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Aan de slag voor een  
duurzaamheidsstrategie!
Bijlage bij het MVO-sectorpaspoort voor  
voedingsbedrijven Praktijkvoorbeelden van  
de 12 pionierbedrijven
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1  Twaalf Pioniersbedrijven
12 bedrijven verleenden hun medewerking aan het 

MVO-sectorpaspoort voor de voedingssector. In 

deze bijlage, nemen wij praktische voorbeelden van 

deze 12 bedrijven om de toepassing in de praktijk 

van het MVO-sectorpasspoort te illustreren. 

Deze 12 pionierbedrijven waren:

1. Shore, producent en leverancier van diepvries en verse garnalen

2. Mydibel, hoogkwalitatieve aardappelproducten, zowel in droog-, vers- als diepvriesassortiment

3. d’Arta, productie van diepvriesgroenten

4. Ardo, vriesverse groeten, kruiden en fruit

5. Agristo, ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten

6. La Lorraine Bakery Group, producent voor brood, patisserie en viennoiserie.

7. Pietercil/Belies, productie en verpakking van mediterrane producten

8. Beltaste, productie van vleessnacks

9. Guylian, producten van Belgische chocolade

10. Visko Teepak, productie van worstenvellen

11. Ganda Ham (NV Corma), productie van Ganda ham en afgeleide producten

12. Le Larry, ambachtelijke geitenkaas
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2  Waarom een duurzaamheidsstrategie? Pionierbedrijven getuigen
Versterken van partnerschappen

Een duurzaamheidsverslag is niet zomaar een mooi 

geschreven stukje proza. De boodschap moet ge-

dragen worden. Door zoveel mogelijk collega’s te 

betrekken het proces, wek je meteen interesse en 

engagement op.

Beltaste, evaluatie MVO-traject

We hebben de afgelopen jaren kunnen vaststellen 

dat Mydibel veel aandacht schenkt aan een duur-

zame relatie met investeerders en financiële instel-

lingen door op een transparante en heldere manier 

te communiceren, ons te betrekken in de strategi-

sche investeringen binnen het bedrijf, te investeren 

in de uitbouw van het financiële departement, en 

proactief in te spelen op eventuele vragen en/of 

bezorgdheden van financiers

Mydibel duurzaamheidsverslag 2015

Met het Mimosa-programma willen we de impact 

van onze teeltactiviteiten op het milieu zo klein 

mogelijk houden en tegelijkertijd optimale oogsten 

met groenten, kruiden en fruit van uitmuntende 

kwaliteit realiseren. We willen eveneens onze telers 

een aantrekkelijke, economisch levensvatbare prijs 

bieden en de verwachtingen van onze klanten op 

het gebied van productkwaliteit en voedselveilig-

heid steeds weer overtreffen.

Ardo https://ardo.be/nl/mimosa  

We zijn ervan overtuigd dat we enkel onze ambities 

kunnen bereiken als we samenwerken. Pas dan kun-

nen we echte toegevoegde waarde creëren voor de 

volledige keten, van op het land tot op je bord.

Agristo duurzaamheidsverslag 2017

Bij La Lorraine geloven we in de kortst mogelijke 

keten, van de akker tot de bakker. Niet omdat het 

goed klinkt, maar wel omdat het dé manier is om 

steeds lekkerdere en versere producten aan te 

kunnen bieden. We werken daarom samen met be-

trokken telers die onze filosofie delen en met wie 

we een partnership opbouwen op lange termijn. We 

kiezen bewust voor een duurzame  productie- zo-

wel bij de teler als bij ons – met respect voor mens 

en natuur. En blijven inzetten op optimale versheid 

en smaak, van ingrediënt tot eindproduct.

La Lorraine Bakery Group, http://www.lalorrai-

ne.be/BE/nl/Over-ons/Onze-waarden/Van-ak-

ker-tot-bakker 
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Kritische blik, die leidt tot verbetering 
en verniewing en het verfijnen van de 
bedrijfsstrategie

Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen. 

Om die reden houden wij ons niet bezig met loze 

slogans, maar richten wij ons op het ultieme doel: 

de wereld groener maken en haar beschermen en 

behouden als goede leefomgeving voor huidige en 

de volgende generaties. Bij d’Arta zijn we ervan 

overtuigd dat we er alles aan moeten doen om mee 

te helpen dit doel te bereiken, en wel om twee een-

voudige redenen:

1) Onze klanten verwachten, terecht, onze volledige  

  inzet op dit gebied.

