
nomische groei, kwaliteitsonderwijs en klimaatactie. En natuurlijk 
hangt voor ons alles samen met SDG 17: partnerschappen vormen 
om doelen te bereiken.”
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CSU is hard gegroeid het afgelopen jaar. “We zijn bij onze kern ge-
bleven: de wereld schoner maken”, zegt Esmée Ficheroux, lid van de 
Raad van Bestuur. “Ons vakgebied is nog lang niet uitontwikkeld. 
We zoeken continu naar kansen om te innoveren. Met als doel onze 
goede marktpositie te behouden en uit te bouwen. Hierbij laten we 
ons leiden door enkele van de zeventien Sustainable Development 

Goals (SDG’s): goede gezondheid en welzijn, eerlijk werk en eco-
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De Cefetra Group, in 1899 gestart als 
bureau om lokale coöperatieve boeren te 
ondersteunen, verhandelt en vervoert 
jaarlijks circa 20 miljoen ton aan agrarische 
grondstoffen vanuit 35 kantoren in 20 
landen. “Met meer dan 500 medewerkers 
is onze groep bedrijven een belangrijk 
onderdeel van de vitale voedselketen”, legt 
CEO Daan Vriens uit. ”De afgelopen jaren, 
waarin de mondiale pandemie een grote rol 
speelde, benadrukten dat het niet vanzelf-
sprekend is dat alles op je bordje belandt. 
Onderdeel zijn van die keten maakt het een 
aantrekkelijke sector om in te werken.”
“Hier heerst geen parafencultuur”, vertelt 

HR-directeur Mirjam Ruiten, die er trots 
op is dat Cefetra zo goed scoort op werk-
geverschap. “We hebben altijd ingezet op 
ondernemende en initiatiefrijke mensen die 
hun ideeën naar voren durven brengen. Ik 
was vorige week bij onze collega’s in Spanje; 
daar proef je dezelfde positieve, energieke 
en creatieve sfeer als bijvoorbeeld op ons 
kantoor in Rotterdam.”

Wendbaar en snelle beslissingen
Cefetra diversifieert als bedrijf en heeft een 
strategie ontwikkeld voor meer activiteiten 
in de food-ingredientsmarkt. Hier blijkt de 
coöperatieachtergrond van het bedrijf voor-

Cefetra Group: de perfecte 
combinatie van ondernemende 
mensen en wendbaarheid

deel op te leveren. Vriens: “In tegenstelling 
tot veel van onze concurrenten zijn wij niet 
verticaal geïntegreerd, zoals dat heet, en 
concurreren wij niet met onze leveranciers 
en klanten. Behalve onafhankelijk maakt 
dit ons ook wendbaar, waardoor we snel 
kunnen schakelen.” 
De verschillende entiteiten – in binnen- 
en buitenland – hebben grote vrijheid om 
zelf beslissingen te nemen. Vriens: “We 
werken in onze groep met een ‘decen-
traal empowered’ model. We houden 
de organisatie bewust plat, met zo min 
mogelijk managementlagen, zodat we snel 
beslissingen kunnen nemen. Het geeft onze 
mensen veel vrijheid van handelen en wij 
vertrouwen erop dat zij zelf het beste weten 
wat in hun markt gewenst is. Hier betaalt 
ons platte organisatiemodel zich terug: wie 
namens ons bij een klant aan tafel zit, kan 
ter plekke beslissingen nemen. Dat is fijn 
zakendoen.”  

MINDER MANAGEMENTLAGEN IS 

SOMS DE BESTE MANIER OM TE ZORGEN DAT EEN ONDERNEMING DE GOEDE KANT OP GAAT. HET BEWIJS 

DAARVOOR LEVERT MULTINATIONAL CEFETRA, GROOT IN GRONDSTOFFEN VOOR ANIMAL NUTRITION, 

FOOD INGREDIENTS EN DE ENERGIEMARKT. “WIE NAMENS ONS AAN TAFEL ZIT BIJ DE KLANT, KAN ZELF 

BESLISSINGEN NEMEN.”
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Vertrouwen als 
                    sleutel tot succes

