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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Remia is een gezond en zelfstandig opererend

toeleveranciers, waardoor wij snel inspelen op

familiebedrijf dat al bijna 100 jaar succesvol is met

ontwikkelingen en veranderingen in de markt.

de productie en verkoop van sauzen, dressings,

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten streven

margarines en frituurvet. Ons succes danken wij

wij er naar de milieu-impact hiervan zoveel

aan een innovatief productontwikkelingsbeleid

mogelijk te beperken. Remia wil maatschappelijk

en nauwe samenwerking met onze klanten en

verantwoord ondernemen.

Ons duurzaamheidsbeleid
is gebaseerd op vier pijlers

Verlagen van impact op milieu
Verantwoord inkopen
Productveiligheid en verbeteren van voeding
Samen het succes maken
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Groene stroom en groen gas

van 135 ton CO2. Remia zal het aantal zonnepanelen in

Remia maakt gebruik van groene stroom en groen gas door

2019 met minimaal 1.000 panelen uitbreiden en daarmee

o.a. te participeren in een windmolenpark. Door gebruik te

verder verduurzamen.

maken van groen gas besparen we jaarlijks 5.400 ton CO2 en
levert de windenergie 11.000 megawatt aan stroom op.

Warmtepomp
Remia maakt voor de opslag van haar oliën, een belangrijke

Zonnepanelen

grondstof voor veel van onze producten, gebruik van een

In 2016 is Remia gestart met het plaatsen van

tankenpark. Dit tankenpark wordt verwarmd middels

zonnepanelen op het dak en terrein van de fabriek in

een warmtepomp die restwarmte uit de fabriek omzet in

Den Dolder. De 1.127 panelen zijn goed voor een reductie

warmte voor het tankenpark.

Verlagen van
impact op milieu
Remia heeft meerdere initiatieven ondernomen om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Zo
hebben wij aanzienlijk geïnvesteerd in zonnepanelen en wordt er alleen gebruik gemaakt van
groene stroom en groen gas. Hiervoor participeert Remia o.a. in een windmolenpark d.m.v. gold
standard certificaten, maar er zijn ook andere maatregelen genomen zoals het verminderen van
transportbewegingen over de weg en het gebruik van restwarmte uit de fabriek.

'De 1.127 zonnepanelen
zijn goed voor een reductie

Inmiddels hebben deze initiatieven er toe geleid dat wij

van 135 ton CO2'

vanaf begin 2017 Klimaat Neutraal produceren.
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Transport en Distributie

Verpakkingen

Remia exporteert naar meer dan 100 landen. Het vervoer

Remia hecht bij de ontwikkeling van de verpakkingen

van ons warehouse naar de havens van Rotterdam en

voor haar producten veel waarde aan gebruiksgemak,

Antwerpen per vrachtwagen is drastisch verminderd door

optimale smaakbeleving en houdbaarheid. Remia beseft

inschakeling van binnenvaartschepen. Hierdoor hebben

echter dat verpakkingen een impact hebben op het milieu.

we een CO2 reductie van 30% kunnen bewerkstelligen.

Door nieuwe technieken zijn wij in staat
om verpakkingen te ontwikkelen die beter

Daarnaast is het warehouse waar onze producten zijn

zijn voor het milieu. Zo hebben wij onze

opgeslagen volledig voorzien van LED verlichting wat

verpakkingen lichter gemaakt en gebruiken

bestaan onze PET verpakkingen voor 25% uit gerecycled

een stroomreductie van 50% heeft opgeleverd. Onze

wij zoveel mogelijk materiaal wat te recyclen is. Daarnaast

PET (Rpet). Remia heeft zich tot doel gesteld om alle

vervoerder Nedcargo heeft geïnvesteerd in langere

maken we alleen gebruik van FSC gecertificeerd karton en

verpakkingen per 2025 100% recyclebaar te maken.

vrachtwagencombinaties, waarmee meer pallets vervoerd
kunnen worden en een betere beladingsgraad gerealiseerd
is. Daarnaast kijken wij met hen naar het inzetten van
electrische vrachtwagens voor de toekomst.