2) ‘Groener’ werken gaat hand in hand met ons  

 streven om onze producten voortdurend te  

 verbeteren en efficiënter van het veld naar de  

 vork te krijgen.

Al meer dan tien jaar voegen wij de baseline “it’s a 

green green world” toe aan onze bedrijfsnaam. Dit 

is voor ons geen willekeurig gekozen regel. Onze 

projecten met betrekking tot duurzaamheid zijn uit-

gegroeid tot een wezenlijk onderdeel van onze da-

gelijkse bedrijfsvoering. De prestaties zijn echt en 

leveren een effectieve bijdrage aan een beter milieu.

D’Arta https://www.darta.com/nl/duurzaam-

heid/duurzaamheid 

Het MVO-traject dwingt ons om op een andere ma-

nier naar ons bedrijf te kijken. Dit is bij uitstek een 

bottom up, participatief proces, maar een duidelijk 

engagement vanuit het topmanagement vormt de 

drive om van ideeën naar concrete acties over te 

gaan. Het afstemmen van de stakeholdersvereisten 

is een tweede uitdaging, waarbij sectororganisaties 

hun rol kunnen spelen.

Guylian, evaluatie MVO-traject
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Verantwoording afleggen

We willen meer doen dan enkel het bedrijfsbelang 

dienen. Beltaste probeert het verschil te maken: door 

een duurzame werkplek te bieden aan onze mensen, 

door mee te denken met onze klanten en leveran-

ciers in de zoektocht naar de beste oplossing, door 

transparant en eerlijk te zijn, door oog te hebben 

voor de uitdagingen in de maatschappij. Met gelijke 

belangen voor ogen bouwen we aan een duurzaam 

partnerschap waar elkeen beter van wordt.

Beltaste duurzaamheidsverslag 2018

We zijn van nature doeners, maar met dit duur-

zaamheidsverslag willen we stilstaan bij het waarom 

achter onze daden.

Mydibel duurzaamheidsverslag 2015

Als CEO van een Belgisch familiebedrijf weet ik dit 

maar al te goed: indien ik de principes van duur-

zaam ondernemen niet toepas in mijn eigen be-

drijf, lijdt de hele organisatie hieronder. La Lorraine 

Bakery Group is een familiebedrijf waar duizenden 

medewerkers en tal van stakeholders deel van uit-

maken. Ik zou niet willen dat de volgende generatie, 

kinderen zowel als kleinkinderen maar ook de ge-

neraties na hen, het mij zouden verwijten.

Guido Vanherpe, CEO La Lorraine Bakery 

Group

Wij spannen ons in voor de vriesverse groenten-, 

kruiden- en fruitindustrie en willen een belangrijke 

bijdrage aan onze sector leveren. Wij geloven in de 

toekomst van onze industrie en vertrouwen erop 

dat deze door het leveren van voedzame en betaal-

bare producten  die veilig zijn en minder voedsel-

afval veroorzaken, een succesvolle toekomst tege-

moet gaat. Wij zijn vastberaden om een leidersrol 

te spelen op het gebied van duurzaamheid, door 

te erkennen dat we de problemen van morgen nu 

moeten aanpakken.

Ardo https://ardo.be/nl/duurzaamheid

In het bedrijf van vandaag moeten wij (al de  

medewerkers) door de klanten (de maatschappij) 

aanvaard worden als een eerlijke leverancier die lek-

kere producten maakt en een goede dienstverlening 

verzorgt. De maatschappij vertrouwt ons en stelt 

ons verantwoordelijk voor wat wij hen leveren. Daar-

om integreren we ook bij Ganda maatschappelijk 

verantwoord ondernemen in onze bedrijfsfilosofie.

Ganda Ham (duurzaamheidsverslag 2014)
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Ondersteunen van het MVO-beleid

Inherent aan de bedrijfscultuur gaan wij duurzaam 

om met grondstoffen (of het nu energie of voeding 

is). Ook aan andere aspecten zoals diversiteit in per-

soneel, dierenwelzijn, inzet goede doelen, ... wordt 

achter de schermen gewerkt. Het duurzaamheids-

verslag gaf ons de aanleiding te inventariseren wat 

we doen en hoe we ons engageren. 

