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0. VOORWOORD 

 

Hoe maakt Alsico het verschil? Door in te zetten op essentiële bedrijfswaarden! 

Binnen onze sector blijven we zoeken naar de meest verantwoorde manier om professionele en imagokledij te 

produceren zodat ook de toekomst van de volgende generaties verzekerd is. Onze faminational, als bedrijf van 

de toekomst, bezit ons inziens de juiste familiale waarden, gecombineerd met een internationaal karakter. 

Dankzij onze beleidswaarden, die zich vooral toespitsen op lange termijnoplossingen, slagen we er al 80 jaar in 

om competitief te zijn en crisissen te overleven. 

We zien het als essentieel om de problematiek rond duurzaamheid op te nemen in deze beleidswaarden en 

hier ook verder aan te bouwen, met als startschot het uitschrijven van dit eerste duurzaamheidsrapport. 

Namens de directie wil ik dan ook iedereen bedanken voor hun toewijding en inzet bij de realisatie van dit 

rapport. Het is immers de doelstelling om in ons 2020 plan de strategie rond duurzaamheid als essentiële pijler 

in te bouwen. 

Binnen onze sector zoeken we onze weg naar wat wij concreet kunnen doen om duurzaam te werken en een 

betere leefwereld te creëren voor onze kinderen. 

Het opmaken van dit verslag is de eerste formele stap om de bouwstenen van Duurzaam Ondernemen verder 

te verankeren in ons beleid, zodat we ook jaar na jaar kunnen evalueren en waar nodig verbeteren. 

We willen dan ook streven naar een meer formele communicatie met onze stakeholders, via dit verslag, maar 

ook via onze website, en via regelmatige nieuwsbrieven. 

 

Gunter Meessens 

Algemeen Directeur Alsico nv 
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1. OVER ALSICO 

 

Alsico is een confectiegroep die werkkledij produceert wereldwijd. De naam Alsico is samengesteld uit de 

namen van de stichters : “Aelvoet Siau en Confection”. Het bedrijf – een bescheiden confectieatelier 

gespecialiseerd in werkkledij - werd opgericht in 1934 door Dhr. en Mevr. Aelvoet.  

In 1947 nam de tweede generatie het roer over met Dhr. en Mevr. Siau. Deze fase stond voor interne groei en 

de stap naar delocalisatie.  

In 1964 werd de eerste naamloze vennootschap opgericht: “Anciens Etablissements Aelvoet, Succ. G. SIAU “. 

De naam Alsico -  AeLvoet SIau COnfectie – is dan reeds gedeponeerd maar pas in 1969 wordt de naam van de 

vennootschap veranderd in “ Alsico NV”. In de jaren ’70 wordt Alsico geconfronteerd met een moderne 

problematiek: de jaarlijks stijgende loonkost in een arbeidsintensieve sector. De bedrijfsleiders hebben een 

duidelijke visie hieromtrent: in 1975 wordt in Tunesië in de buurt van Monastir een eerste eigen 

confectieatelier opgestart. Al in 1976 komt er een tweede atelier. Alsico NV zet ook zijn eerste stappen in 

Europa. In 1979 wordt een klein bedrijf DTC in de buurt van Parijs overgenomen, dat vooral werkt in de sector 

van de verhuurwasserijen. 

Vanaf 1982 wordt het bedrijf geleid door de derde generatie, met de heren Bernard Siau en Philippe Siau 

(overleden 1990), wat de overgang inluidt van de Europese expansie naar Alsico World Wide.  

De groei vereist ook meer productiecapaciteit. In Tunesië komt er in 1988 een derde eenheid in partnerschap 

met de lokale directie: Socosal. In 1991 volgt al een vierde atelier met dezelfde partner: Socothra. De jaren 

negentig zijn ook het begin van de grote groei. Alsico wil nu ook extern groeien door acquisities en 

investeringen in het buitenland. De val van de Berlijnse muur is de aanzet om de pijlen naar Oost-Europa te 

richten en in 1992 wordt Altreva in Tsjechië opgericht. Dit bedrijf zal in de daaropvolgende jaren uitgroeien van 

een zuivere productie eenheid naar het Alsico van Oost-Europa. Een performant bedrijf dat de volledige 

dienstverlening in de confectiewereld kan verzorgen: van design, over bestelling, aankoop en productie tot 

logistieke service. In 1993 gaat men op zijn elan voort en er komt een eerste acquisitie. De SA Halbout  in het 

Franse Epinal wordt overgenomen. Met een 100-tal werknemers zijn zij gespecialiseerd in medische kledij en 

cleanroom. En ook in het Verre Oosten zien de aandeelhouders van Alsico mogelijkheden. Samen met een 

bevriende Nederlandse wasserij worden een aantal joint-ventures in decontaminatie en confectie opgestart in 

zuidoost Azië: Micronclean  in Taiwan, Union Micronclean in Thailand en Micronclean en Acro Solutions in 

Singapore. Zij richten zich vooral op de groeiende lokale markten in het Verre Oosten. 

Alsico blijft groeien en om de productiecapaciteit te verzekeren trekt men vanuit Altreva verder naar het 

oosten. In 1994 wordt een productieatelier opgestart in Slowakije: Betatex. 

Alsico wordt stilaan een naam in Europa en de belangrijke Europese wasserijklanten vragen steeds meer 

gespecialiseerde productie en service. Met dat doel voor ogen wordt in 1995 Cindico in Marokko opgericht dat 

in het volgende decennium zal uitgroeien tot een perfecte productiemachine, die zich volledig richt op de 

markt van de Franse verhuurwasserij. Het jaar nadien in 1996 komt reeds een tweede gelijkaardig atelier in 

Marokko maar voor de Engelse markt: LVP Maroc. 

De werkkledij is ook aan een evolutie bezig: imago en design doen hun intrede en het aandeel van de klassieke 

blauwe kledij wordt kleiner. De overname in 1996 van La Vie en Pro uit Lyon dat zich richt op uniformen en 

imagokledij voor o.a. de horeca, kadert in deze evolutie. 
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Op overnamegebied blijft het nu een aantal jaren stil en de Groep stabiliseert. Tot het millenniumjaar 2000 een 

nieuwe expansie inluidt. In 2000 komt Alsico in contact met Oekraïense loonwerkers die vooral in de 

modebranche werken maar met werkkledij hun capaciteit willen optimaliseren. Voor de Groep een verdere 

uitbreiding naar Oost- Europa en een mogelijkheid om ook voor grotere orders competitief te blijven. In 2001 

wordt in Tunis de productievennootschap Mamo overgenomen. Die is niet zozeer belangrijk voor zijn kennis of 

capaciteit in Tunesië maar wel omwille van een filiaal in Frankrijk – Proabi- dat actief werkt op de markt van de 

Franse doorverkopers en groothandelaars. Een deel van de Franse markt dat Alsico vanuit België tot dan toe 

met weinig succes heeft kunnen bewerken. En in hetzelfde jaar 2001 komt er ook een delocalisatie naar een 

nieuw land in Oost-Europa. Halbout start vanuit Frankrijk met een productieatelier in Bulgarije: Beltex-M. En 

ook Alsico werkt aan zijn buitenlands productieapparaat. In 2002 wordt in Sahline een nieuw bedrijf opgericht: 

Inter Coupe,  dat vanaf dan zal optreden als snijafdeling, grondstoffenmagazijn en logistiek platform voor de 

Tunesische ateliers. 

Er komen nu een paar jaren van interne groei met kleine overnames: in 2004 wordt Gruson in Amiens 

heropgestart uit faling. Zij werken zoals Halbout in de medische sector maar hebben vooral ervaring op het 

gebied van openbare aanbestedingen. Datzelfde jaar is er ook een doorstart uit faling voor SVS in Montauban -  

een bedrijf met heel wat knowhow in veiligheids- en beschermingskledij.  

In 2005 komt er voor de Groep Alsico een belangrijke strategische investering. In Thailand wordt een extreme 

delocalisatie eenheid opgericht:  Union Tex-East.  Dit bedrijf moet aan Alsico en filialen toelaten om de druk op 

de marktprijzen voor stockartikelen op te vangen met goedkopere productie. 

In 2006 is er opnieuw een overname uit faling in Frankrijk. Nieder is een kleine vennootschap met heel wat 

contacten bij de Franse gas- en petroleummaatschappijen en gespecialiseerd in de complexe werkkledij 

hiervoor.  

De Groep Alsico is ondertussen uitgegroeid tot een stabiel geheel met een geconsolideerde omzet van 80 

Miljoen Euro en meer dan 3000 werknemers. Er wordt gewerkt aan de organisatie van de operationele 

structuren in een vijftal “clusters” of bedrijvengroepen. En de Raad van Bestuur stelt een tactisch plan op om 

100 miljoen Euro geconsolideerde omzet te halen tegen 2010. 

