
Familiebedrijf
Jamila: ‘CA FNZ Holding BV/ Synerlogic was eerst vanuit de 
Cooperatieve Zuivelorganisatie een inkooporganisatie die 
begin jaren ‘90 door een Management Buy Out door de familie 
Kwakman is overgenomen. Sinds kort hebben wij een nieuwe 
CEO. Wij werken proactief met korte lijntjes en werken volgens 
het credo: ‘doe wat je zegt en zeg wat je doet’. Synerlogic 
heeft vier kernwaarden: veiligheid, innovatie, samenwerken 
en daadkracht. Deze kernwaarden worden zowel doorgevoerd 
in de besturende als in de operationele tak. Het bedrijf geeft 
de medewerkers kansen om te groeien en zich verder te 
ontwikkelen. Actief deelnemen aan werkgroepen wordt ook 
gestimuleerd. Zo hebben we binnen het VHCP zitting in de 
Beleidsgroep Responsible Care ( Jamila Chedra), de commissie 
Food Feed (sinds kort Harmen Scholten), de commissie Milieu 
en Veiligheid (Bas van der Aart) en het Platform Stoffen (Jamila 
Chedra)’.

Luuk: ‘Synerlogic is een bedrijf waar de familiecultuur heel 
goed naar voren komt. Wat mij aanspreekt is dat er goed naar 
je geluisterd wordt als medewerker. Heb je een idee, dan wordt 
dat serieus opgepakt. Dit is een belangrijk vertrekpunt om te 
verduurzamen als organisatie’. 

Milieudag
Jamila: ‘Vorig jaar hebben we een milieudag georganiseerd met 
als doel om de medewerkers te laten zien waarmee Synerlogic 
zich op milieugebied bezighoudt en hoe medewerkers zich 
hiermee kunnen bezighouden. De milieudag was gekoppeld 
aan de Nationale Milieudag. Voor de organisatie van de dag 
is een multidisciplinair milieuteam gevormd. Naast Luuk 
(marketing) en mijzelf (SHEQ) hadden hierin ook collega’s 
zitting van de afdelingen transport, warehouse, productie, HR 
en het laboratorium’. 

Luuk: ‘Er is veel kennis en documentatie aanwezig over 
duurzaamheid en mijn taak is om deze te stroomlijnen en 
toegankelijk te maken. Zo zijn er drie folders ontwikkeld voor 
Recycling, Klimaat en Gezondheid. In de folders wordt verwezen 
naar diverse apps, video’s, blogs en duurzaamheidsinitiatieven. 
Verder hangen door het bedrijf heen posters waarin op 
eenvoudige wijze duurzaamheidsinformatie wordt getoond’. 

Beiden: ‘Tijdens de milieudag hebben we voor onze medewerkers 
een milieuquiz via Kahoot georganiseerd waarbij vragen op de 
drie thema’s (Recycling, Klimaat, Gezondheid) werden gesteld. 
Met de best presterende medewerkers per afdeling werd 
vervolgens een finale gespeeld met een duurzaam cadeau 
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voor de uiteindelijke winnaar. De Milieu quiz was een succes en 
hier gaan we jaarlijks mee verder. Door de Coronabeperkingen 
was het overigens nog een hele klus om alle medewerkers 
op één tijdstip te verzamelen om deel te nemen. Uiteindelijk 
hebben we een hybride evenement georganiseerd, waarbij 
de kantoormedewerkers vanachter hun computer konden 
inloggen en de magazijnmedewerkers hebben zich verzameld 
in de grote bedrijfshal om zo gezamenlijk hun antwoorden te 
kunnen invoeren’.

Luuk: ‘Bijkomend voordeel is dat we de milieuquiz nu ook 
kunnen gebruiken bij de introductie van nieuwe medewerkers. 
Zo wordt voor hen in één oogopslag duidelijk wat wij doen op 
het gebied van duurzaamheid’.