Beltaste, evaluatie MVO-traject

Door onze doorgedreven focus op duurzaamheid 

hebben we een stap voor op de concurrentie, het is 

ons onderscheidend vermogen. Duurzaamheid zit in 

onze baseline, onze look & feel en in onze signatuur. 

Het duurzaamheidsverslag is dan ook het uitgelezen 

document ter introductie van Shore bij stakeholders, 

klanten, aandeelhouder, banken, enz. Het heeft het 

voordeel dat alle cijfers geconsolideerd zijn, en dat 

ook de zusterbedrijven met dezelfde informatie naar 

buiten komen.

Shore, evaluatie MVO-traject

Beliès engageert zich om de wereld minstens even 

goed achter te laten dan we ze zelf hebben gekre-

gen. Een duurzaamheidsverslag ondersteunt om 

een status te bepalen, doelen vast te leggen en de 

voortgang naar die doelen kenbaar te maken aan 

alle stakeholders.

Beliès, evaluatie MVO-traject
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3  Stappenplan van MVO-sectorpaspoort  
  naar duurzaamheidsstrategie

3.1
Voorbereiding

en planning

3.2.1
Bedrijfsvoorstelling

en waardeketen

3.2.2
Gap analyse MVO

3.2.3
Stakeholder-

betrokkenheid
Prioritisering

3.3.1
Selectie KPI's,  

definiëren verbeteropties, 
implementatie actieplan 

en monitoring

3.3.2
Communicatie

en rapportering

Context en duurzaamheidsstrategie Prestaties en realisaties
Zie onderdeel 3.2 Zie onderdeel 3.3
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3.1.1  Duurzaamheidsverslag of geïntegreerd jaarverslag?
3.1.2 Baken uw duurzaamheidsverslag af

GRI 102-5: Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

GRI 102-45: Operationele structuur, afbakening van het rapport

GRI 102-18: De bestuursstructuur van de organisatie

GRI 102-3: Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Afbakening van het verslag

Dit duurzaamheidsverslag gaat over Vleeswaren Corma NV, pro-

ducent van de Ganda Hammen en gevestigd in de Haenhoutstraat 

210, 9070 Destelbergen. Gezien de bekendheid van het merk, ver-

wijzen we voortaan naar Vleeswaren Corma NV via haar merknaam 

'Ganda'. We rapporteren over de voorbije jaren 2011 tot 2013. Dit 

verslag is opgemaakt volgens de GRI-richtlijnen, niveau Core. Het 

is onze bedoeling om tweejaarlijks een update te publiceren.

GRI 102-54: GRI-referentie

GRI 102-52: Verslaggevingscyclus

GRI 102-50: Verslagperiode waarop de versterkte informatie be-

trekking heeft

Voorbeeld: Ganda Ham (duurzaamheidsverslag 2014)

3.1 Voorbereiding en planning

3.1.3 Stel een planning op
3.1.4 Verkrijg draagvlak
3.1.5 Stel een team samen
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GRI 102-7:  Omvang (kerncijfers, bv. aantal personeelsleden, omzet, aantal processen)

GRI 102-2:  Voornaamste merken, producten en/of diensten

GRI 102-4: Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties) > geografische verdeling van klanten

GRI 102-6: Afzetmarkten > sectoren en soorten klanten

Voorbeeld: Beltaste duurzaamheidsverslag 2018

3.2.1 Bedrijfsvoorstelling en waardeketen

3.2 Context en duurzaamheidsstrategie
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GRI 102-9: Beschrijf de toeleveringsketen (waardeketen)

Voorbeeld: Ardo duurzaamheidsverslag 2016

WAARDEKETEN
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GRI 103-1: Oplijsting materiële aspecten

Voorbeeld: Shore duurzaamheidsverslag 2018

WAARDEKETEN

Voorbeeld: Agristo duurzaamheidsverslag 2017
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3.2.2 Keuze van de meest relevante MVO-thema's

GRI 102-16: Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO (missie, visie, waarden)

GRI 102-11: Beschrijf op welke manier het voorzorgprincipe wordt gehanteerd (bv. via managementsystemen)

GRI 102-12: Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

Voorbeeld: Morubel / Shore http://www.morubel.be/NL/Duurzaamheid
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GRI 102-46: Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes  

(toelichting oefening om te komen tot materiële onderwerpen)