Maar niemand had rekening gehouden met het uitzonderlijke jaar 2007 …. 2007 start met een nieuw 

productieatelier in Tunesië – Socona - dat meer in het binnenland ligt waar er meer arbeidspotentieel is. En ook 

in Bulgarije is er uitbreiding. Beltex-M start met een nieuw atelier MVT-Mezdra. De Groep trekt nu ook verder 

in Afrika: in Kameroen komt er een joint-venture - Ken Atlantic - met de bedoeling om van daaruit de 

Amerikaanse markt te benaderen. En in Zuid-Afrika komt er een vestiging van Micronclean. 

Tijdens de zomermaanden wordt in Frankrijk Naef Terag overgenomen van de Duitse reus Haniël. Dit bedrijf 

met een omzet van meer dan 17 Miljoen Euro werkt met 2 afdelingen: Hasson in Parijs gekend voor de 

damesbloezen en Muzelle Dulac nabij Lyon die werkzaam zijn bij doorverkopers en groothandelaars zoals 

Proabi. Bovendien maakt ook MDC, een productieatelier in Sousse, Tunesië deel uit van het overnamepakket. 

Kort nadien wordt de Groep gepolst voor zijn interesse in Manorvos, een bedrijf nabij Rouen dat eveneens in 

de medische sector werkt.  De overname is snel een feit waardoor de Groep nu 60% heeft van de medische 

markt in Frankrijk. Verder worden in 2007 de belangen in de joint venture in decontaminatie uitgebreid met 

PMC – Priontex Micron Clean Company Ltd. Zuid-Afrika. 

En het jaar eindigt zoals het begonnen is met een monsterovername. In de UK kan de Groep zijn grootste en 

exclusieve klant CCM overnemen van de Johnson groep. Hierdoor wordt het marktaandeel in de UK veilig 

gesteld en krijgt de Groep ook de mogelijkheid om haar meer gediversifieerd gamma in de UK op de markt te 

brengen. 
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In het jaar 2007 worden reeds de doelstellingen voor 2010 gerealiseerd. De Groep is nu echt internationaal 

actief met een sterke verankering in België en West-Europa waar ze in de top 3 van de werkkledij sector 

thuishoort. En met ondersteunende en aanvullende investeringen in de rest van de wereld. Eén van de 

doelstellingen voor de komende jaren wordt de organisatorische en juridische herstructurering van dit 

veelzijdige geheel waaraan de 4
de

 familiegeneratie intussen mee vorm geeft. 

De overnameslag gaat intussen onverminderd voort. In 2010 wordt de productie entiteit in Laos opgericht, 

m.n. Diep Vu, deels voor eigen productie voor de Alsico groep in Europa, deels voor externe klanten. In 

datzelfde jaar werd Saniwo in Duitsland overgenomen, een bedrijf gespecialiseerd in de medische sector (Alsico 

Duitsland). 

2011 is het jaar van de overname van Vestilab in Spanje. Dit betekent een uitbreiding van Alsico Hightech 

waardoor er naast kledij ook andere producten in het gamma kwamen. 

Tenslotte wordt in 2013 de grootste overname ooit in de geschiedenis van Alsico verricht : Molinel met een 

omzet van 28 miljoen € en zoals MDH gespecialiseerd in de distributiesector. 

De groep Alsico telt vandaag wereldwijd 4000 werknemers en draait een geconsolideerde omzet van 165 

miljoen euro.  

 

 

 

 

 

 

 

Alsico nv Belgium - gevestigd in Ronse - speelt als “historische zetel” een belangrijke rol in de coördinatie en de 

verdere ontwikkeling van het bedrijf. Maar de eigenaar is de Holding Company (eveneens gevestigd in Ronse), 

die dan ook consolideert.  
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Onderhavig duurzaamheidsverslag is een weergave van het duurzaamheidsbeleid van Alsico nv Belgium voor 

het jaar 2013. Dit zou het startpunt moeten worden van een tweejaarlijkse rapportering. Wel kunnen we 

stellen dat duurzaamheid voor de hele groep één van de fundamenten is in het beleid. De algemene missie, 

visie en beleidsverklaring van Alsico nv zijn dus niet zo verschillend van de andere bedrijven in de groep. De 

concrete acties, cijfers en andere gegevens die in dit duurzaamheidsverslag worden gegeven slaan wel op 

Alsico nv Belgium – verder Alsico genoemd. We hebben ervoor gekozen om te beginnen met een 

duurzaamheidsverslag voor Alsico nv Belgium om twee redenen. Enerzijds omdat het de historische zetel is en 

coördinerend centrum. Anderzijds omdat het om een eerste verslag gaat, een onbekend gegeven waar we 

eerst ervaring willen mee opdoen. Niets belet dat deze rapportering later ook kan uitgerold worden voor de 

hele groep.  

1.1.  ALSICO – DE “FAMINATIONAL” 

Alsico is een “faminational” met de warme waarden van een familiebedrijf en de positieve waarden van een 

multinational (resultaatgericht, innovatief, …). De “faminational” is ons inziens het bedrijf van de toekomst. Als 

“faminational” draagt Alsico het welzijn van haar werknemers hoog in het vaandel. Ook het sociale aspect is 

belangrijk. Zo trekt Alsico werknemers aan van alle bevolkingsgroepen. Het continu streven naar evenwicht 

binnen de driehoek werk, gezin, gezondheid vertaalt zich in verschillende initiatieven. 

1.2.  MISSIE EN BELEIDSVERKLARING 

De beleidsverantwoordelijken van Alsico houden jaarlijks  de missie van het bedrijf onder de loep – is deze nog 

up-to-date, aangepast aan de noden van het bedrijf en haar omgeving, biedt ze de nodige troeven om haar 

doel om een “excellente” onderneming te zijn, te bereiken? Uit deze strategische oefening volgt dan de 

jaarlijkse beleidsverklaring waarvan alle medewerkers van Alsico worden doordrongen. Enkel zo kan de missie 

worden waar gemaakt. 
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Alsico heeft als doel zich te onderscheiden als “excellente” onderneming en haar 5 

basisverantwoordelijkheden ten volle op te nemen ten aanzien van haar belangrijkste stakeholders en de 

maatschappij in het algemeen, namelijk haar verantwoordelijkheid tegenover haar klanten en andere 

handelspartners, tegenover haar medewerkers, tegenover de gemeenschap, tegenover het milieu en 

tenslotte tegenover haar aandeelhouders.  

Om dit te realiseren, kan Alsico steunen op een kwalitatief hoogstaand management, een kwalitatief 

hoogstaande werkomgeving en een doelgerichte organisatie met een positieve ingesteldheid. Dankzij deze 

doelgerichte ingesteldheid werken alle medewerkers samen naar dezelfde vooropgezette 

bedrijfsdoelstellingen. De strategie van Alsico : een gezond bedrijf zijn waar het leuk werken is, waar de 

klanten centraal staan en waar iedereen fier is een deel te zijn van het TEAM. 

De beleidsverklaring anno 2013 concreet : 

1.2.1. Klant centraal (customer intimacy) 

Door de internationale spreiding produceert Alsico kwaliteitsvolle bedrijfskledij in een uitmuntende uitvoering, 

aan marktconforme prijzen, op een milieubewuste wijze, binnen een aanvaardbare termijn. Het bedrijf heeft 

een aantal zeer belangrijke troeven : een toegewijd projectteam met een product engineer, confectietechnici, 

stylisten en project support officers. Zo verzorgt Alsico de full circle : van het stylisme en de creatie van de 

modellen tot de productie in eigen productieateliers en de opvolging ervan door de customer service. Met een 

eigen verkoopsorganisatie ondersteunt Alsico de belangrijkste distributiekanalen zoals directe verkoop, 

wasserijen en linnenverhuurbedrijven, distributeurs en dealers. 

 

De kritieke prestatie indicatoren zullen hier als maatstaf dienen voor de continue verbetering van de 

bedrijfsprestaties. 

1.2.2. Een kwalitatief hoogstaand management 

Het management van Alsico werkt volgens  een genormaliseerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), wat 

een vlotte en systematische bedrijfswerking waarborgt met minder bedrijfskosten.  Het duidt duidelijk 

omlijnde verantwoordelijkheden en verplichtingen aan.  Aan de hand van steekproeven, uitgevoerd in het 

expeditie magazijn, kan men dagelijks corrigerend en preventief reageren naar alle productiecentra van Alsico.  

Samen met een verhoogde aandacht in ieder productiecentrum inzake preventieve kwaliteitsmaatregelen en 

de controle daarop, zal dit leiden tot continue verbetering van de kwaliteit en mogelijke problemen 

voorkomen.  Hiervoor ziet het management toe op het respecteren en volgen van de ISO-procedures. 
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1.2.3. Een kwalitatief hoogstaande werkomgeving 

Deze werkomgeving met comfortabele en veilige werkomstandigheden  zorgt voor een grotere voldoening op 

het werk en zet tevens aan tot orde, netheid en discipline.  Het basisprincipe dat ten aanzien van het welzijn 

van de medewerkers gehanteerd wordt is : “De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers even (fysisch) 

gezond en op rust kunnen gaan als op hun eerste werkdag.”  Uit de verschillende registraties en vergaderingen 

zal men kunnen afleiden welke verbeteringen nog kunnen worden uitgevoerd op het vlak van werkruimtes, 

nutsvoorzieningen, machines, … Per productiecentrum kan Alsico op deze manier bepaalde criteria vastleggen 

om tot een maximale kwaliteit en rendabiliteit te komen. 

