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Deze samenvatting bevat de belangrijkste kernresultaten uit ons eerste geïntegreerde jaarverslag  
over het boekjaar 2018/2019. Hierin combineren we een uitgebreide rapportage over onze strategie en 
ons duurzaamheidsbeleid. We zijn ambitieus ten aanzien van de verduurzaming van teelt en productie 
en beseffen dat we hier hard aan moeten werken. Door transparant hierover te zijn en de komende  
jaren te rapporteren over de voortgang kunt u ons daarop beoordelen. 

VOORWOORD

WE ZIJN AMBITIEUS 
TEN AANZIEN VAN DE 
VERDUURZAMING VAN 
DE TEELT EN PRODUCTIE 
EN BESEFFEN DAT WE 
HIER HARD AAN  
MOETEN WERKEN

In 2019 bestaat Avebe 100 jaar. Op 11 november 
1919 werd Avebe opgericht als Coöperatief 
Aardappelmeel Verkoop Bureau. Met deze stap 
namen de telers hun eigen lot in handen en werd 
de afhankelijkheid van derden beeïndigd. Honderd 
jaar later is Avebe springlevend als innovatieve 
partner voor onze klanten. De ontwikkeling van 
de afgelopen jaren motiveren ons om op de  
ingeslagen weg door te gaan. Centraal begrip in 
onze coöperatie is de prestatieprijs als indicator 
voor onze inspanningen. In deze prestatieprijs 
komen het aardappelgeld en continuïteit samen. 
Het doel dat we nastreven is een stijging van de 
prestatieprijs naar 95 euro per ton aardappelen 
onder normale oogstomstandigheden.

Het goed nadenken over een strategie die past bij 
ons DNA en antwoord geeft op de vraag hoe we het 
beste met kansen in de markt kunnen omgaan, is  
het startpunt voor succes. Consequent vasthouden 
aan deze strategie, met regelmatige updates op  
basis van hetgeen in de markt gebeurt, zal leiden 
naar een verdere verhoging van het ledeninkomen 
en een inspirerende werkomgeving voor onze  
medewerkers.

Uiteindelijk is naast de prestatieprijs het vertrouwen 
dat in ons gesteld wordt cruciaal. Door transparant 
en voorspelbaar te zijn en te doen wat we beloven, 
werken we elke dag aan dat vertrouwen.

B.C. Jansen
CEO Avebe
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OPGERICHT IN 1919 
Avebe begon als het ‘Coöperatief Aardappelmeel Verkoop  
Bureau’. In de afgelopen honderd jaar is er veel veranderd,  
maar één ding bleef gelijk: de aardappel is onze basis.

1919
Het Coöperatief Aardappelmeel 

Verkoop Bureau bevorderde  
de verkoop voor meerdere  
zelfstandige coöperaties.  

1950
De aangesloten fabrieken  

introduceerden nieuwe  
producten: zetmeelderivaten.

2007
Introductie van Etenia™.  

Een zetmeel met bijzondere  
eigenschappen voor textuur  

en mondgevoel en ontwikkeld 
met de nieuwste  

technieken.

OPEN SAMEN

INNOVATIEVERBONDEN

2007
Opening eerste  

Solanic® eiwitfabriek in  
Gasselternijveen.  

1971
 De fabrieken en het  

verkoopbureau voegen zich 
samen tot één bedrijf voor meer  

innovatiekracht. 

100 JAAR 
EN VOL AMBITIE
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2018
Avebe wint de ‘Most Novel Protein  
Ingredient Award’ met het product  

Perfectasol D520, een unieke combinatie 
van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. 

Dit product maakt het mogelijk om een 
100% plantaardige pizzakaas te maken.

Deze prijs werd uitgereikt tijdens de  
Bridge2Food Protein Summit 2018,  

's werelds grootste  
eiwitplatform.

 

Tijdens de aardappelcampagne 
2019 maken we voor het eerst 

gebruik van onze DUCAM- 
installatie in Ter Apelkanaal.  

Een technologie waarmee we zo'n 
23% aan energie kunnen  

besparen. 

DUURZAAM

INTERNATIONAAL 

TOEKOMSTGERICHT 

VOL VERTROUWEN

2018
Avebe opent een nieuw  

innovatiecentrum in Groningen 
om alle krachten te bundelen.  

