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/Over het verslag

/Pomuni 2015
Pomuni is een geïntegreerde groep van bedrijven rond teelt, aankoop, handel en verwerking 
van aardappelen. De groep omvat 3 sites en 4 bedrijven. 

Met veel genoegen presenteren wij 
het eerste duurzaamheidsverslag van 
Pomuni. Dit tweejaarlijks verslag  is 
extern geverifieerd en voldoet aan de 
GRI richtlijnen. Op deze manier kunnen 
wij het inzicht in materialiteit en de 
duurzaamheidsprestaties van onze keten 
vergroten.

WE WILLEN 
KLANTENTEVREDENHEID 
REALISEREN
DOOR BETROUWBAARHEID 
EN DIT OP BASIS VAN 
EERLIJKHEID,
CONTINUÏTEIT EN 
VASTBERADENHEID

/Afbakening van het verslag
Dit duurzaamheidsverslag gaat over 
Pomuni Trade NV en Pomuni Frozen NV, 
gespecialiseerd in de aankoop, handel 
en verwerking van aardappelen. Hierna 
benoemen we beide bedrijven als Pomuni. 
Beiden zijn gelegen aan de Vaartstraat 
155F te Ranst. We rapporteren over de 
voorbije jaren 2011 tot 2014. Dit verslag 
is opgemaakt volgens de GRI-richtlijnen, 

niveau Core. Het is onze bedoeling om 
tweejaarlijks een update te publiceren. 

/Onze waarden
Eerlijkheid, vastberadenheid en continuïteit

De visie van Pomuni is nauw verbonden 
met duurzaamheid. Wij beseffen dat 
duurzaamheid waarde creëert voor ons 
bedrijf. Duurzaamheid verbetert onze 
activiteiten en helpt ons de relatie met 
onze klanten en leveranciers te verdiepen, 
talent aan te trekken en vast te houden en 
innovatie te stimuleren.
Duurzaamheid maakt deel uit van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van onze organisatie en medewerkers. Wij 
geloven dat wij door verantwoordelijkheid 
te nemen voor mens en milieu op korte, 
middellange en langere termijn waarde 
kunnen creëren voor onze onderneming en 
stakeholders.
Met dit verslag willen we in de eerste 
plaats intern bewustzijn creëren voor 
duurzaamheid aan de hand van een kader 

met cijfers die door GRI worden bepaald. 
De cijfers zullen ook een spiegel van 
onze duurzaamheid zijn ten opzichte van 
stakeholders vooral op het gebied van 
verwerking. 

Veel leesplezier,

Jos Muyshondt
Managing Director Pomuni

/Onze missie
Klantentevredenheid realiseren bij 
onze klanten met aardappelen en 
aardappelproducten door onvoorwaardelijke 
inzet in kwaliteit en service.

/Onze visie
De meest betrouwbare leverancier zijn van 
aardappelen en aardappelproducten voor 
grootafnemers in West-Europa
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/Over het verslag /Voorwoord

POMUNI
100% familiaal bedrijf 
(3e en 4e generatie)

Pomuni Fresh
(Thorembais, B) 

Pomuni France 
(Esquelbecq, FR) 

Pomuni Trade 
(Ranst, B) 

Pomuni Frozen 
(Ranst, B)

Vijf sectororganisaties, waaronder 
Belgapom (de erkende beroepsvereniging 
voor de Belgische aardappelhandel en 
–verwerking) namen samen met UNIZO 
het voortouw om MVO meetbaar en 
aantoonbaar te maken. Pomuni trad als 
één van de pilootbedrijven naar voor. 
Met steun van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en onder begeleiding van 
een externe consultant (Anouk Van de 
Meulebroecke, slidingdoors) definieerde 
Belgapom met enkele stakeholders de 
prioriteiten voor de sector in het streven 
naar duurzaamheid. Deze informatie 
werd vervolgens gebundeld in een 
matrix en voor de prioritaire thema’s 
werden indicatoren gezocht waarmee 

het betreffende thema kan worden 
gemonitord en de realisaties inzichtelijk 
kunnen worden gemaakt. 