1.2.4. Een positieve ingesteldheid 

Een “positieve ingesteldheid”  laat  alle medewerkers gemotiveerd functioneren in een bedrijfscultuur van 

eerlijke, degelijke en open communicatie en leidt tot harmonische, menselijke relaties tussen het management 

van Alsico, het management van ieder productiecentrum en alle medewerkers. 

1.2.5. Een doelgerichte ingesteldheid 

Een ”doelgerichte ingesteldheid” laat toe dat alle medewerkers “samen” werken naar dezelfde vooropgezette 

bedrijfsdoelstellingen. Het management draagt zijn verantwoordelijkheid deze op een éénduidige en duidelijke 

manier in de organisatie te communiceren. De medewerkers leveren hierin hun bijdrage door hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en binnen hun functie deze doelstellingen mee te helpen realiseren. 

1.2.6. Verantwoordelijkheid voor het milieu 

Om haar verantwoordelijkheid tegenover het milieu te benadrukken blijft Alsico alles in het werk stellen om 

het ISO 14001 certificaat waardig te zijn.  Alsico verbindt er zich toe de geldende milieuwetgeving op ieder 

ogenblik te respecteren en streeft naar een permanente verbetering inzake haar milieueffecten.  Alsico zorgt 

ervoor dat haar medewerkers milieubewust hun werk kunnen verrichten en stelt daartoe doelstellingen op die 

jaarlijks aangepast kunnen worden. Samen met een weloverwogen inkoop en inzet van arbeidsmiddelen moet 

dit tot een continue verbetering leiden en de milieubelasting zo laag mogelijk houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 10 / 37 

 

1.3. ORGANOGRAM ALSICO EN BEHEERS- EN WERKGROEPEN 

           ALSICO GROEP 

             ALSICO NV 

 

CINDICO MDH 

+ 

MOLINEL 
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+  
DIEP 

VU 

ALTREV

A 

M. Godefroid 
(CFO) 

C. Seurynck 
(CEO) 

A.  
HIMMI 

L.  
TESAROVA 

F.  
PERCHE 

F.  
PERCHE 

G. 
MEESSEN

S 

F. MAES D.  
TOON 

J.  
AKKERMAN 

J.  
SOMERS 

F. Maes 

(Secr.-Gen.) 

President: B. Siau 
Board of Directors 

ALSICO  

Medical 

ALSICO 

NV 

ALSICO 

UK 
ALSICO 

High 

Tech 



 
 11 / 37 

 

 

Naast de functies in het organogram van Alsico nv bestaan er een directieraad, een ondernemingsraad en een 

syndicale delegatie (ABVV, ACLVB, ACV) alsook een comité voor preventie en veiligheid op het werk. De laatste 

2 komen maandelijks samen.  

In 2012 werden er ook focusgroepen en een change werkgroep in het leven geroepen. Deze moesten enerzijds 

de processen verbeteren, anderzijds moesten ze inwerken op de teamgeest, aanzetten om samen oplossingen 

te zoeken.  

In 2013 heeft het management van de groep besloten om SAP aan te kopen als besturingssysteem. Dit werd als 

pilot project opgestart bij de business unit Alsico High Tech. Vandaag is er een werkgroep samengesteld met 

key-users uit de verschillende afdelingen die het systeem moeten uitrollen over de hele organisatie. SAP moet 

de communicatie met de klanten en de leveranciers vergemakkelijken : orders komen automatisch in het 

systeem en iedereen spreekt dezelfde taal. 

1.4. ENKELE KERNCIJFERS  

ALSICO GROEP 

Omzet : 170.000.000€      I         Werknemers : 4300         I         Aantal stuks : 15.000.000 

ALSICO NV (2013) 

Omzet : 34.357.000€      I         Werknemers : 124         I         Aantal stuks : 1.908.434 

1.5. COLLECTIES  

De collecties van Alsico zijn opgedeeld volgens 3 segmenten: 

 

        

 

 

 

De nieuwe CARE collectie, speciaal ontworpen voor de zorgsector, is opgebouwd uit verschillende stijlvolle, 

modieuze kledinglijnen die op hun beurt te verkrijgen zijn in verschillende kleurenpaletten. Elke kledinglijn is 

een totaalpakket op zich en werd dusdanig ontworpen om elke functie in de zorginstelling te kleden en zo een 

uniforme uitstraling naar de buitenwereld te garanderen. Bewegingsvrijheid en draagcomfort komen op de 

eerste plaats dankzij het innovatieve A-move model. 

De INDUSTRY collectie omvat het geheel van de persoonlijke beschermingsmiddelen (CE-kledij), maar 

daarnaast biedt Alsico ook een ruim gamma werkkledij.  

Tenslotte is er de IMAGE+ collectie die oorspronkelijk ontworpen is voor de horeca en retail. De modellen en 

kleuren bieden een waaier aan mogelijkheden: van klassiek tot trendy. Al onze collecties zijn industrieel 

wasbaar. 
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Naast een uitgebreide standaardcollectie waarvan een deel op stock gevolgd wordt, is Alsico gespecialiseerd in 

projecten. Deze zeer gepersonaliseerde kledij wordt volledig afgestemd op de huisstijl van de klant : 

vervaardigd op maat van de klant, in zijn bedrijfskleuren en met zijn logo.  

Projecten en Shake your Style 

Voor Alsico zijn naast duurzame en innovatieve producten alsook schaalvergroting, zeker ook klantenservice en 

producten op maat van de klant heel belangrijk, nu de sector van de producenten van werkkledij onder druk 

staat van goedkope werkkledij uit lageloonlanden. De halffabrikaten, uit ons vierde segment: Shake your Style,  

worden geproduceerd in een low cost productiecentrum in het buitenland en worden op stock gelegd in het 

high cost productiecentrum in België, waar deze verder aangepast worden naar de wensen van de klant. Het 

klantkoppelingspunt ligt dus vrij laat in de productieketting. Door het combineren van de voordelen van 

productie in binnen- en buitenland, creëert Alsico een competitief voordeel en wordt tegelijk ook de 

werkgelegenheid in eigen land verzekerd. Ook is het zo dat mode in die mate snel verandert, dat overschot op 

de stocks dreigt – een dure aangelegenheid. Vandaar dat Alsico zo goed mogelijk wil inspelen op de vraag van 

de klant via projecten en Shake your Style. Alsico won in 2013 de Industrie Award met het Shake your Style 

project. 

Alsico werkt met stock- en projectbrochures voor onze 3 collecties :  

- Om de stock zo laag mogelijk te houden, wordt gewerkt met de stockbrochure. Kleinere klanten 

kunnen hieruit hun keuze maken en worden onmiddellijk bediend.  De klant kan nog enige variatie 

aanbrengen o.b.v. broderie. 

- In de projectbrochures staan collecties die kunnen aangepast worden op maat van de klant. Het zijn 

sfeerbrochures die aanleiding moeten geven tot het uittekenen van een concept voor de – eerder 

grotere – klant (grote multi-nationals en rust- en ziekenhuizen, … ). 

 

1.6. MARKT EN DISTRIBUTIEKANALEN 

 

1.6.1. Markt van Alsico Belgium nv 

Alsico nv werkt voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk. 

Opgesplitst in sectoren betekent dit : de zorgsector, de dienstensector en de industrie. 

1.6.2. Distributiekanalen van Alsico Belgium nv 

Alsico Belgium heeft volgende distributiekanalen : de verhuurbedrijven en wasserijen, de directe verkoop, de 

distributeurs en de e-Commerce. 
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2. DUURZAAM ONDERNEMEN VOOR ALSICO ANNO 2013 

Dat Alsico belang hecht aan duurzaam ondernemen blijkt al duidelijk uit haar missie en beleidsverklaring. Het 

bedrijf behaalde reeds het ISO 14001 certificaat en is producent van Fairtrade producten met Max Havelaar 

label. Alsico werkt enkel met Ökotex stoffen en onderschrijft de waarden van de International Labour 

Organization. Tijdens het Alsico ontwikkelingsproces wordt er zowel aan het recycleren en “upcyclen” gedacht 

als aan opportuniteiten in de productieketting. 

 

 

                                                                 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit duurzaamheidsverslag is voor Alsico dus geen beginpunt, noch een alleenstaand feit maar is een versnelling 

hoger in de duurzaamheidsstrategie waarvan de focus vandaag ligt op 2020. De strategie is gebaseerd op 

volgende pijlers : 

Pijler 1 : Transparantie 

We streven naar een duidelijke communicatie en implementatie van alle bedrijfsactiviteiten in het algemeen en 

van alle duurzame acties in het bijzonder. Dit laatste om duidelijk te maken aan alle stakeholders dat duurzaam 

ondernemen in het DNA van Alsico ingebakken zit. Dit duurzaamheidsverslag moet hiertoe bijdragen. 