Voorbeeld: Agristo duurzaamheidsverslag 2017
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Voorbeeld: Beltaste duurzaamheidsverslag 2018
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3.2.3 Stakeholderbetrokkenheid

Voorbeeld: d'Arta duurzaamheidsverslag 2017
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VOORBEELDEN INZAKE GOED WERKGEVERSCHAP

Voorbeeld: Agristo duurzaamheidsverslag 2017

3.3.1 Selectie KPI's, definiëren verbeteropties, implementatie actieplan en monitoring

3.3 Prestaties en realisaties
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Voorbeeld: Agristo duurzaamheidsverslag 2017 Voorbeeld: Beltaste duurzaamheidsverslag 2018
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VOORBEELD INZAKE PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

Voorbeeld: Mydibel duurzaamheidsverslag 2018
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VOORBEELD INZAKE REDUCTIE MILIEU-IMPACT

Voorbeeld: Mydibel duurzaamheidsverslag 2015
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VOORBEELD INZAKE ROL IN DE SAMENLEVING

Voorbeeld: Shore Pure Shrimp Initiative https://pure-shrimp.eu/
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3.3.2 Communicatie en rapportering
VOORBEELDEN VAN VERSLAGEN

• Agristo: https://www.sustainabilityreports.be/sites/default/files/reports/duurzaamheidsrapport_definitief_lr.pdf

• Ardo: https://ardo.com/nl/duurzaamheid

• Beltaste/Vanreusel: http://vanreusel.eu/wp-content/uploads/2018/07/371703_Beltaste.pdf

• D’arta: https://issuu.com/darta2/docs/sustainability_report_d_arta_2017

• Mydibel: https://www.mydibel.be/sites/default/files/files/basic_pages/files/mydibel_duurzaam18_hr_nl.pdf

• Shore: http://www.morubel.be/EN/Sustainability/Sustainability-report-201806_LR.aspx

• Visko Teepak: https://www.viskoteepak.com/sites/default/files/brochures/sustainability_2017.pdf
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4  Tips voor een authentiek duurzaamheidsverslag

is het de kunst de rode draad niet uit het oog te verliezen en zo hoofdzaak 

van bijzaak te onderscheiden. Vandaar vormt het duurzaamheidsverslag 

de basis voor verdere stappen: het formuleren van verbetervoorstellen, 

het definiëren van doelstellingen, de betrokkenheid vergroten van interne 

en externe stakeholders. 

Agristo, evaluatie MVO-traject

Voorbeeld: GRI-referentietabel duurzaamheidsverslag Agristo

Tip 1: Een duurzaamheidsverslag is geen doel,  
maar een middel

Tip 2: GRI is geen keurslijf, maar een  
inspiratiebron en methodiek
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Voorbeeld: Shore duurzaamheidsverslag 2018

Agristo is vooruitstrevend in techniek en hygiëne en dat drijft ook ons voed-

selveiligheid en kwaliteit om net dat stapje verder te gaan. Elke machine is 

maatwerk, op maat van Agristo’s eisen. Samen bouwen we oplossingen die 

voldoen aan de strenge hygiëne-eisen van vandaag, maar meteen ook klaar 

zijn voor de toekomst: perfect te onderhouden, 100% behoud van product-

kwaliteit en veilig voor de medewerkers. Ons partnerschap berust op weder-

zijds respect en openheid. Door onze kennis en ervaring te bundelen slagen 

we erin voorop te blijven in deze snel evoluerende markt.

Voorbeeld: Agristo duurzaamheidsverslag 2017

Bij Polskamp Meat Industrie wordt gestreefd naar dienstverlening op een 

hoog niveau, optimale verwaarding van grondstoffen, eerlijkheid in elke vorm 

van samenwerking en kwaliteit zonder compromissen. Waarden die ook Bel-

taste hoog in het vaandel draagt. Een goede basis voor een langdurige sa-

menwerking!

Voorbeeld: Beltaste duurzaamheidsverslag 2018

Tip 3: Wees transparant en eerlijk over input  
en resultaat 

Tip 4: Zonder stakeholders geen succes 
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Voorbeeld: Visie en pijlers duurzaamheidsstrategie Shore 
(Shore duurzaamheidsverslag 2018)

Tip 5: Laat de verhaallijn aansluiten bij 
de (herkenbare) bedrijfsrealiteit