Reductie watergebruik
In een groot deel van de wereld is schoon water nu nog
vanzelfsprekend. Het is een belangrijk component in
vele Remia producten. In de toekomst zal schoon water
echter steeds schaarser worden. Remia heeft door
diverse maatregelen de vervuilingseenheden in het
afvalwater weten te verlagen met 42% en het gebruik
van leidingwater, ondanks gestegen productie, met bijna
10 % weten te verlagen.
biobrandstof. Hiertoe heeft Remia op de productielocatie

Afvalreductie

een scheidingsinstallatie geïnstalleerd. Productie-uitval in

Vermindering van afval betekent betere eco-systemen en

de vorm van olie en vet wordt gebruikt voor de productie

verminderde CO2 emissie. We richten ons bij Remia niet

van biodiesel en slib wordt door middel van vergisting

alleen op het verminderen van afval in het productieproces,

omgezet in biogas. Kunststof afval wordt gescheiden en

we vinden ook nieuwe en betere wegen voor hergebruik en

geschikt gemaakt voor recycling. Al het overige afval,

zelfs toegevoegde waarde voor bestaande afvalstromen.

zoals karton/papier, metaal en hout worden zoveel

Alle productie-uitval (afvalproduct) in de vorm van oliën,

mogelijk gescheiden ingezameld zodat een optimale

vetten en slib wordt gebruikt voor de productie van

recycling mogelijk is.

'Remia heeft zich tot doel gesteld
om alle verpakkingen per 2025
100% recyclebaar te maken'
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Productveiligheid en
verbeteren van voeding
Remia wil haar klanten elke dag laten genieten van de smakelijkste sauzen, dressings, margarines

Verantwoord inkopen

en hoogwaardige vetten. Bij de ontwikkeling van onze producten staat de beste kwaliteit en
smaak voorop, maar verliezen wij een verantwoorde samenstelling met het oog op gezondheid en
welzijn niet uit het oog. Sterker, Remia heeft een actief beleid als het gaat om het ontwikkelen van
gezondere en betere keuze-producten.

Zoals Remia zelf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, verwachten wij ook van onze
toeleveranciers dat zij duurzaam ondernemen en stimuleren wij met ons gerichte aankoopbeleid

en proberen wij het gebruik van e-nummers te beperken.

duurzaamheid in de hele keten, met respect voor mens, dier en milieu.

Remia beschikt over de kennis en moderne productietechnologie om producten volledig clean label te produceren.
Wij hebben een actief beleid om onze producten zonder
kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen te produceren.

Bij de inkoop van grondstoffen houden we o.a. rekening

Sinds 2018 wordt in de Remia producten

met de omstandigheden waaronder de grondstoffen

die palmolie bevatten, alleen maar

zijn geproduceerd en op welke manier ze worden

gebruik gemaakt van Mass Balance

Zo hebben wij het zout en suiker in onze producten de

Elke dag genieten miljoenen mensen over de hele wereld

getransporteerd naar hun bestemming. Middels onze

certified Palm Oil.

afgelopen jaren weten te verlagen en hebben wij ook laag

van onze smakelijke producten. Onze klanten moeten

calorische varianten van onze producten op de markt

zorgeloos kunnen genieten en vertrouwen op de kwaliteit

Voor veel van onze sauzen maken we gebruik van

gebracht. Hiermee bieden wij de consument verantwoorde

van onze producten. Naast een ultieme smaakbeleving

tomatenpuree. Bij de leveranciers van tomatenpuree is

keuzes. Denk hierbij aan producten als Fritessaus 5.0 en

staan de kwaliteit en veiligheid van onze producten voorop.

Grondstoffen uit duurzame
landbouw en veeteelt

sprake van een positieve waterbalans en wordt alleen

Fritessaus Halfvol, maar ook de Tomaten Ketchup met

De producten worden in onze moderne fabrieken in

gebruik gemaakt van oppervlakte water. Het water dat

Stevia die 30% minder suiker bevat dan de meeste andere

Den Dolder geproduceerd volgens de strengste

Het steunen van duurzaamheid in de agrarische sector

wordt teruggewonnen bij het indampingsproces wordt

Tomaten Ketchups in de markt.

productveiligheid- en kwaliteitseisen. Remia is dan

verzekert ons van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen,

weer gebruikt voor de irrigatie bij de teelt van tomaten.