Pijler 2 : Mensen en sociale initiatieven 

In 2013 werd beslist te werken aan het “Atelier van de toekomst” om de lokale productie te verzekeren en dus 

de plaatselijke gemeenschap te steunen. Er werd ook een uitgebreid plan opgesteld en geïmplementeerd om 

de “medewerkers” nog centraler te stellen binnen Alsico. Het doel is immers de “faminational gedachte” warm 

te houden met tal van initiatieven die het welzijn van de medewerkers moeten waar maken. Alsico ziet ten 

slotte ook een ruimer engagement door minstens 2 initiatieven te steunen die bijdragen tot de gemeenschap. 

 



 
 14 / 37 

 

Pijler 3 : Producten 

Tijdens het Alsico ontwikkelingsproces wordt er zowel aan het recycleren en “upcyclen” gedacht als aan 

opportuniteiten in de productieketting.  

Pijler 4 : Energievoorziening en CO2-behoefte 

Alsico moet op dit vlak naar een maximale zelfvoorziening en optimale reductie evolueren. De CO2-gedachte 

moet centraal staan. 

Pijler 5 : Logistiek 

Het assembleren van een kledingstuk vergt heel wat qua logistiek. Daarom stelt Alsico zich als doel om deze 

belasting de komende 5 jaar te reduceren. 

Alsico heeft dus hoge ambities. Het wil met deze duurzaamheidsstrategie timmeren aan een weg naar 

“supergoed” ten aanzien van haar concurrenten. “Supergoed” is dat Alsico producten op de markt brengt die 

niet alleen goed zijn voor het resultaat van de onderneming maar even goed voor de gemeenschap en de 

planeet. Hierbij moet Alsico zich concentreren op pijlers waarop het kan winnen van haar concurrenten en 

pijlers waarop het wil leiden. 

Om dit te realiseren is het van belang om de duurzaamheidsaanpak te integreren in alles wat Alsico doet, 

alsook in wat haar operationele productie sites doen.  

 

2.1. ECONOMISCH 

 

2.1.1. Algemeen 

Alsico bestaat reeds 80 jaar. Al die jaren heeft het bedrijf zich moeten aanpassen om te overleven. Het bedrijf 

werd opgericht tijdens het interbellum in 1934. Dit was een periode waar er door de groeiende industriemarkt 

behoefte was aan werkkledij. Kledij moest vooral functioneel zijn en de veiligheid van de drager garanderen. 

Tijdens de jaren ‘70 waren we zoals veel andere bedrijven genoodzaakt om onze productie te delocaliseren om 

competitief te blijven. De loonkost speelt immers een dominante rol in onze productiekost. 

Om het voortbestaan van Alsico te garanderen, was het belangrijk om te blijven groeien. Rond 2006-2007 

begonnen we met de productie van een CARE collectie voor de zorgsector. Door de langere levensverwachting 

en de vergrijzing ontstond er een stijgende vraag naar verzorgend personeel en dus ook naar kledij.  

Het Image+ segment is ontstaan uit de stijgende behoefte aan imago, identiteit, branding, herkenbaarheid. 

Daar waar kledij vroeger puur functioneel was, speelt styling nu een belangrijke rol. 

Om in de huidige economische crisis te overleven streeft Alsico zoveel mogelijk naar risicospreiding. Ten 

opzichte van onze concurrenten onderscheiden we ons door ons “multisegment (industrie, care en image+) – 

multikanaal (wasserij, distributeurs, direct sales en e-commerce)” karakter en doordat we ook actief zijn in 

verschillende landen. 

De laatste 3 jaar legden we de focus meer op Duitsland, wat ons jaarlijks een gemiddelde groei van 50% 

oplevert. Door te investeren in opportuniteiten, verbeteren we ons korte termijn rendement. 
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Ook innovatie is een manier om competitief te blijven met : 

- A-move in onze Care collectie 

- Shake your Style 

Een andere trend die we waarnemen, is het groot aantal nieuwe klanten. Tegelijkertijd merken we een dalende 

business bij onze bestaande klanten omdat daar de crisis leidt tot het uitstellen van beslissingen. Er wordt 

namelijk minder snel vervangen. Bestaande kledij wordt bij bepaalde wasserijen tot 200 x gewassen en meer 

hersteld. 

2.1.2. Enkele concrete cijfers 

De evolutie van de omzet is dalend sinds 2011 (42.114.000€) omwille van de afsplitsing Alsico High Tech en 

door een mindere verkoop van stoffen aan Coupe Inter. Coupe Inter is ons belangrijkste productiecentrum in 

Tunesië en dit moet nu zelf zijn stoffen bestellen. Tussen 2011 en 2012 was er ook een daling van de werkkledij 

maar dit ging terug in stijgende lijn in 2013. Voor 2014 is het vooruitzicht : een verdere stijging in de werkkledij 

maar een dalende verkoop van stoffen. 

De operationele kost daalde tussen 2011 en 2012, maar wordt terug licht stijgend in 2013 (3.484.000€), dankzij 

de verhoogde projectwerking, verwachten we deze onder controle te hebben in 2014.  

De personeelskost was in 2012 gestegen ten aanzien van 2011 maar daalde in 2013 (4.689.000€) doordat er 

een aantal personen van de productieafdeling met brugpensioen gingen en voorlopig niet vervangen werden. 

Voor 2014 wordt een status quo verwacht.  

Wat betreft de “economic value retained” was er een sterke daling tussen 2011 en 2012 met ca. 6.000.000€, 

een lichtere daling in 2013 met 900.000€ (23.115.000€), door prijsdruk, vanuit de markt. Dankzij meer 

verkopen wordt voor 2014 wordt terug een lichte stijging verwacht.  

2.1.3. Voorzichtigheidsprincipe 

Voor Alsico is “voorzichtigheid” geen loos begrip. In dit kader treffen we onze voorzorgen. 

Strategisch/financieel : 

Alsico nv maakt deel uit van een groepsholding waarbij de eigenaar ervoor zorgt dat alle bedrijven van de 

groep de nodige financiële middelen krijgen om hun doelstellingen in het kader van de goedgekeurde 

budgetten uit te kunnen voeren. Alsico is zoals gezegd een familiebedrijf en de familie komt haar verplichtingen 

na. Het feit dat Alsico wereldwijd opereert, garandeert sowieso een risicospreiding. 

Technisch :  

Er wordt steeds een globaal preventieplan opgemaakt (voor 5 jaar) en op basis hiervan wordt een jaar 

actieplan opgemaakt. Verder gebeuren er maandelijks rondgangen met – waar nodig – risico analyses. Ook 

kunnen de leden van het comité steeds opmerkingen en suggesties formuleren op de maandelijkse 

vergaderingen. 
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2.1.4. Markt  

Alsico nv werkt voor de Benelux (België 40%, Nederland 10%, Luxemburg 3%), Duitsland (22%) en Frankrijk 

(25%). 

 

2.1.5. Inkoop en verkoop 

Alsico zet in op zowel basisproducten als op imago- en high tech-producten en merken.  

Aantal verkochte stuks in totaal : 

2011 : 2.611.908 

2012 : 2.013.474 

2013 : 1.908.434 

We verwerkten in 2013 2.862.651 meters stof. De meeste stoffen hebben het Ökotex-certificaat en zijn 

kwalitatief en duurzaam omdat ze in Europese landen worden aangekocht.  

2.2. SOCIAAL 

 

2.2.1. Algemeen 

Alsico heeft 124 werknemers op haar payroll waarvan 33 mannen ( 3 deeltijds) en 91 vrouwen (39 deeltijds. De 

bedienden en arbeiders werken respectievelijk onder het PC 215 en 109 van het kleding- en confectiebedrijf. 

64 werknemers werken als bediende (13 mannen/51 vrouwen) en 60 als arbeider (20 mannen/40 vrouwen).  

Aandeel man-vrouw voor 2013 

 

Werknemers 

Mannen

Vrouwen
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Aandeel arbeider-bediende voor 2013 

 

Evolutie totaal aantal werknemers laatste 3 jaar 

 

Overzicht laatste 3 jaar 

 

De meeste werknemers wonen in de regio waarvan de overgrote meerderheid in Ronse en Oudenaarde. Allen 

zijn vast in dienst met een contract van onbepaalde duur. Er zijn geen piekperiodes in de productie waardoor er 

niet met tijdelijk personeel wordt gewerkt. We hebben een personeelsverloop van 7,25%, wat relatief goed is. 

