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Zilveren medaille: Hochwald Groep scoort bovengemiddeld in de 
duurzaamheidsrating van EcoVadis 
 

Thalfang, 22 september 2022 

Hochwald werd beoordeeld door EcoVadis en voor zijn duurzaamheidsinspanningen op het 
gebied van milieu, arbeidsveiligheid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop 
onderscheiden met een zilveren medaille. Door de bank genomen presteerde de 
coöperatieve zuivelfabriek op alle gebieden bovengemiddeld en behoort daarmee in de 
totale beoordeling tot de 25% beste bedrijven die een EcoVadis-rating krijgen. 
 
Met de onderscheiding onderstreept de bedrijvengroep het belang van duurzaamheid door 
de hele waardeketen - van boer tot consument - en toont daarmee aan dat ze zich op het 
gebied van duurzaamheidsbeheer verder heeft ontwikkeld. De onderscheiding getuigt van 
de inspanningen van de Hochwald Groep om alle processen continu te verbeteren in het 
kader van de Corporate Social Responsibilty (MVO) en naar een transparante, ecologisch 
en sociaal duurzame supply chain te streven.  
 
"Deze onderscheiding is een belangrijke mijlpaal voor ons. Net als veel andere sectoren die 
onderdeel uitmaken van de agrarische sector staat de zuivelindustrie voor aanzienlijke 
uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering. Hochwald begon al in 2017 al met een 
eigen duurzaamheidsstrategie en heeft vooral op het gebied van grondstofproductie veel 
maatregelen geïnitieerd en geïmplementeerd, ", licht Detlef Latka, CEO van Hochwald 
Foods B.V., toe. 
 
Aangezien duurzame economische activiteiten zich op diverse manieren manifesteren, heeft 
EcoVadis in haar uitgebreide analyse van bedrijven vier kernthema's gedefinieerd die ze 
onderzoekt: Milieu (werkprocessen en producten), arbeids- en mensenrechten, ethiek en 
duurzame inkoop. Binnen deze vier dimensies wordt bijvoorbeeld de energiebehoefte en de 
uitstoot van emissies gecontroleerd of het hergebruik van producten tot aan het einde van 
hun levensduur. Daarnaast ligt de focus op de bescherming van werknemers en hun 
arbeidsomstandigheden, de naleving van anti-corruptiestandaarden en op andere partners 
in de waardeketen. 
 
Over Hochwald Foods GmbH: 
Hochwald Foods GmbH, gevestigd te Thalfang, Rheinland-Pfalz (D), dekt met productielocaties in 
Duitsland en Nederland het gehele spectrum aan melkproducten af. Hochwald heeft een aantal 
bekende merken onder zijn hoede zoals Bärenmarke, Lünebest, Glücksklee, Elinas en Hochwald, 
evenals handelsmerken en internationale merken zoals Bonny. www.hochwald.de 
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