Door onze actieve rol in het campagneteam van het

ook gecertificeerd volgens de hoogst geldende

productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) hebben wij

productveiligheid- en kwaliteitsstandaarden.

inkoopwaarden toetsen wij onze leveranciers op hun
status van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

waarbij we het milieu, dierenwelzijn en de sociale &

Voedselveiligheid

economische condities van lokale gemeenschappen

Bij de productie van onze oliehoudende

er mede voor gezorgd dat het gehalte aan transvetzuren

verbeteren en beschermen.

sauzen, maken wij gebruik van eigeel.

in frituurvetten drastisch verminderd is. Door de

Sinds 2017 maakt Remia voor haar

campagne en het stimuleren van het gebruik van vloeibaar

Remia is lid van de Round Table on Sustainable Palmoil

merkproducten uitsluitend gebruik

frituurvet richting onze klanten, is het gebruik van

(RSPO) en steunt de productie van duurzame palmolie.

van vrije uitloop eieren.

vloeibaar frituurvet enorm gestegen en is een aanzienlijke
gezondheidswinst door reductie van verzadigd vet en
transvet behaald. Bij de ontwikkeling van onze producten

'Het steunen van duurzaamheid in de

streven wij een zo natuurlijk mogelijke samenstelling na

agrarische sector verzekert ons van
kwalitatief hoogwaardige grondstoffen'
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Samen maken
we het succes!

Intern

Wij vinden het van groot belang dat we in de gehele

De gezondheid van onze medewerkers is van groot belang!

keten betrouwbaar, open en integer zaken doen.

Remia laat de arbotechnische en ergonomische aspecten

Dat betekent voor ons:

van de werkplekken beoordelen door een arbodeskundige.

Remia biedt haar medewerkers een prettige, inspirerende en uitdagende werkomgeving met eerlijke
kansen voor iedereen. In de open en sociaal betrokken cultuur is veel aandacht voor veiligheid en

Onze medewerkers moeten veilig en comfortabel hun
werkzaamheden kunnen vervullen. Elk jaar organiseren wij
een gezondheidsdag voor onze medewerkers, waarbij zij in

Doen wat je zegt

preventie. Wij willen dat onze medewerkers zich kunnen ontplooien en kansen benutten om te

de gelegenheid worden gesteld om een aantal belangrijke

Je houden aan de regels

kunnen groeien binnen ons bedrijf. Hiervoor bieden wij gerichte trainingsprogramma’s aan om hun

medische waarden zoals BMI, bloedruk en cholesterol

Afspraak is afspraak

vaardigheden te vergroten. Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen
door middel van scholing en externe opleidingen.

te laten meten. Hieruit volgen eventuele vrijblijvende en
anonieme adviezen voor een gezonde levenstijl.

We gedragen ons als eigenaren

Het personeel van Remia is actief betrokken bij het
bedrijfsbeleid en er is een medezeggenschapsorgaan (OR).

Extern

Lokale betrokkenheid

Eerlijkheid op de werkvloer en respecteren van rechten

Remia is gevestigd in Den Dolder, het sauzenhart van

van alle mensen met wie wij in de keten samenwerken

Nederland. Vanwege onze unieke ligging, midden in het

vinden we belangrijk. Middels onze inkoopvoorwaarden

dorp, beseffen wij als goede buur als geen ander dat wij

selecteren we alleen die toeleveranciers die de

sterk met de lokale gemeenschap verbonden zijn. Niet alleen

mensenrechten in acht nemen en zich aan de wet houden

fungeren wij als belangrijke werkgever voor omwonenden

als het gaat om werktijden en arbeidsomstandigheden.

uit de regio Den Dolder en omstreken, maar ook nemen

Leveranciers moeten kunnen aantonen dat zij werknemers

wij actief deel aan de samenleving. Zo sponsoren wij

niet uitbuiten en geen gebruik maken van kinderarbeid en

diverse lokale activiteiten en evenementen en zijn we

gedwongen arbeid.

hoofdsponsor van de plaatselijke sportvereniging.

'Wij vinden het van groot belang
dat we in de gehele keten betrouwbaar,
open en integer zaken doen'
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Postbus 10, 3734 ZG Den Dolder
Dolderseweg 107, 3734 BE Den Dolder
Telefoon 030 - 2297911, E-mail: info@remia.nl
www.remia.nl