Binnen Alsico is er een opleiding voorzien voor nieuwe werknemers, maar deze dient nog geoptimaliseerd te 

worden. Voor werknemers die vast in dienst zijn, is het opleidingsbeleid vandaag ad hoc maar Alsico streeft 

ernaar om over te gaan naar een meer gepland opleidingsbeleid, op maat van de behoeften van de 

werknemers. Dit o.m. op basis van de functioneringsgesprekken. Niettemin toont het opleidingsplan van 2013 

reeds een mooie variatie aan opleidingen. Zowel starters als “anciens” hebben opleidingen gevolgd, hetzij 

intern, hetzij extern. Het gros van de opleidingen betreft (vak)technische vaardigheden, zoals “SAP”, 

“doorsneden-naadsymbolen”, “CE”. Maar ook opleidingen die meer betrekking hebben op de sociale 

vaardigheden, komen aan bod. Enkele hiervan zijn “de kracht van emotionele intelligentie”, “peter- / 

meterschap” en “functioneringsgesprekken”. 

De gemiddelde trainingsuren bedragen 1312.5 uren voor de mannen en 2058.5 uren voor de vrouwen. Het 

aandeel van de arbeiders bedraagt 288 uren en voor de bedienden is dit 3083 uren. 

 

Werknemers 

Arbeiders
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Het aantal opleidingen per werknemerscategorie: 

2011 2012 2013 

Arbeider Bediende Arbeider Bediende Arbeider Bediende  

9 35 2 33 24 32 

 

Aantal per werknemerscategorie dat opleiding heeft gevolgd 

2011 2012 2013 

Arbeider Bediende Arbeider Bediende Arbeider Bediende  

15 45 5 32 20 38 

 

Als je de KIC en ZWIK dag (opleidingsdagen ikv het diversiteitsplan) meetelt, dan heeft iedereen opleiding 

gehad in 2013. 

Tot op vandaag zijn er informele groeigesprekken zowel voor bedienden als voor arbeiders. Naar de toekomst 

toe is het de bedoeling dit op een formelere manier te verwerken. 

Het minimumloon van de arbeiders van Alsico is hetzelfde loon als wat geldt in de sector. De bedienden bij 

Alsico hebben een iets hoger minimumloon dan wat geldt voor de sector (nl. 2007.15 ipv 1807.31). 

In Alsico is 11% van de bedienden en 71% van de arbeiders ouder dan 45 jaar. Met het instapdiversiteitsplan en 

het 45+plan neemt Alsico maatregelen om deze 45-plussers langer aan het werk te houden, hun kennis te 

borgen en te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen en nieuw jong talent. 

Alsico streeft via haar wervings- en selectiebeleid naar een gezonde mix van mannen en vrouwen, van 

verschillende leeftijden en culturen. 

Arbeidsongevallen zijn er niet voorgevallen. Ook met het aantal zieken zit het goed bij Alsico. Bij de bedienden 

(64 personen)  is dit laag met een totaal van 529 dagen verspreid over 39 bedienden. Bij de arbeiders (67 

personen in totaal waarvan 7 langdurig zieken die niet langer in de statistieken zijn opgenomen) ligt dit hoger 

met een totaal van 632 dagen – verspreid over 26 zieken. Tegelijkertijd bevestigt dit weer het sociaal gevoel 

van Alsico. Wij blijven onze mensen bijstaan, ook wanneer het minder goed gaat.  

2.2.2. Medewerkers 

Alsico lanceerde het begrip “faminational” en werd hiermee in 2013 verkozen tot Voka ambassadeur voor de 

regio Vlaamse Ardennen. De Kamer van Koophandel wil met deze prijs meer aandacht vragen voor excellent 

ondernemerschap met uitstraling, dat tegelijk ook sterk verankerd is in de regio. Dat jaar was het thema HR 

beleid. 

Als “faminational” – d.i. familiaal bedrijf met internationale uitstraling - draagt Alsico het welzijn van haar 

werknemers hoog in het vaandel. Het HR-beleid is gelinkt aan de business-strategie : hier ligt de focus op “klant 

staat centraal” (customer intimacy) en “operational excellence” (de Zwitserse klok). Via teamwork en 

focusgroepen worden de werknemers aangemoedigd om actief deel te nemen aan de beslissingen die aan de 
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“change” voorafgaan en die processen moeten verbeteren om uiteindelijk te leiden tot een grotere 

klantentevredenheid. Sleutelwoorden hierbij zijn vertrouwen en loyaliteit : werkgever en werknemer als 

partners op de werkvloer. Ook het sociale aspect is belangrijk. Alsico trekt werknemers aan van alle 

bevolkingsgroepen.  

Het continu streven naar evenwicht binnen de driehoek werk, gezin en gezondheid, vertaalt zich in 

verschillende initiatieven. Alsico besteedt heel wat aandacht aan de afstemming arbeid-gezin. Veel 

werknemers krijgen de kans om tijdskrediet te nemen of deeltijds te werken ( 41% van de werknemers heeft 

één of andere vorm van loopbaanonderbreking). Er zijn 35 verlofdagen op te nemen (15 ADV dagen en 20 

vakantiedagen). Er is 1 anciënniteitsdag na 25 jaar dienst. Ook educatief verlof is toegestaan en er is de 

mogelijkheid tot sport op de middag. Tenslotte zijn er “flexibele werkuren” aan de hand van recuperatie-uren. 

Specifieke acties – kleine en grotere - voor 2013 :  

- Een belangrijke actie is “Het atelier van de toekomst”. 

- Het werkgelegenheidsplan 45+ waarbij we de werknemers zo lang mogelijk in een zo aangenaam 

mogelijke omgeving aan het werk willen houden. 

- Alsico rondde in 2013 haar instapplan af en startte meteen met een diversiteitsplan.  

- Een was- en strijksalon in het “Atelier van de toekomst“. 

- Sporten is steeds een belangrijk thema. Éénmaal per week wordt er gesport tijdens de lunchpauze (d.i. 

sinds 2013 een doorlopende actie). Er wordt binnen het bedrijf ook vaak meegedaan aan (sportieve) 

acties voor het goede doel. Voor 2013 : per werknemer die mee deed aan de Ronse Run, werd een 

bedrag geschonken aan de Liga voor MS.  

- We organiseren op regelmatige basis personeelsfeesten met het hele gezin. Zo werd in 2013 de KIC en 

ZWIK-dag afgesloten met een familiaal feest (met optredens, een springkasteel en een barbeque). 

Enkele van deze initiatieven toegelicht : 

Nieuwe gebouwen/ateliers – “Atelier van de toekomst” 

De crisis heeft veel zaken versneld. Investeringen werden niet langer uitgesteld maar uitgevoerd om de 

volgende generaties te vrijwaren. Zo hebben we in 2013 het atelier helemaal verbouwd. Kostenefficiëntie 

(diensten werden in een meer logische volgorde opgesteld) maar ook het welzijn van de werknemers stonden 

hier voorop.  

Het atelier werd volledig verbouwd: maximale lichtinval, meer kleur en sfeer, meer bergruimte en een betere 

opstelling van de machines. Dit heeft een grote invloed op het personeel : de werknemers werken efficiënter, 

meer (kosten)bewust teamgericht en zoeken zelf mee naar oplossingen. Er is een groeiend besef dat “wat goed 

is voor mijn bedrijf, is goed voor mij”. Het interieur heeft dus duidelijk de werknemers geïnspireerd in hun 

werk. 

Bij de verbouwing hebben we ook de nodige aandacht besteed aan ergonomie : zo werd er rustruimte (45+ 

ruimte) geïntegreerd in de nieuwbouw en werden er voor bepaalde rechtstaande werkposten in het magazijn 

ergonomische matten getest. 

Ook de cafetaria met terras is helemaal nieuw. Samen eten bevordert zowel sfeer en samenwerking en maakt 

kruisbestuiving mogelijk.  

De patroonafdeling verhuisde naar een aangename open space en werd samengebracht met de afdeling 

aankoop en kwaliteit, grenzend aan HR en dichter bij de commerciële dienst, wat bevorderlijk werkt voor de 

communicatie tussen de verschillende afdelingen. 
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De aanzet werd gegeven voor de “Alsico Academy”. Deze ruimte bevindt zich in het naaiatelier en zal gebruikt 

worden voor on site opleidingen en presentaties, zowel voor intern als extern publiek. Het moet een 

kenniscentrum worden waar know how kan gedeeld worden met klanten, leveranciers en personeel in beide 

richtingen. In een “letter of intent” wordt door de foundation partners aangegeven op welke manier men wil 

participeren. Behalve via de fysieke ruimte willen we deze interactiviteit ook digitaal stimuleren via een blog of 

via onze website. Aansluitend bij de Academy is er een 3D-BOX gecreëerd waar op termijn 3D bodyscans 

genomen zullen worden om zo een nog betere fitting te garanderen binnen de productie van onze kledij. 

De nieuwe gebouwen zijn een voorbeeld van hoe Alsico met haar belangrijkste stakeholders – werknemers, 

klanten en leveranciers - omgaat en wil omgaan : open, in verbondenheid en met de focus op de toekomst 

zonder te vergeten van waar we komen en waarvoor we staan. 

