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Persbericht  

Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt opdrachtgevers wereldwijd 

onafhankelijke services op basis van de kennis en ervaring van 4.900 werknemers in de volgende 

marktgebieden: industrie, gezondheid en voeding, olie en gas, chemie, infrastructuur, vastgoed, energie en 

milieu. De onderneming beschikt over een netwerk van kantoren verspreid over West-Europa, Centraal-

Europa en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika. 

Tebodin is onderdeel van Bilfinger SE, een internationaal opererende ‘engineering and services’ 

onderneming.  

 

 

 

8 september 2015 

 

FrieslandCampina en Bilfinger Efficiency bundelen de krachten voor bevordering  

energie-efficiëntie bij FrieslandCampina 

 

FrieslandCampina en Bilfinger Efficiency zijn op 7 september 2015 een strategisch  

partnerschap aangegaan. De organisaties gaan onder meer op groepsniveau nauw  

samenwerken en er wordt een basis gelegd om gezamenlijk duurzame doelstellingen  

te verwezenlijken, zoals een reductie van de CO2-uitstoot met 40 kiloton en verlaging  

van het energieverbruik. FrieslandCampina realiseert hiermee een energiebesparing   

van meer dan 6% per productielocatie.  

 

De eerste stap van het samenwerkingsverband wordt gezet in de vorm van het project  

'ENCORE' (Energy Consumption Reduction and Efficiency). In de eerste fase van dit  

project worden maatregelen vastgesteld, opgesteld en toegepast om de energie-efficiëntie  

op vijftien productielocaties in Nederland en daarbuiten te verbeteren. Tebodin Netherlands  

B.V. wordt onder meer verantwoordelijk voor het projectmanagement. 

 

"Dit is een van de grootste opdrachten ooit verstrekt in de Europese voedingsmiddelen- 

industrie voor een energie-efficiëntieproject ", aldus Peter Eilers, Voorzitter van de  

Executive Board van Bilfinger Efficiency GmbH.  

 

Het project maakt deel uit van de implementatie van FrieslandCampina’s duurzaamheids- 

strategie. Door middel van de zogenaamde 'route2020' en de doelstelling om klimaat- 

neutrale groei te realiseren, richt de internationale zuivelonderneming zich vanuit strategisch  

oogpunt op duurzaamheid en klimaatneutrale productie. In dit kader heeft FrieslandCampina  

in het eerste kwartaal van 2015 een aanbesteding uitgeschreven voor een energiereductie- 

programma. Bilfinger Efficiency werd vervolgens geselecteerd om gezamenlijk het concept  

en het definitieve contract te ontwikkelen.  

 

"Energie-efficiëntie en duurzaamheid hebben binnen FrieslandCampina een hoge prioriteit.  

Bilfinger Efficiency is een deskundige partner die ons met zijn netwerk en ervaring kan helpen  



 

 

om op deze vlakken verbeteringen door te voeren," aldus Hein Schumacher, CFO bij  

Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

 

Na ondertekening van de raamovereenkomst is de uitvoering van het optimaliserings- 

programma direct van start gegaan. Hierbij zijn verschillende ondernemingen van Bilfinger  

betrokken; de belangrijkste hiervan is Tebodin Netherlands B.V.  

 

 

 

__________________________________ 
Royal FrieslandCampina N.V. 
Every day Royal FrieslandCampina provides millions of consumers all over the world 

with food that is rich in valuable nutrients. With annual revenue of 11.3 billion euro 
FrieslandCampina is one of the world’s six largest dairy companies. 
FrieslandCampina supplies consumer products such as dairy-based beverages, infant 
nutrition, cheese and desserts in many European countries, in Asia and in Africa. 
Products are also supplied to professional customers, including cream and butter 
products to bakeries and catering companies. FrieslandCampina also supplies 
ingredients and half-finished products to manufacturers of infant nutrition, the food 
industry and the pharmaceutical sector around the world. 
FrieslandCampina has offices in 32 countries and employs a total of about 22,000 
people. FrieslandCampina’s products find their way to more than 100 countries. The 
Company’s central office is in Amersfoort. FrieslandCampina’s activities are divided into 
four market-oriented business groups: Consumer Products Europe, Middle East & 
Africa; Consumer Products Asia; Cheese, Butter & Milkpowder and Ingredients. The 
company is fully owned by Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A, with over 19,000 
member dairy farmers in the Netherlands, Germany and Belgium, one of the world’s 
largest dairy cooperatives.  
 

Voor meer informatie over Royal FrieslandCampina: Ria van der Peet,  

06 53 73 59 53 

 

Voor meer informatie over Tebodin: Brigit Stokman (Director PR), 070 348 07 19. 

 

 