AVEBE HAALT MEER UIT DE AARDAPPEL  
Van oudsher vormt aardappelzetmeel de basis voor Avebe. Daarnaast kijken  
we ook verder, want we willen alles uit de zetmeelaardappel halen wat erin zit.  
Met behulp van nieuwe technieken en een innovatief proces winnen we ook  
hoogwaardige aardappeleiwitten uit dezelfde zetmeelaardappel. Hiermee  
bieden we onderscheidend vermogen in met name voedingstoepassingen. 

2019
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 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015   

Bruto-omzet 610,6 613,9 588,2 584,6 559,6

Netto-omzet 574,3 576,6 551,3 548,6 521,1

Bedrijfsresultaat 11,4 16,6 14,3 12,7 17,6

Rentelasten 5,3 7,4 7,0 7,0 7,2

Coöperatief resultaat na belastingen 5,2 7,8 6,3 6,5 11,8

Afschrijvingen 33,3 30,4 30,3 29,0 23,6

Investeringen materiële vaste activa 45,4 55,0 43,9 29,8 44,3

Groepsvermogen 203,7 203,6 202,4 201,4 199,6

Vreemd vermogen inclusief voorzieningen 269,7 263,1 211,0 211,6 230,6

Totaal vermogen 473,4 466,7 413,4 413,0 430,2

Groepsvermogen in % van totaal vermogen 43,0 43,6 49,0 48,8 46,4

Netto kasstroom vóór financieringsactiviteiten 0,4 -40,4 11,6 25,3 -12,7

Netto schuld 152,7 148,5 102,5 108,7 127,3

Personeelskosten1 107,0 106,7 99,6 98,7 94,7

Aantal leden coöperatie 2.225 2.268 2.310 2.397 2.475

Aantal uitgegeven aandelen 101.455 101.455 101.455 101.450 101.450

Prestatieprijs (EUR/ton)2 96,63 85,81 82,16 77,10 78,41

KERNCIJFERS

1 Inclusief mutaties personeelsvoorzieningen.
2   De prestatieprijs bestaat uit de vergoedingen voor de geleverde aardappelen vermeerderd met het nettoresultaat gedeeld 

door het door leden op aandelen geleverde tonnage. Berekend naar een zetmeelpercentage van 19% (onderwatergewicht van 470 gram).

in miljoenen euro's (voor zover van toepassing)
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Coöperatie
van 2.225

telers 50% van de  
Nederlandse 
telers neemt deel 
aan Optimeel

2,3 miljoen  
minder 

wegtransport
kilometers 

8% 
hernieuwbare 

energie

1.313  
medewerkers  

96,63 euro  
per ton 
prestatieprijs

5,2 miljoen 
euro  
coöperatief resultaat

65%  
levensmiddelenmarkt

35%  
industriële markt

Klanten wereldwijd 
voor voeding, diervoeding 
en industriële toepassingen.

INNOVATION BY NATURE
GROOTSTE EN MEEST 
INNOVATIEVE 
aardappelzetmeel- en  
-eiwitproducent ter wereld 

2-3% GROEI  
van voedingsingrediënten 

Verkoopvolume

19%
Azië en  
Oceanië 

74%
Europa,  
Midden- 
Oosten,  
Afrika 

7%
Noord- 
en Zuid- 
Amerika 

15% minder 
CO2-uitstoot 

ten opzichte van 2012

22% vrouwen
in het management
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Prestatieprijs (EUR/ton)2 96,63 85,81 82,16 77,10 78,41
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Onze strategie heeft een ambitieuze focus voor 2023. Het  
is tijd om te groeien in waarde. Het doel dat we nastreven 
is een stijging van de prestatieprijs naar 95 euro per ton 
aardappelen in 2023 onder normale oogstomstandigheden. 
‘Samenwerken voor de klant’ is het fundament van de 
strategie. Cross-functioneel samenwerken zorgt ervoor 
dat we de beste oplossing voor de klant bieden. Op dat  
fundament zijn de drie pijlers gebouwd. Elk onderdeel  
bevat een aantal duidelijke doelstellingen waar we de 
komende vijf jaar naartoe werken.

BINDEN & BOUWEN 2.0  
DE VOLGENDE STAP 
NAAR MEER WAARDE

ONZE AMBITIE VOOR 2023 | WE HEBBEN EEN POSITIEVE INVLOED 
OP HET LEVEN VAN MEER DAN 500 MILJOEN CONSUMENTEN DOOR 
HUN GEZONDHEID, WELZIJN, VOORSPOED EN MILIEUVRIENDELIJKE 
LEVENSSTIJL TE BEVORDEREN. WE VERHOGEN ONZE OMZET MET 75 
MILJOEN EURO, DOOR TE GROEIEN IN VOEDINGSINGREDIËNTEN EN 
ONZE IMPACT OP HET MILIEU TE VERMINDEREN.