Diversiteitsplannen 

Een drietal werkgelegenheidsplannen werden in 2013 opgestart, nl. 45 + plan, instapdiversiteitsplan en klassiek 

diversiteitsplan, met kort samengevat, onderstaande actiepunten: 

Algemeen: werving en selectie, werken met competenties, onthaal, opleiding, taal, interculturele thema’s en 

leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

Alsico spitste zich vooral toe op onderstaande actiepunten :  

- Werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid 

-  Peter/meterschapstraining  

-  Verhoging van de werkbaarheid 

-  Functionerings –en evaluatiegesprekken 

-  Optimaliseren van het retentiebeleid 

-  Mentorship en coaching  

Een was- en strijksalon in het “Atelier van de toekomst“ 

In de huidige context van “de war for talent” is het noodzakelijk voor ondernemingen om zich op een positieve 

manier te onderscheiden op het vlak van talentmanagement. Dit kan onder meer door het aanbieden van value 

added services aan hun medewerkers. De onderneming zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privé 

door bijvoorbeeld een deel van de dagdagelijkse taken uit handen te nemen. 

Het concept WECARE© speelt hierop in. Er zal een wassalon en een strijkdienst worden opgezet in de 

onderneming zelf. Deze is in eerste instantie voor de medewerkers van de onderneming maar kan ook ter 

beschikking gesteld worden voor de medewerkers van omliggende ondernemingen. Naar duurzaamheid toe zal 

een rietveld ervoor zorgen dat het afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd wordt aan de hand van 

helofyten. Deze manier van waterzuivering wordt gekenmerkt door zijn laag energieverbruik, zeer efficiënte en 

robuuste zuivering, minimale onderhoudsbehoefte, een lange levensduur en een natuurlijk uitzicht. 

Het eerste WECARE© salon is voor Alsico nv te Ronse. Het concept is vandaag in ideefase. Het salon zal zich 

bevinden in het atelier van de vernieuwde bedrijfsgebouwen en bestaat in eerste instantie uit 2 wasmachines 

en 2 droogtrommels. Hiernaast zal er tevens een strijkdienst worden aangeboden.  
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2.2.3. Maatschappij 

De productie van kleding gebeurt bij Alsico – alsook in de ondernemingen die in onderaanneming werken - in 

arbeidsomstandigheden die voldoen aan de normen van de ILO-conventies. Zo streeft Alsico in het kader van 

de Schone kleren campagne naar veilige en gezonde werkomstandigheden, en zijn we tegen discriminatie, 

kinderarbeid en elke vorm van dwang- of slavenarbeid. 

Alsico heeft ook het certificaat FLO-CERT. Dit is een overkoepelende organisatie die ervoor zorgt dat 

producenten op een correcte manier de inkomsten van hun producten ontvangen en en die toekijkt op de 

arbeidsomstandigheden (milieu, werkomstandigheden). Het label FLO-CERT laat toe om de producten die het 

Fairtrade-label “Max Havelaar” dragen zoals katoen, te commercialiseren. Via een gegarandeerd eerlijke prijs 

creëert het Max Havelaar keurmerk Fairtrade ruimte voor zowel economische ontwikkeling als 

milieuverbetering en sociale vooruitgang van boerencoöperaties in ontwikkelingslanden. Dat maakt Fairtrade 

tot een uniek duurzaam ontwikkelingsmodel waar Alsico graag aan mee werkt. 

Alsico zet zich ook in voor de gemeenschap in het algemeen – hier en buiten de grenzen. Hiervoor wordt geen 

apart budget voorzien maar wordt er ingezet op sociale doelen en organisaties wanneer we dit nodig en goed 

besteed achten. Voor 2013 werden volgende doelen gesteund :  

- Alsico heeft een PLAN kindje : dit wordt gefinancierd door Alsico met 25€/maand sinds 2013. 

Bovendien krijgen de werknemers de kans om initiatieven te nemen om geld in te zamelen. 

- In het productiecentrum in Tunesië heeft de boekhouder van Alsico een project lopen rond een school 

voor slechthorenden. Alsico heeft hieraan financiële steun gegeven. 

- De schilderwerken aan het “nieuwe” atelier werden uitgevoerd door Aarova, een beschutte 

werkplaats. De schilderwerken bedroegen ca. 45.000€ en gaven werk aan 7 mensen uit de zgn. 

kansengroepen gedurende 1 maand. 

- Voor een grote herstelling aan kledij heeft Alsico samen gewerkt met de gevangenis van Oudenaarde 

en Brugge, een opdracht ten bedrage van ca. 13.000€ en werk gedurende 2 weken voor 5 personen. 

Alsico is een bedrijf met aanzien en heeft als dusdanig een voorbeeldfunctie in en een economische impact op 

de regio. Van onze werknemers komt 80% uit de regio waarvan een groot aandeel vrouwen. Velen werken niet 

fulltime en dat kan in een bedrijf als Alsico waar we een familiaal werkklimaat en flexibiliteit na streven. Er is 

dan ook weinig verloop. 

Het is ook niet toevallig dat Alsico in Ronse is gevestigd. Dat Ronse een roemruchtig verleden heeft, is 

algemeen geweten. Dat deze textielindustrie ook zware klappen gekregen heeft, is ook niet nieuw. Ronse heeft 

echter besloten om resoluut te kiezen voor de textielkaart. En dat doet het o.m. met TIO3, een overkoepeling 

van het Textiel Innovatiecentrum, een eventlocatie en een businesscenter. TIO 3 was vroeger een hospitaal dat 

werd omgebouwd tot een textielcentrum. Stap je binnen in het Textiel Innovatiecentrum van TIO3, dan ontdek 

je een divers aanbod van textielgerelateerde content met veel ruimte voor inspireren, experimenteren en 

ondernemen. Alsico speelt hier met haar expertise en toekomstgerichte spirit een voorname rol, naast nog een 

aantal gerenommeerde bedrijven en onderzoekscentra. Verder kijkt Alsico ook naar mogelijkheden om samen 

te werken met lokale klanten en leveranciers. Zo werken we samen met de grote lokale leverancier Utexbel. 

Utexbel levert bovendien eveneens een bijdrage in het TIO3. 
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2.3. ECOLOGISCH 

 

2.3.1. Algemeen 

Alsico verbindt er zich toe de geldende milieuwetgeving op ieder ogenblik te respecteren en streeft naar een 

permanente verbetering inzake haar milieueffecten.  Alsico zorgt ervoor dat haar medewerkers milieubewust 

hun werk kunnen verrichten en stelt daartoe doelstellingen op die jaarlijks aangepast kunnen worden. Samen 

met een weloverwogen inkoop en inzet van arbeidsmiddelen moet dit tot een continue verbetering leiden en 

de milieubelasting zo laag mogelijk houden. 

2.3.2. Milieuvriendelijke stoffen 

In nauwe samenwerking met haar stoffenleveranciers ontwerpt Alsico kleding die bio- en fairtrade katoen 

bevatten, alsook gerecycleerd polyester. De katoenteelt is schadelijk voor het milieu maar ook voor de 

gezondheid van de landbouwers. Het telen van katoen vertegenwoordigt wereldwijd tot 11% insecticiden en 

10% herbiciden en dit op maar 3% van de geteelde oppervlakte. Ongeveer 150 gr pesticiden worden gebruikt 

om het nodige katoen te produceren die nodig is voor 1 T-shirt. Dit is bijna zoveel als het gewicht van het 

katoen. 

Biokatoen 

Voor het telen van Biokatoen wordt gewerkt met streng gecontroleerde pesticiden, insecticiden en 

onkruidverdelgers waardoor de grond gevrijwaard wordt van chemische producten voor minstens 3 jaar. Voor 

het invoeren van kweekmethodes die de vruchtbaarheid verhogen en ecosystemen stimuleren, gebruiken de 

“organische” boeren duurzame methodes. Deze zijn gunstiger voor de landbouwers, zijn niet lucht- en 

watervervuilend en brengen geen schade toe aan de natuur in de omgeving. 

Natura in Cotton club: in 2013: 7.850 m op 1.020.345 m 

Gerecycleerd polyester 

Gerecycleerd polyester zit eveneens in het gamma van Alsico. Dit wordt verkregen door van PET-flessen 

polysterdraden te maken. De fles wordt zodanig geschilferd dat je een soort van flakes krijgt en nadien worden 

dit nog kleinere chips. Van de chips wordt een vezel gemaakt en de garen ervan worden op een rol gesponnen. 

Tencel 

Verder wordt er samen met de leveranciers gewerkt aan projecten, zoals bv. het zoeken naar alternatieve 

stoffen. Zo kan katoen vervangen worden door Tencel. Tencel is vervaardigd uit het hout van de 

eucalyptusboom. Daar waar in 2012, onze stoffen 0% tencel bevatten, werd in 2013 af en toe Tencel ingezet. 

Het gebruik van Tencel biedt immers volgende voordelen: 

- Dit groeit in de hoogte en neemt dus minder ruimte in beslag 

- Heeft minder water nodig 

- Groeit veel sneller 

Een werkpunt is echter wel dat Tencel iets moeilijker te verwerken is dan katoen. 

