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• BREEAM: Instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en
sloopprojecten te meten.
• Creating Shared Value: een bedrijfsbeleid en -voering die gericht zijn op het versterken van de competitiviteit
van een bedrijf, terwijl tegelijkertijd de economische en sociale voorwaarden van de gemeenschap waarin het
bedrijf opereert worden versterkt.
• Dairy Sustainability Framework: Het Dairy Sustainability Framework (DSF) biedt een wereldwijd kader voor
een holistische benadering van duurzaamheid in de waardeketen van zuivelproducten. De Duurzame Zuivelketen
is lid van het Dairy Sustainability Framework, en ook Vreugdenhil heeft deze ambitie.
• Duurzame Zuivelketen: een initiatief waarbij de zuivelindustrie en melkveehouders samen streven om de
Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid.
• EcoVadis: is een samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de prestaties op het gebied van duurzaamheid
kunnen evalueren van hun leveranciers, gespreid over 150 sectoren en 110 landen.
• Energiescan: scan die onze melkveehouders kunnen invullen om hun energieverbruik in kaart te brengen per
bedrijfsproces. De uitkomsten geven aanknopingspunten om verder aan de slag te gaan om het energieverbruik
terug te dringen.
• GRI: Global Reporting Initiative is de internationale standaard voor het rapporteren over duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• GVO: Garanties van oorsprong zijn het bewijsmiddel dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht,
zonnekracht of biomassa-installaties.
• KalfOK score: de KalfOK-score in ontwikkeld op initiatief van LTO en NZO en geeft veehouders inzicht
in de kwaliteit van jongvee-opfok op het bedrijf. Bedrijven met een goede score behalen punten in ons
duurzaamheidsprogramma.
• KoeKompas: instrument voor onze melkveehouders om samen met een dierenarts het dierenwelzijn en de
diergezondheid in kaart te brengen. Met een score op 7 onderdelen heeft de melkveehouder aanknopingspunten
voor verbeteringen.
• Duurzaamheid: manier van ondernemen met oog voor zowel mens (people), milieu (planet) als winst (proft).
• NZO: de Nederlandse Zuivel Organisatie is de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelindustrie.
• Duurzaamheidsprogramma: titel van ons programma waarmee we onze melkveehouders via een
puntensysteem en bijbehorende premie willen stimuleren verbeterstappen te zetten op de gebieden milieu,
dierenwelzijn en diergezondheid.
• ProTerra: certificering voor de productie en het gebruik van duurzame, niet genetisch gemodificeerde soja
gecertificeerd volgens de internationale organisatie ProTerra Foundation.
• RSPO: de Round table on Sustainable Palm Oil is een organisatie die belanghebbenden verenigt uit 7 sectoren
van de palmolie-industrie voor het ontwikkelen en uitvoeren van wereldwijde normen voor duurzame palmolie.
• SAI Platform: het SAI platform brengt meer dan 120 bedrijven en organisaties samen die wereldwijd
toonaangevend zijn in duurzame landbouw.
• SDG’s: eind 2015 heeft de VN een nieuwe, mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld.
Deze agenda bevat 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).
• SMETA: Sedex Members Ethical Trade Audit. Een internationaal erkende norm voor arbeidsomstandigheden.
• Sojalecithine: een deel van soja dat wordt gewonnen uit de vetfractie van soja en die Vreugdenhil gebruikt om
melkpoeder beter te laten oplossen in water.