3 |  MARKTGERICHTE 
DUURZAME 
 AARDAPPEL- 
TEELT

4 |  VERKLEINEN  
VAN ONZE 
ECOLOGISCHE 
FOOTPRINT

2 |  GROEI IN  
GOEDE  
VOEDING 

5 | SAMENWERKEN VOOR DE KLANT

HET 
AVEBE 
HUIS  

1 | NAAR MEER WAARDE
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VIJF INGREDIËNTEN
VOOR VERANTWOORDE 
GROEI

We streven naar de beste oplossing voor alle stakeholders:  
onze telers, onze klanten en onze medewerkers. Dat noemen  
we ‘gedeelde waarde’.

DOELSTELLING 2023 | STIJGING VAN DE PRESTATIEPRIJS NAAR  
95 EURO PER TON AARDAPPELEN ONDER NORMALE OOGST 
OMSTANDIGHEDEN. 

1 | NAAR MEER WAARDE

Steeds meer waarde toevoegen met onze gezonde, voedzame, 
milieuvriendelijke en plantaardige aardappelingrediënten.

DOELSTELLING 2023 | DE WAARDE VAN VOEDINGSINGREDIËNTEN 
GEBRUIKT IN PLANTAARDIGE EN MILIEUVRIENDELIJKE EINDPRODUC
TEN VERVIJFVOUDIGT TEN OPZICHTE VAN 2017/2018. 75 MILJOEN 
EURO MEER WINSTGEVENDE OMZET TEN OPZICHTE VAN 2017/2018. 

2 | GROEI IN GOEDE VOEDING

We staan voor een duurzame voedselketen waarin onze leden 
een kwalitatief hoogwaardige grondstof telen op een  
duurzame en transparante manier.

DOELSTELLING 2023 | 10% MINDER MILIEUBELASTING PER TON 
ZETMEEL.* 10% MEER AARDAPPELZETMEEL EN EIWIT VAN EEN  
HECTARE HALEN.* 10% MINDER CO2EMISSIES PER TON  
AARDAPPELEN.*

Onze groei is verantwoord, gebaseerd op een duurzame  
productie en een verantwoorde bedrijfsvoering.

DOELSTELLING 2023 | 12% EMISSIEREDUCTIE VAN BROEIKAS
GASSEN PER TON PRODUCT TEN OPZICHTE VAN 2017/2018. 20% 
MINDER WATER PER TON VERWERKTE AARDAPPELEN TEN OPZICHTE 
VAN 2017/2018. 40% VAN HET AARDAPPELSAP HERGEBRUIKEN ALS  
PROCESWATER. 25% VERLAGING VAN ZOWEL DE AFVALSTROMEN  
UIT TARRA ALS UIT SLIB.*

Betrokken en gemotiveerde werknemers die blijven leren  
en gezamenlijk de klant centraal stellen.

DOELSTELLING 2023 | CROSSFUNCTIONEEL SAMENWERKEN,  
GERICHT OP WAARDECREATIE VOOR DE KLANT EN RESULTAATGERICHT.

3 | MARKTGERICHTE  DUURZAME 

4 | VERKLEINEN VAN ONZE

5 | SAMENWERKEN VOOR DE KLANT

AARDAPPELTEELT

ECOLOGISCHE FOOTPRINT

* Een aantal doelstellingen wordt op dit moment nog meetbaar gemaakt. Zodra er  
   een nulmeting beschikbaar is, wordt dat jaar als referentiejaar aangehouden.



Waardecreatie voor onze telers, onze klanten en onze  
medewerkers is het overkoepelende doel waaraan we werken. 
Dit doen we op innovatieve en duurzame wijze, zowel binnen 
onze organisatie als op de akker. Als coöperatie van telers, met 
een eigen kweekbedrijf en innovatiecentrum, spelen we een rol 
in de gehele keten: van zand tot klant. Zo werken we samen aan 
een verdere verhoging van de prestatieprijs.