DE MEEST SUCCESVOLLE 
BEDRIJVEN IN DE TOEKOMST 

ZIJN ZIJ DIE INVESTEREN 
IN DUURZAAMHEID EN 

EEN WAARDE TOEVOEGEN 
AAN DE MAATSCHAPPIJ. 

WIE NU NIET BEGINT 
MET MAATSCHAPPELIJK 

VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (MVO), MIST 

DE BOOT

MET DIT PROJECT 
WIL BELGAPOM HET 

BELANG DUIDEN VAN 
DUURZAAMHEID EN ZO DE 
ONDERNEMERS AANZETTEN 

OM NA TE DENKEN OVER 
ALLE ASPECTEN VAN 

MVO. ENKEL ZO KUNNEN 
ZE BIJDRAGEN TOT EEN 

DUURZAME SAMENLEVING

“
““

EERLIJKHEID

CONTINUÏTEIT

VASTBERADENHEID 
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/Hoe het ooit begon...

MORGEN

1928
Oprichting door Jos Muyshondt: 

groente- en fruithandel op 
de lokale markten in en rond 

Antwerpen

2000
Strategische overnames in 

België: oa De Wulf

1980
Verhuis naar huidige locatie, 

Vaartstraat 155F in Ranst

1970
Leverancier nationale 

grootdistributie

2008
Uitbreiding Gerona

1990
Differentiatie Gerona

2012
Oprichting POMUNI

1960
Specialisatie in aardappelen

2006
1e internationale overname: 

Ammeux

1985
Verticale integratie  
MAP – Muyshondt

2010
Groep wordt concreet in al zijn 

aspecten

/Hoe het ooit begon...

We gaan even terug in de tijd en beginnen 
ons verhaal in 1927 toen de grootvader 
van Jos en Bart Muyshondt, de huidige 
zaakvoerders, het bedrijf Muyshondt 
oprichtte. Toen werden voornamelijk 
groenten en fruit verhandeld op de 
lokale markten, meer bepaald op de 
groothandelsmarkt in Antwerpen. Tijdens 
de oorlogsjaren vergrootte het afzetgebied 
en het bedrijf bleef groeien. Later kwamen 

zijn zonen, de vader en de oom van Jos 
en Bart in het bedrijf, die op hun beurt 
beslisten om hun markt uit te breiden en 
naar de buurlanden lokale producten te 
exporteren.

Begin jaren ‘70 volgde een belangrijke 
stap met de groei van de versmarkt en 
verschuift de bedrijfsfocus uitsluitend naar 
aardappelen. Muyshondt trok van bij de 

start de kaart van de retail en dit is tot op 
heden zo.

Met de komst van Jos en Bart Muyshondt in 
1977 is het bedrijf nauwer gaan samenwerken 
met telers en de teelt werd geïntegreerd. 
Tevens was er meer nood aan differentiatie. 
Het bedrijf Gerona, dat diepgevroren 
aardappelpureeproducten produceert, werd 
overgenomen en in 1992 bouwde Muyshondt 

een nieuwe vestiging voor Gerona in Ranst, 
die uitgebreid is in 2008.
Het bedrijf groeide na de overnames van 
de familiebedrijven, Gerona en De Wulf in 
België en Ammeux in Frankrijk en met het 
oog op de toekomstige markt is gekozen 
voor een nieuwe bedrijfsidentiteit met de 
nieuwe naam Pomuni, één naam. Iedereen 
werkt mee om de waarden, de missie en de 
visie te realiseren.