‘ We onderbouwen de 
duurzame impact van 
ons werk met data’

mentaal en financieel fit zijn. Wij zijn de grootste 
opleider binnen onze branche en participeren in 
diverse maatschappelijke projecten, zoals Zuidoost 
Werkt, dat onderdeel is van het Masterplan 
Zuidoost. Ook zet CSU vol in op duurzaamheid. 
Ons hoofdkantoor beschikt over een BREAAM-
certificering; daarnaast willen we op korte termijn 
de elektrificatie van ons wagenpark voltooien. 
Onze mensen dragen 100% gerecyclede werk-
kleding en gebruiken duurzame materialen en 
middelen. Sinds 2018 organiseren we jaarlijks 
de CSU Innovatie Award voor slimme onderne-
mers. In 2021 won BubbleFlush: een elektrische 
wc-borstel die de toiletpot reinigt met behulp van 
ultrasone trillingen. Dit maakt het werk leuker en 
lichter voor onze mensen. Bovendien hoeven we 
de wc-pot niet meer chemisch te reinigen. Op jaar-
basis levert dit een CO

2-reductie op van 45.000 
kilogram.” 

Groene cijfers 
CSU wil ook bijdragen aan de duurzaamheids-
doelen van klanten. “Recent heeft Ecochain bij 

een aantal opdrachtgevers de CO2-footprint van onze gehele 
keten doorgemeten”, zegt Ficheroux. “Hieruit bleek hoe we 
onze uitstoot nog verder kunnen verlagen: door bedrijfskle-
ding slimmer te wassen, milieuvriendelijkere vuilniszakken te 
gebruiken en onze planning anders te organiseren, zodat het 
woon-werkverkeer van onze medewerkers zo kort mogelijk is. 
Momenteel ontwikkelen we met Ecochain een 24/7 toegan-
kelijk dashboard voor onze opdrachtgevers. Hierin willen we 
alles wat we doen op een heldere manier onderbouwen met 
data. Zo maken we de positieve impact van ons werk op de 
duurzaamheidsdoelstelling van opdrachtgevers inzichtelijk. 
Bedrijven kunnen deze cijfers gemakkelijk verwerken in hun 
interne en externe rapportages.” 

Datagestuurd schoonmaken
CSU biedt diverse schoonmaakdiensten: van hospitality-ge-
dreven tot technologisch gedreven, zoals BE Clean. “Bij deze 
datagestuurde service gaan onze medewerkers op pad met 
een schoonmaakkar met geïntegreerde tablet”, zegt Fiche-
roux. “Op onze cleaning-app zien ze welke werkzaamheden ze 
in welke ruimtes moeten verrichten. Ze registreren hun taken, 
de bezetting per ruimte, defecten en de waargenomen vervui-
lingsgraad. Uit al deze data destilleren we trends die stuurin-
formatie opleveren voor de facilitair manager, de operationele 
schoonmaakleiding en de schoonmaakmedewerker. Het 
effect: efficiencyverbetering, omdat we alleen daar schoon-
maken waar het nodig is. Indien gewenst kunnen we onze 
BE Clean-propositie aanvullen met sensoren. Deze vertellen 
ons wat de bezetting van een pand is en fungeren zo als een 
nieuwe collega van onze schoonmaakmedewerkers. Hiervoor 
hebben we samen met Heijmans Beyond Eyes opgezet: een 
platformoplossing om het gehele gebouwbeheer slimmer te 
maken met als einddoel een gezonde, veilige en duurzame 
werkomgeving.”

Werkenden ontzien
Begin 2022 heeft CSU een schoonmaakdienst voor particu-
lieren gelanceerd: Zizo. “Tweeverdieners zijn samen zo’n 15 
uur per week kwijt aan het huishouden”, zegt Ficheroux. “Ook 
vervagen door het hybride werken de grenzen tussen werk 
en privé: om 18.00 uur moet voor velen de thuiswerkplek weer 
omgetoverd worden tot keukentafel. Zizo biedt werkenden 
een gemaksdienst waarmee ze tijd winnen, zodat ze frisser 
aan het werk kunnen. Particulieren kunnen zelf de diensten 
afnemen; ook bieden steeds meer bedrijven Zizo aan als 
secundaire arbeidsvoorwaarde: een innovatieve manier om 
talent aan te trekken en te behouden. Zizo is uiterst flexibel. 
Via de app kunnen deelnemers onder andere kiezen welke 
ruimtes schoongemaakt moeten worden en hoe vaak. Ook 
kunnen ze aanvullende huishoudelijke diensten afnemen, 
zoals ramen wassen. Dit alles doen we met onze eigen duur-
zame middelen. Zizo is de volgende stap in onze missie om 
een schone, gezonde en gastvrije omgeving achter te laten 
die het welzijn van mensen bevordert, zowel tijdens hun 
werk als in hun vrije tijd.”  
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