Effectieve organisatie
Samenwerken voor de klant is het fundament van onze  
strategie. Daar is een effectieve organisatie voor nodig. Zowel 
op het gebied van samenwerking als efficiënt ingerichte  
processen. Een belangrijke voorwaarde is dat onze  
medewerkers over hun eigen vakdisciplines heen kijken.  
Het afgelopen jaar werkten we aan een Cross Functional  
High Perfomance-aanpak. Hiervoor brachten we de huidige  
processen in kaart en onderzochten we hoe we onze werkwijze 
kunnen versimpelen en integreren voor een optimale  
samenwerking. 

“De doelen voor 2023 lijken soms  
ver af te staan van de werkvloer. 
Daarom maken we de vertaalslag 

naar concrete verbeterpunten.  
Op deze manier ziet elke  

medewerker dat hij of zij dagelijks 
een belangrijke bijdrage levert aan  

Binden en Bouwen 2.0”
Mark Tettelaar, Managing Director Operations  

WCOM
Met behulp van de gestructureerde World Class Operations 
Management-methode realiseerden we het afgelopen jaar 
concrete verbeteringen op de Nederlandse en Zweedse  
productielocaties. Voorbeelden zijn het terugdringen van 
storingen in verpakkingsmachines, een opleidingspro- 
gramma voor werknemers, minder procesverliezen en  
verbeteringen op kwaliteitsgebied. Het uiteindelijke doel  
is dat in 2021 alle (productie)locaties van Avebe ditzelfde  
programma invoeren en toepassen.

NAAR MEER WAARDE
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De groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart maken  
dat de vraag naar voeding toeneemt. Tegelijkertijd komt  
er, met name in Noord-Amerika en Europa, meer focus op 
gezonde voeding. Hierbij staan thema’s zoals volledig  
plantaardig, allergeenvrij en transparantie centraal.

“We zijn klant- en resultaat- 
gericht en dat zie je aan de stappen 

die we samen het afgelopen jaar 
hebben gezet. Met een bundeling 

van de innovatiekracht in het  
innovatiecentrum richten we ons  

op de nieuwe koers voor 2023”
Gerard ten Bolscher, Managing Director Innovations

Vleesvervangers
We ontwikkelden een aardappeleiwit dat zorgt voor de  
benodigde stevigheid, sappigheid en een lekker mondgevoel in 
plantaardige hamburgers. Dat de markt klaar is voor  
plantaardige vleesvervangers blijkt uit een 100% plantaardige 
hamburger die komend jaar in vele quick service restaurants 
te vinden is. 

“Het is bijzonder om samen met 
klanten plantaardige  

voedingsproducten te ontwikkelen 
die hun weg vinden naar de  

consument. Gezonde voeding met 
een goede textuur en smaak,  

gemaakt met onze ingrediënten uit 
de aardappel!”

Michiel Puttman, Managing Director Commerce

GROEI IN GOEDE VOEDING
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Als coöperatie is Avebe gericht op continuïteit voor de lange  
termijn. Duurzaamheid op de akker staat hierbij centraal. 
Samen met onze 2.225 leden in Nederland en Duitsland werken 
we aan een marktgerichte en duurzame aardappelteelt. Er komt 
veel op bedrijven af, zowel vanuit de overheid als van klanten. 
Avebe speelt hierin een gidsende rol door een vertaling te maken 
van deze signalen naar het boerenerf. 

Marktgerichte duurzame aardappelteelt betekent een hogere  
opbrengst per hectare met minder milieubelasting. 

“Het is belangrijk dat boeren
beloond worden voor hun prestaties 

voor biodiversiteit. Het meetbaar 
maken van hun prestaties is hiervoor 

een belangrijke voorwaarde.”
Jacomijn Pluimers, senior adviseur bij het  

Wereld Natuur Fonds en lid van de stakeholderconsultatiegroep

Onze doelstellingen richting 2023 hebben een duidelijke focus en 
zijn in lijn met de internationale klimaatdoelstellingen voor 2030.

Optimeel teeltoptimalisatieprogramma
Koos Akkerman uit Erica (Drenthe) heeft een landbouwbedrijf 
samen met zijn vrouw, broer en schoonzus en is vanaf het 
begin enthousiast deelnemer van het teeltoptimalisatie- 
programma Optimeel. “Met Optimeel kan ik mijn resultaten 
vergelijken met andere telers uit mijn regio. Je ziet meteen 
waar je staat. Dat is nuttig, zeker bij extreem weer zoals  
in het afgelopen jaar,” legt Akkerman uit. Dankzij de  
nauwkeurige analyses van Optimeel kan hij zijn beslissingen 
en aanpassingen beter onderbouwen. Door het registreren 
van relevante teeltgegevens houdt hij rekening met zaken als 
grondsoort, conditie van de bodem, de voorvrucht en de  
geteelde rassen uit het verleden, de nematodenproblematiek 
en de eventuele ziektedruk.