/Oprichting Pomuni
Sinds 16 november 2012 zijn de 
familienamen Muyshondt, Ammeux, Gerona 
en Dewulf vervangen door de bedrijfsnaam 
Pomuni. “Eén merknaam schept meer 
duidelijkheid”, menen de broers Hans en 
Ben Muyshondt. Het daarbij horende nieuwe 
logo staat symbool voor de alomvattende 
aardappelactiviteiten van Pomuni, waarin 
zowel tafelaardappelen als goudgele 

verwerkte producten terugkomen. Onder 
de baseline ‘Fresh and Frozen potatoes’ in 
het logo, is het ovaal aan de onderkant 
open gelaten. “Dat geeft aan dat er zowel 
activiteiten in als uit kunnen”, lichten 
de jonge ondernemers toe. Zij vormen 
inmiddels alweer de vierde generatie in de 
top van het familiebedrijf.
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/Onze droom waargemaakt

Pomuni is een aardappelleverancier die onder private label verse kwaliteitsaardappelen 
en diepgevroren aardappelpureeproducten levert aan Belgische retailers, groothandels en 
foodservices.

Om aan de vraag van de consument 
naar verse kwaliteitsvolle aardappelen 
en aardappelproducten te voldoen zijn 
wij bij Pomuni niet over één nacht ijs 
gegaan. Zin voor vernieuwing zit er bij ons 
ingebakken. Dit alles in combinatie met 
jarenlange ervaring en productkennis zijn 
de basispijlers bij Pomuni. 

HET RESULTAAT IS 
EEN BETROUWBARE 
AARDAPPELPARTNER DIE 
BORG STAAT VOOR WAT HEM 
ZO DIERBAAR IS: EEN MOOIE 
LEKKERE AARDAPPEL OF 
AARDAPPELPRODUCT OP HET 
BORD VAN EEN TEVREDEN 
CONSUMENT.

Het gaat ons er niet om de snelste, 
grootste of de allerbeste te willen zijn, 
maar wel de meest betrouwbare voor wat 
we in de aanbieding hebben. De tijd dat je 
lopend door de schuur even kon beslissen 
wat je wilde, is voorbij. We werken nu op 
groepsniveau, in plaats van per vestiging 
en we denken in processen. De tijd van 
alleen maar hard werken is voorbij. Je 
moet eerst plannen maken en de realisaties 
opvolgen.

BIJ POMUNI TRADE EN 
FROZEN  ZORGEN 70 VASTE 
MEDEWERKERS VOOR EEN OMZET 
VAN 50.000 TON VERPAKTE 
AARDAPPELEN EN 25.000 TON 
DIEPVRIESPRODUCTEN. 

In deze onzekere tijden, waarin nogal 
wat ondernemingen met hun identiteit 
worstelen, zijn transparantie en 
duidelijkheid van het grootste belang. 
Net daarom trokken we eind 2012 naar de 
markt met één naam: Pomuni. Pomuni is 
de samentrekking van Pomme de terre uni 
of united. Pomme de terre is het Franse 
woord voor aardappel en uni(e) en united 
betekenen in het Nederlands, Frans en 
Engels verenigd. Hiermee geven we dus 
aan dat we alle aardappelactiviteiten in 
ons bedrijf hebben samengebracht onder 
één noemer. Met de ene bedrijfsnaam 
Pomuni verhogen we aanzienlijk onze 
herkenbaarheid bij telers, leveranciers en 
klanten.

De komst van de naam Pomuni was 
de eerste 100 meter van de marathon 
die we hebben te gaan. Een volgende 
stap was het uiteenzetten van de eigen 
verantwoordelijkheden en het rapporteren 
aan elkaar. Dat geldt voor onze mensen, 
maar ook voor het management. Pas daarna 
kunnen we gaan zien waar we verdere groei 
in omzet en afzet kunnen bereiken. We 
mikken daarbij op autonome groei.

/Onze droom waargemaakt

“
“

www.belgapom.be
de erkende beroepsvereniging voor 
de Belgische aardappelhandel en 

-verwerking.

www.europatat.be
de European Potato Trade Association

Lid van:

25% 
Marktaandeel 

België

INPUT AFZETMARKT
± 45 ton aardappelen/ha 

Belgische (Trade) en Europese 
(Frozen) retailers, groothandels en 
foodservices en industriële klanten 

(Frozen)

ContractTeelt
België: 660 ha

Frankrijk: 300 ha

Eigen Teelt
België: 300 ha

retail industrieandere retail

horeca en grootkeuken

POMUNI 
TRADE

POMUNI
FROZEN
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/Aardappelkenners

POMUNI STAAT SYNONIEM VOOR 
ERVAREN VAKMENSEN. KORTOM, 
AARDAPPELKENNERS DIE MET 
BEIDE VOETEN OP DE GROND 
STAAN. 

