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Arbeid
Zuivelindustrie zet in op duurzame inzetbaarheid
ZuivelNL organiseerde op 15 november de Themadag Duurzame Inzetbaarheid (DI): ‘Met duurzame
Inzetbaarheid aan de slag binnen de zuivelindustrie!’ Hieraan namen deel zo’n 50 professionals uit de
zuivel, overwegend actief in HR en deels in operationele functies. Doel van de dag was vooral om een
aantal tools rond DI, die voor en met de zuivelindustrie zijn ontwikkeld, te presenteren, zodat deze binnen de
zuivel-industrie breder zullen worden ingezet. Dit betrof ten eerste een Serious game, een groepsspel dat
erop is gericht meer bewustwording rond DI bij medewerkers te creëren. Daarnaast werd (S)ken jezelf!
geïntroduceerd, een individuele DI-scan voor medewerkers, die tot persoonlijk inzicht en actie moet leiden.
Ook was er aandacht voor Zuivelacademie, een reeds langer beschikbare tool die binnen de zuivelindustrie een rol speelt in de
ondersteuning van het DI aspect ‘kennis en vaardigheid’. Meer informatie is beschikbaar op de ZuivelNL website.
Veilig werken in de melkveehouderij
Met de campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ vraagt ZuivelNL aandacht voor de veiligheid rond werken in
de melkveehouderij en de mogelijkheid om risico’s op een systematische manier in kaart te brengen (en vervolgens aan te
pakken) via de vernieuwde RIE van Stigas. In het kader van deze campagne publiceert Stigas nu een serie artikelen die het
onderwerp veilig werken op het melkveebedrijf van verschillende kant belichten. Deze week kwam het tweede artikel uit, dat gaat
over de veiligheid op de kuil. Eerder verscheen in september al een praktijkverhaal met aandacht voor het risico van
zoönosen. Meer informatie over de RIE is te vinden op de website van Stigas. Daar vindt u ook een korte introductievideo.

Export
Inkomende missie Japan
Van 12 tot en met 16 november hebben inspecteurs van het Japanse Office of Import Food Safety vier Nederlandse voedselsectoren geïnspecteerd: de zuivelsector, de broedproductensector, de tuinbouwsector en de bakkerijwaren. Voor de zuivelsector
is tijdens dit bezoek een kaasproductie en rijpingslocatie bezocht. Op de zuivellocatie is een presentatie gegeven over:
productielocatie, borging van melkveehouderij en boerderijmelkbemonstering, NZO-monitoring op residuen en contaminanten en
het geheel van toezicht op melkveehouderij: boerderijmelk, HP zuivelbereiding, Wet Dieren (kaassoorten en zuigelingenvoeding),
exportprogramma’s/ aansluitmodule en exportcertificering en de specifieke eisen voor Japan (HTST en ketencontrole).
Hierna vond een rondgang door de fabriek met
focus op de borging van
de pasteurisatie plaats.
De inspecteurs waren
hierbij getuige van de
ontvangst van rauwe
melk met bijbehorende
testen. Na de rondgang
vond een demonstratie
plaats van het elektronisch aanvraagproces
van exportcertificaten.
Brexit
Over exact vijf maanden verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Omdat de manier van zakendoen vanaf dit moment waarschijnlijk
aanzienlijk verandert, heeft de Douane de pagina douane.nl/brexit gelanceerd. Sommige bedrijven krijgen te maken met een
keuringsplicht waarvoor certificaten nodig zijn. De Brexit Impact Scan geeft bedrijven inzicht of dit voor hen aan de orde is.
Ook heeft de Douane een toolkit ontwikkeld voor ondernemers in de zuivelsector. De toolkit is terug te vinden via deze link.
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
De zuivelmarkt vertoont een vrij
rustig beeld. In de laatste weken
van november leidde bij boter
een combinatie van voldoende
aanbod en beperkte vraag voor
de korte termijn wel tot enige
prijsdruk. De boterprijzen
handhaven zich echter nog
steeds op relatief hoge niveaus.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( ok t. ’ 1 5 – ok t. ’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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Bij mager melkpoeder is na een
periode van licht herstel sprake
van een vrij stabiel prijsniveau.
De markt lijkt daarmee in ieder
geval momenteel robuust genoeg
om de recente verkoop van
substantiële hoeveelheden
interventiepoeder aan te kunnen.
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Melkaan voer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-september 2018 (% wijziging t.o.v. 2017)
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +1,3%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
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Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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