MARKTGERICHTE DUURZAME 
AARDAPPELTEELT
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2 miljard liter 
aardappelsap verwerkt  

Avebe jaarlijks

23%  
energiebesparing per jaar in 
de aardappelzetmeelfabriek  

in Ter Apelkanaal

400.000 m3
schoon proceswater  

uit de aardappel

We werken aan het verminderen van onze CO2-emissies door gebruik te maken van 
nieuwe technologieën of duurzame energiebronnen, minder energie te verbruiken  
en het wegtransport te beperken. In het najaar van 2019 staat de innovatieve  
installatie voor het indikken van aardappelsap in Ter Apelkanaal klaar voor gebruik.

Duurzaam indikken van aardappelsap
Een aardappel bestaat voor 80% uit water. Hierin zitten waardevolle bestanddelen, 
zoals eiwitten en zouten. Voorheen werd al het sap gekookt om de eiwitten te laten 
stollen en ze vervolgens te kunnen winnen. Daarna werd het resterende water  
verdampt. Een intensief proces waarvoor veel energie nodig is. We vonden dat dit  
proces slimmer en duurzamer moest worden. Daarom is Avebe samen met partners 
zo’n drie jaar geleden gestart met de ontwikkeling van het DUCAM-project*: een  
innovatieve technologie waarbij membranen het aardappelsap eerst indikken.  
Daardoor hoeft nog maar een derde van de hoeveelheid sap gekookt te worden.

“Ik ben trots op de  
duurzame impact die we  hiermee  

realiseren in de grootste  
aardappelzetmeelfabriek  

ter wereld.”
Erik Koops, Programma Manager Energy Efficiency 

VERKLEINEN VAN ONZE  
ECOLOGISCHE FOOTPRINT

* Het DUCAM-project is een samenwerking met Wafilin Systems B.V. en mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
   van de Topsector Energie, verleend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
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We stellen de klant centraal bij alles wat we doen. De gezamen- 
lijke prestatie van onze medewerkers is dan ook altijd op de  
klant gericht. Om dit vast te houden hebben we gezonde en  
vitale medewerkers nodig die werken op een eenduidige manier.

“We willen dat iedereen die  
bij Avebe werkt zich goed voelt  

tijdens het werk. Focus op  
duurzame inzetbaarheid en 

ontwikkelingsmogelijkheden 
moeten daaraan bijdragen.”

Evelien van de Poll, Director HR Operations

SAMENWERKEN VOOR DE KLANT

FOXHOL
469 dagen ongevalsvrij

GASSELTERNIJVEEN
321 dagen ongevalsvrij

DALLMIN
943 dagen ongevalsvrij

TER APELKANAAL
195 dagen ongevalsvrij

LÜCHOW
69 dagen ongevalsvrij

STADEX
739 dagen ongevalsvrij8 scoren 

medewerkers  
gemiddeld op  

werkplezier en trots 
op de organisatie

7,5 scoren 
medewerkers  
gemiddeld op  
bevlogenheid

Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten startte  in 2018 het 
Safety by Nature-programma als aanvulling op ons gehele 
veiligheidspakket. 

 
43% minder 
klantklachten 

TEN OPZICHTE VAN 
2015/2016 

Peildatum 31 juli 2019
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SAMENWERKEN VOOR DE KLANT

Oatly, één van onze grootste klanten op het gebied van plantaardige  
alternatieven voor zuivel, volgde in mei 2019 een intensieve technische  
training in het Avebe Innovatiecentrum. Oatly gebruikt onze innovatieve 
textuuroplossingen en in het theoriegedeelte leerden zij meer over zetmeel 
en aardappeleiwit. Ook gingen we  samen aan de slag in onze culinaire 
keuken met analysemethoden voor zetmeel.

PRODUCTONTWIKKELING  
SAMEN MET KLANTEN:   
DE VOLGENDE STAP NAAR  
MEER WAARDE

“Leerzaam, inspirerend en een goede 
ondersteuning voor onze dagelijkse 

activiteiten, zo hebben we de training 
van Avebe in het innovatiecentrum  

ervaren.”
Karen Burgos, Product Development Engineer/Project 

Manager van Oatly
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