Duurzaamheid
Jamila: ‘Voor mij staat duurzaamheid voor People Planet Profit. 
Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en wij moeten 
ervoor zorgen dat er in een gezonde, veilige en plezierige 
omgeving kan worden gewerkt. In 1995 hebben wij al de ISO 
14001 norm behaald. In 2019 zijn we begonnen met de CO2-
Prestatieladder. Dit is een duurzaamheidsinstrument dat 
bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Synerlogic heeft 
hier een ambitieuze doelstelling aan gekoppeld, namelijk 
een 50% CO2-reductie tussen 2018 – 2021. Wij zijn trots dat 
we deze doelstelling hebben behaald. Ook zijn wij lid van de 
Groene Alliantie. Dat is een bedrijvencollectief gericht op 
het verduurzamen en economisch bestendig houden van 
bedrijventerreinen langs de A12 in Duiven, waar ons bedrijf is 
gevestigd. 
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Luuk: ‘Zo zijn wij binnen Synerlogic overgestapt op groene 
energie en proberen we onze vrachtwagens minder emissie te 
laten uitstoten. Ook hergebruiken we spoelwater, dat heeft ons 
al zo’n 30% waterbesparing opgeleverd’. 

Reconditioneringsstraat
Jamila: ‘In 1996 -dus ruim voor het verpakkingsconvenant 2000- 
zijn we al begonnen met het ophalen van lege verpakkingen. 
Uiteindelijk zijn wij gestart met de reconditoneringsstraat (de 
spoelstraat) waarvoor een speciale spoelmachine is gebouwd. 
Lege en ongereinigde verpakkingen worden bij de klanten 
opgehaald. De verpakkingen worden gerecycled waarbij we 
streven naar een hergebruik van minimaal 3 jaar’. 

Luuk: ‘Onlangs hebben we de restproducten in de lege 
verpakkingen in kaart gebracht. Door de inhoud van de 
producten tot de laatste druppel te gebruiken wordt zowel 
verspilling tegengegaan als geld bespaard. Dit is een win-win-
situatie: voor een schone restverpakking hoeft immers niet te 
worden betaald en het product wordt ten volle benut’. 

Future Proof Project
Luuk: ‘ Synerlogic helpt al jarenlang klanten met uiteenlopende 
uitdagingen. Doordat we hier met z’n allen druk mee bezig 
zijn, vergeten we wel eens stil te staan bij wat we echt goed 
doen, ook op duurzaamheidsvlak. Hierdoor zijn we begin 2021 
met het strategischbureau Future Proof gestart. Samen met 
Future Proof en een intern opgericht kernteam, wat bestond 
uit verschillende disciplines, hebben we gekeken naar waar we 

goed in zijn en wat onze rol is in de wereld van nu. Met het advies 
van Future Proof, de toewijding van het kernteam en de mening 
van onze klanten hebben we de richting kunnen bepalen voor 
de komende 5 jaar. Nu is de koers die we moeten bewandelen 
om duurzamer te werk te gaan niet alleen noodzakelijk, maar 
ook duidelijker voor ons geworden’. 

Duurzaamheidstips
Jamila: ‘Ketenbenadering is belangrijk. Zo was er ooit een 
klant die een duurzaamheidsdag had georganiseerd voor 
zijn strategische leveranciers. Elke leverancier werd gevraagd 
om twee duurzaamheidsinitiatieven te presenteren. Op deze 
manier werd een gezamenlijk bewustzijn gecreëerd’. 

Luuk: ‘Synerlogic houdt de oren en ogen open, zowel buiten 
als binnen de organisatie. Wij geven iedereen een platform 
die nadenkt over duurzaamheid. Dat heeft ons veel nuttige 
informatie opgeleverd en is een continue wisselwerking. 
Communiceren met alle partijen in de keten, dat zou ik andere 
VHCP-leden willen aanraden’.

“WIJ WERKEN VOLGENS HET 
CREDO: DOE WAT JE ZEGT, EN ZEG 

WAT JE DOET.”