Tencel: 23.789 m op 1.020.345 m 
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2.3.3. Recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het Alsico ontwikkelingsproces wordt er zowel aan het recycleren en “upcyclen” gedacht als aan 

opportuniteiten in de productieketting. Zo is er een exclusief partnerschap met le Relais - Minot Recyclage 

Textile : aan het einde van haar levenscyclus wordt de kledij opgehaald en gerecycleerd. Op die manier draagt 

Alsico een steentje bij aan een betere samenleving en slaagt het er tegelijkertijd in om haar servicelevel naar 

haar klanten te verhogen. Voor recyclage wordt de kledij volledig versnipperd, ontdaan van alle niet textiel 

onderdelen (metaal, plastiek,…) en samengeperst tot compacte balen. Deze worden op hun beurt verwerkt tot 

akoestisch en thermisch isolatiemateriaal, niet-geweven vilt, geotextiel, papiervervaardiging, vulling voor de 

meubelindustrie. Alle stoffen waar meer katoen in zit dan polyester zijn recycleerbaar. 

 

2.3.4. Energieverbruik 

Uit volgend diagram blijkt dat verlichting, airco en elektrische verwarming de grootste hap nemen uit ons 

energieverbruik. 
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Gelet op het stijgend elektriciteitsverbruik – dat we nauwgezet monitoren een registreren – en de conclusies 

van de energiescan, uitgevoerd in 2012 door het Agentschap Ondernemen, heeft Alsico beslist om in te zetten 

op : 

- De optimalisatie van de verlichting : halogeen spots worden door LED-spots vervangen (d.i. een  

permanente actie) en oude TL lampen worden vervangen door hoge rendementslampen in combinatie 

met spiegelreflectoren. 

- Het plaatsen van zonnepanelen. 

- Een kosten efficiëntere verwarming : besparen door airco over te schakelen naar 380 V en bij de 

verhuis van het atelier en de burelen meth/cad te voorzien in een verbeterde isolatie en een 

gedeeltelijke verwarming via een pellet kachel. 

Qua energieverbruik gelden voor 2013 volgende cijfers : 

 

 

 

2.3.5. Verpakking en afval  

Alsico neemt een stijgende trend waar met betrekking tot de hoeveelheid papier en karton. Dit is vooral te 

wijten aan het gebruik van kartonnen dozen in het productiecentrum “Tunesië”. In 2012 werd nog gebruik 

gemaakt van herbruikbare bakken maar dit zorgde voor een hogere transportkost (meer kilometers). Om deze 

stijgende trend enigszins te beheersen werd afgesproken om zoveel mogelijk de afgewerkte producten te 

verpakken in dozen die verder gestuurd kunnen worden naar onze klanten. Dit moet kunnen leiden tot een 

gevoelige daling van het verpakkingsafval. 

    2011 2012 2013 

restafval ton 18,9 15,6 17,72 

papier/karton ton 48,38 37,28 64 

folie ton   3,9 2,04 

lampen ton     0,024 
 

Het afval van TL-lampen gebeurt via recupel. Alsico is erkend als recupel punt voor TL lampen. De werknemers 

mogen hun TL lampen afgeven bij onze mechaniciens. 

Toners en Cartridges worden verzameld en afgehaald door een erkende firma die instaat voor het hervullen of 

recycleren. 

Ten slotte werken we met Euro paletten die worden hergebruikt. Ook de leveringen uit Tunesië staan op 

paletten.  Deze paletten worden gebruikt om onze leveringen verder te verschepen. 
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2.3.6. CO2 en transport 

Alsico wil het verbruik van CO2 beduidend verminderen. Het werkt aan een permanent plan om de carbon 

uitlaat te verminderen. 

Alsico tracht haar transportkosten te reduceren door ofwel rechtstreeks te leveren aan de eindklant of door 

grondstoffen rechtstreeks te leveren aan de productiecentra. Aan onze belangrijkste transporteurs wordt 

gevraagd of ze een CO2-policy hanteren. Onze belangrijkste transporteurs zijn DPD voor de pakketten, 

Devreese voor de paletten en Geodis (Frankrijk). Alle hebben ze een duurzaam beleid geïmplementeerd in een 

milieumanagementsysteem (ISO 14.001:2004) en/of een algemeen duurzaamheidscharter en/of concrete 

acties met betrekking tot een CO2-policy zoals het inzetten op intermodaal vervoer, het geleidelijk vervangen 

van het wagenpark door euro 6 modellen, het uitrusten van de vrachtwagens met een Ad-Blue tank, … 

Ook wat het eigen wagenpark betreft doet Alsico inspanningen. Zo streven we naar een omschakeling van de 

wagens naar die met een lagere CO2-uitstoot. Dit is een permanente actie. 

Meting (= gewogen gemiddelde) van de eigen voertuigen : de vorkheftrucks rijden op batterijen. 

Jaartal 
SOM 
km/jaar SOM Gewogen CO2 Gewogen gem. CO2 

Aantal 
wagens 

2004 65000 10120000 155,69 2 

2005 65000 10120000 155,69 2 

2006 65000 10120000 155,69 2 

2007 197500 30535000 154,61 6 

2008 232500 35540009 152,86 7 

2009 494458 74372785 150,41 12 

2010 689817 100729447 146,02 18 

2011 794494 110963479 139,67 19 

2012 615036 81620703 132,71 17 

2013 602177 76834041 127,59 15 

 

 

 

  



 
 26 / 37 

 

 

2.4. ALSICO IN DE KETEN EN HAAR INVLOED 

 

2.4.1. De keten 

Voor Alsico stopt duurzaam ondernemen niet aan de bedrijfspoorten maar streeft naar duurzaamheid 

doorheen de hele keten. Dit hebben we reeds herhaaldelijk kunnen aantonen : wij werken samen met onze 

leveranciers voor het produceren van kledij op basis van milieuvriendelijke stoffen (zie 2.3.2.), we bieden onze 

klanten de mogelijkheid om fairtrade kledij te bestellen (zie 2.2.3.) en we zetten in op recyclen en upcyclen (zie 

2.3.3.). Ook de arbeidsomstandigheden waarin werknemers in de textielketen moeten werken laten ons niet 

onberoerd want we onderschrijven de principes van ILO en zie onze deelname aan de Schone Kleren 

campagne. 

Toch willen we nog 2 zaken belichten : ons streven naar productveiligheid en de manier waarop we onze 

leveranciers beoordelen. 

 

2.4.2. Werkkledij en productveiligheid  

Alle (productie)processen binnen Alsico verlopen volgens ISO9001 geborgde procedures. Wegens de recente 

actualiteit omtrent strikte naleving REACH, vragen wij alle leveranciers bijkomend een verklaring te 

ondertekenen dat ze”REACH compliant” zijn. De doelstelling is deze verklaringen tegen eind 2014 op punt te 

stellen.  

Het vervaardigen van Persoonlijke Beschermings Middelen gebeurt volledig conform de actuele Richtlijn CE 

686/89. Naargelang de categorie van bescherming is er autocertificering of certificering via een 

geaccrediteerde instelling, al dan niet met jaarlijkse controle. 

De interne administratie en bestanden laten de medewerkers toe conforme ontwerpen op te stellen. Wanneer 

aanpassingen en of uitbreidingen noodzakelijk blijken worden deze eveneens vooraf procesmatig afgehandeld. 

De productiestart van PBM’s is slechts mogelijk na aanvulling van het CE-etiket en dit na een summiere 

controle van de verantwoordelijke voor CE gerelateerde kledij. 
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Alsico legt haar stoffenleveranciers het Ökotex-label op. Dit label garandeert dat er geen stoffen worden 

verwerkt die schadelijk zijn voor de drager, noch voor de productie. Meer dan 83% van onze stoffen en meer 

dan 80% van onze bijhorigheden zijn Ökotex.  

2.4.3. Leveranciersbeoordeling 

De leveranciers die 80% van ons aankoopvolume uitmaken worden geëvalueerd. Hiervoor worden voor Alsico 

kritieke criteria gehanteerd waaronder ook ecologische. De criteria zijn: 

- on time delivery,  

- product kwaliteit,  

- prijscompetitiviteit,  

- retours,  

- innovatie 

- certificatie 

- milieu 

- service 

Per criterium worden er 100 punten verdeeld (20 punten voor score 1 tot 100 punten voor score 5). De 

beoordeling gebeurt per half jaar. Voor de kwalitatieve criteria zullen er in de toekomst meer criteria worden 

vastgelegd. Elk jaar worden de totaalscores geëvalueerd en volgt er een communicatie naar de leverancier. Een 

totaalscore boven de 85 wordt als goed beschouwd. De samenwerking met deze leverancier wordt zeker 

verder gezet. Leveranciers die een totaalscore tussen de 60 en 85 punten behaalden worden uitgenodigd zodat 

er een actieplan kan opgesteld worden. Er wordt intussen wel met hen verder gewerkt. Leveranciers met 

minder dan 60 punten worden grondig herbekeken. Zo nodig wordt gezocht naar een alternatieve leverancier. 

Voor het criterium milieu wordt een aparte J/N vragenlijst verstuurd naar de leveranciers. Ook hier worden 

punten toebedeeld bij de ja of nee. Enkele vragen zijn :  

- Beschik je over een “wastewater treatment station”? 

