Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

UTZ
Alle cacao die wij gebruiken in onze
producten is UTZ gecertificeerd.
Dat betekent dat deze producten
via een duurzame weg bij ons
terecht zijn gekomen.

RSPO

We streven naar een goed leven voor de koe, de boer én de omgeving.
Daarom werken wij met het duurzaamheidsprogramma
'Duurzame Weidezuivel'.
Binnen dit programma staat een aantal thema's centraal,
waaronder Koewelzijn en Milieu & Klimaat.

Alle palmolie die wij gebruiken in onze
producten is RSPO gecertificeerd.
Dat wil zeggen dat de
palmolie in het product
duurzaam gewonnen is.

Zo werken wij samen met geselecteerde veehouders die exclusief aan
ons duurzame melk leveren.
De koeien lopen minimaal 130 dagen per jaar, 8 uur per dag in de wei.
Meer weten? Kijk dan op www.duurzameweidezuivel.nl

SKAL
Al onze biologische producten
zijn SKAL gecertificeerd.
Dat houdt in dat deze
producten uit echte
biologische ingrediënten
bestaan.

Onze werknemers
Boermarke streeft naar een veilige en
gezonde werkomgeving.
Voor onze medewerkers wordt
er altijd vers fruit beschikbaar gesteld.

Onze maatschappij
In het kader van efficiëntie en vermindering
van CO2-uitstoot vervoeren wij ook koel- en
vriesproducten van collegaproducenten.

Sinds 2020 is ons terrein rookvrij, omdat we
streven naar een rookvrije generatie

100%
We vinden het

Al onze plastic

belangrijk dat de

verpakkingen zijn

bossen op onze wereld

100% recyclebaar.

beschermd worden,
daarom zijn al onze
papieren verpakkingen
FSC gecertificeerd.

Deponeer ze bij
het plastic afval
voor een nieuw
leven.

Onverkoopbare producten met
bijvoorbeeld een schoonheidsfoutje
of te korte THT worden gedoneerd
aan de voedselbank

We veraangenamen de werkzaamheden door onder
andere speciale productiekleding en ergonomisch
kantoormeubilair
Onze laadperrons worden verwarmd door restwarmte
van onze koelinstallatie, dit maakt het beladen van
vrachtwagens veiliger
We bieden onze medewerkers opleidingsprogramma's aan.
Er zijn vele doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Wij sponsoren diverse
verenigingen, omdat we het
belangrijk vinden dat nonprofit verenigingen blijven
bestaan.
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Boermarke streeft naar een duurzame leefomgeving en heeft daarom
geïnvesteerd in verschillende installaties om milieuvervuiling te verminderen!
Waterzuiveringsinstallatie
Onze waterzuivering is een
zogenaamde voorzuivering.
Deze zorgt ervoor dat het water
grotendeels gezuiverd wordt.
Gemiddeld stoten we daardoor
tussen 40 en 60% minder
vervuilingseenheden uit.

WTW installatie

Vrachtwagens

Onze kantoren worden verwarmd
met de restwarmte van onze
koelinstallaties.

Sinds 2010 zijn al onze
transportmiddelen uitgerust met
minimaal Euro-5 en -6 motoren.

Ook worden onze laadperrons op
deze manier verwarmd.

In 2020 zijn de eerste vrachtwagens
op LNG-gas in gebruik genomen.

Afvalscheiding

Isolatiewanden

Papierreductie

LED-verlichting

Onze afvalstromen
worden gescheiden
aangeboden
en waar mogelijk
gerecycled.

Onze productieruimte is
opgebouwd door middel
van 30 cm dikke
isolatiewanden in plaats
van de standaard 20 cm
dikte.

Door digitalisering heeft er
een enorme
papierreductie
plaatsgevonden.

Een groot gedeelte van
ons bedrijf is voorzien van
LED-verlichting.

Geschikte reststromen
worden als diervoeding
gebruikt.

Dit is minder belastend
voor het milieu.

Daarnaast hebben we
onze pakbonnen naar
tweevoud teruggebracht.

LED is milieuvriendelijker
en ook nog eens
recyclebaar!