- Beschik je over een milieu managementsysteem? 

- Beschik je over een Ökotex certificaat? 

- Beschik je over een ISO 14001? 

- Bijkomend nog een aantal vragen naar recyclage, luchtemissie, energiebesparingsbeleid,… 
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3. OVER DIT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 

 

Dit is het eerste duurzaamheidsverslag van Alsico nv en bericht over het werkingsjaar 2013. Dit 

duurzaamheidsverslag kadert in een ESF project (Europees Sociaal Fonds) van IVOC, opleidingsfonds voor Mode 

en Confectie. In het kader van dit project werd samen met de stakeholders van de sector een MVO 

sectorpaspoort voor de werkkledij opgemaakt. Vanuit de MVO uitdagingen voor de sector zijn hierin de 

relevante aspecten voor de sector gedefinieerd. Vertrekkende van dit sectorpaspoort werden binnen Alsico nv 

de materiële aspecten voor Alsico gedefinieerd. Deze materiele aspecten staan opgelijst in de bijgevoegde GRI 

indextafel.  

Een eerste versie van dit duurzaamheidsverslag werd op 23 september 2014 voorgelegd aan een 

stakeholderspanel bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding, personeelsleden, groepsdirectie, 

de beroepsfederatie, klanten, de stad Ronse. De opmerkingen die tijdens dit stakeholderpanel geformuleerd 

zijn werden verwerkt in deze finale versie van het duurzaamheidsverslag. 

Vervolgens werd het verslag naar een panel van externe experten gestuurd die het beoordeeld hebben op 

conformiteit met de GRI richtlijnen voor een core duurzaamheidsverslag. 

Alle vragen of opmerkingen over dit verslag kunnen gericht worden aan 

ALSICO NV 

Tav. Céline Van Coppenolle 
Zonnestraat 223 - 9600 Ronse 

055/23 71 71 

info@alsico.be 
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G4-EC7 

p.18 Medewerkers,  p.21 
Maatschappij 

  

    

G4-EC8 

 p.18 Medewerkers,  p.21 

Maatschappij 
  

    

MATERIEEL ASPECT: AANKOOPBELEID 

G4-DMA   Niet  Niet materieel     

G4-EC9   Niet  Niet materieel     

CATEGORIE: ECOLOGISCH 

MATERIEEL ASPECT: MATERIALEN 

G4-DMA 

p.22 Milieuvriendelijke 
stoffen, p.24 Verpakking en 
afval         

G4-EN1 

p.22 Milieuvriendelijke 
stoffen, p.24 Verpakking en 
afval         

G4-EN2   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: ENERGIE 

G4-DMA p.23 Energieverbruik         

G4-EN3 p.23 Energieverbruik         

G4-EN4   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN5  Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN6  Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN7   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: WATER 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-EN8   Niet Niet materieel     

G4-EN9   Niet Niet materieel     

G4-EN10   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: BIODIVERSITEIT 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-EN11   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-EN12   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-EN13   Niet Niet materieel     

G4-EN14   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: UITSTOOT 

G4-DMA   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN15   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN16   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN17   Niet Niet     
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beschikbaar 

G4-EN18   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN19   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN20   Niet 
Niet 
beschikbaar     

G4-EN21   Niet 
Niet 
beschikbaar     

MATERIEEL ASPECT: AFVALWATER EN -STOFFEN 

G4-DMA 

p.23 Recyclage, p.24 
Verpakking en afval 

 
      

G4-EN22   Niet Niet materieel     

G4-EN23 

p.23 Recyclage, p.24 
Verpakking en afval 

 
      

G4-EN24   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-EN25   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-EN26   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: PRODUCTEN EN DIENSTEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-EN27   Niet Niet materieel     

G4-EN28   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: NALEVING 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-EN29   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: TRANSPORT 

G4-DMA p.25 CO2 en transport       

G4-EN30 p.25 CO2 en transport 
 

     

MATERIEEL ASPECT: ALGEMEEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-EN31   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: ECOLOGISCHE LEVERANCIERSBEOORDELING 

G4-DMA 

p.27 
Leveranciersbeoordeling         

G4-EN32 

p.27 
Leveranciersbeoordeling         

G4-EN33   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: ECOLOGISCHE KLACHTENBEHANDELING 

G4-DMA 

 
 Niet  Niet materieel     

G4-EN34 

 
 Niet  Niet materieel     

CATEGORIE: SOCIAAL 

SUB-CATEGORIE: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WAARDIG WERK 
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MATERIEEL ASPECT: TEWERKSTELLING 

G4-DMA p.16 Sociaal         

G4-LA1 P.16 Sociaal - Algemeen         

G4-LA2 Geen         

G4-LA3   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: WERKNEMER / WERKGEVER RELATIE 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-LA4   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

G4-DMA p.16 Sociaal - Algemeen       

G4-LA5  Niet Niet materieel     

G4-LA6 p.16 Sociaal - Algemeen  
 

    

G4-LA7   Niet Niet materieel     

G4-LA8   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: TRAINING EN OPLEIDING 

G4-DMA P.16 Sociaal - Algemeen         

G4-LA9 P.16 Sociaal - Algemeen         

G4-LA10 p.16 Sociaal - Algemeen       

G4-LA11   Niet 
Niet 
beschikbaar     

MATERIEEL ASPECT: DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN 

G4-DMA 

p.16 Sociaal – Algemeen, p. 
18 Medewerkers 

 
      

G4-LA12  Niet  
Niet 
beschikbaar      

MATERIEEL ASPECT: GELIJKE BELONING VOOR VROUWEN EN MANNEN 

G4-DMA  Niet Niet materieel     

G4-LA13  Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: LEVERANCIERSBEOORDELING OP ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-LA14   Niet Niet materieel     

G4-LA15   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: KLACHTENBEHANDELING VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-LA16   Niet Niet materieel     

SUB-CATEGORIE: MENSENRECHTEN 

MATERIEEL ASPECT: INVESTERINGEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR1   Niet Niet materieel     

G4-HR2   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: NON-DISCRIMINATIE 

G4-DMA   Niet Niet materieel     
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G4-HR3   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: VRIJHEID VAN VERENIGING EN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR4   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: KINDERARBEID 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR5   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: GEDWONGEN OF VERPLICHTE ARBEID 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR6   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: BEVEILIGING 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR7   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: RECHTEN VAN DE INHEEMSE BEVOLKING 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR8   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: BEOORDELING 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR9   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: LEVERANCIERSBEOORDELING OP MENSENRECHTEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR10   Niet Niet materieel     

G4-HR11   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: KLACHTENBEHANDELING VOOR MENSENRECHTEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-HR12   Niet Niet materieel     

SUB-CATEGORIE: SAMENLEVING 

MATERIEEL ASPECT: LOKALE GEMEENSCHAP 

G4-DMA p.21 Maatschappij         

G4-SO1 p.21 Maatschappij         

G4-SO2   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: ANTI-CORRUPTIE 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-SO3   Niet Niet materieel     

G4-SO4   Niet Niet materieel     

G4-SO5   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: PUBLIEK BELEID 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-SO6   Niet 
Niet van 
toepassing     

file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR3
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA27
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR4
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA28
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR5
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA29
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR6
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA30
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR7
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA31
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR8
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA32
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR9
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA33
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR10
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR11
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA34
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourHR12
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA35
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourSO1
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourSO2
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA36
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourSO3
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourSO4
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourSO5
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourDMA37
file:///C:/Users/Katrien%20Galloo/Documents/kreski/Klanten/abc/Duurzaamheidsverslag%20Alsico%202013%20Bijlage%20G4%20Index.xlsx%23RANGE!GfourSO6


 
 36 / 37 

 

MATERIEEL ASPECT: ANTI-COMPETITIEF GEDRAG 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-SO7   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: NALEVING 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-SO8   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: LEVERANCIERSBEOORDELING OP IMPACT OP DE SAMENLEVING 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-SO9   Niet Niet materieel     

G4-SO10   Niet Niet materieel     

MATERIEEL ASPECT: KLACHTENBEHANDELING VOOR IMPACT OP DE SAMENLEVING 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-SO11   Niet Niet materieel     

SUB-CATEGORIE: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID 

MATERIEEL ASPECT: GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE CONSUMENT 

G4-DMA 

p.26 Werkkledij en 
productveiligheid         

G4-PR1 

p.26 Werkkledij en 
productveiligheid         

G4-PR2   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: ETIKETTERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN 

G4-DMA   Niet Niet materieel     

G4-PR3   Niet Niet materieel     

G4-PR4   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-PR5   Niet 
Niet 
beschikbaar     

MATERIEEL ASPECT: MARKETING 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-PR6   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-PR7   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: PRIVACY VAN KLANTEN 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-PR8   Niet 
Niet van 
toepassing     

MATERIEEL ASPECT: NALEVING 

G4-DMA   Niet 
Niet van 
toepassing     

G4-PR9   Niet 
Niet van 
toepassing     
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