Eén van de belangrijkste troeven van ons 
duurzaamheidsrapport is de betrokkenheid 
van onze medewerkers. Het verloop van 
werknemers is bij Pomuni dan ook bijzonder 
laag. Vele medewerkers zijn na hun 
schooljaren gestart bij Pomuni en zijn daar 
vele jaren later nog steeds actief, meestal 
hebben deze mensen gedurende die periode 
veel verantwoordelijkheden verkregen. 
Toch werken we al verschillende jaren aan 
verjonging van onze medewerkers. Bijna 
een derde van onze medewerkers zijn jonger 
dan 30 jaar. Bij Pomuni werken ongeveer 
dubbel zoveel arbeiders als bedienden. Er 
werken vooral mannen bij Pomuni, maar er 
zijn ook enkele vrouwen die al jaren hun 
mannetje staan in deze aardappelomgeving. 
Zo goed als iedereen werkt voltijds bij 
Pomuni.

Goed personeel willen we graag werven en 
vasthouden. Iemand die goed werk levert 
kan vaak ook heel veel zaken zelf beslissen. 
Daarbij vinden we het belangrijk om te 
investeren in verjonging. Dit om kennis 
over te dragen en daarmee de continuïteit 
van onze onderneming te garanderen. 
Verdere groei is in eerste instantie nog 
niet het hoofddoel. Eerst willen we intern 
nog ontwikkelen en dat vooral op het 
vlak van onderlinge samenwerking. Ieder 
bedrijf binnen Pomuni had voorheen zijn 
eigen identiteit. Nu willen we eerst de 
bedrijven intensief laten samenwerken 
op het niveau van de werkvloer. Om dit 
te realiseren hebben we werkgroepen 
gecreëerd, bijvoorbeeld in de verpakking. 
Het personeel komt iedere twee weken 
samen met een externe deskundige in 
projectmanagement om de medewerkers 
op één lijn te krijgen en te laten leren van 
elkaar. 

Bij Pomuni proberen we niet enkel de 
klant centraal te stellen maar ook de 
medewerkers. We zijn ons er van bewust 
dat als onze medewerkers  niet tevreden 
zijn, de klant ook niet tevreden zal zijn. De 
arbeidsomstandigheden, de veiligheid en 
gezondheid van onze medewerkers zijn 
even essentieel.

We houden de afwezigheden van onze 
mensen goed in de gaten, een regelmatige 
afwezigheid geeft aanleiding voor een 
gesprek. Sinds 2 jaar hanteren we de 
Bradfordindex, die gaat er vanuit dat 
veelvuldige korte periodes van afwezigheid 
meer storend werken op het functioneren 
van een organisatie dan uitzonderlijke 
periodes van langere duur. We scoren 
goed maar er is nog steeds ruimte voor 

verbetering. Dit is ook van toepassing voor 
opleidingen. We geven veel opleidingen, 
al dan niet verplicht, toch gaan we de 
komende jaren nog meer persoonlijke 
opleidingsprogramma’s voorzien. Deze 
POP’s zullen ontstaan tijdens de jaarlijkse 
functioneringsgesprekken met als doel 
het functioneren van de werknemer en de 
onderlinge samenwerking te verbeteren

/Aardappelkenners

“
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/De aardappel, een gezonde en duurzame groente

AARDAPPELTEELT

Eigen Teelt 
• België: 300 ha

Contractteelt 
• België: 660 ha

• Franktijk: 300 ha

Aankoop:
Cyprus, Spanje, Duitsland, 

België/ N-Frankrijk

VERZENDING

Pomuni Trade: 
België

Promuni Frozen: 
2/3 export naar heel EU

Schillen  |  Blancheren  |  Koken  |  Pureren  |  Productie aardappel producten  |  Voorbakken  | Invriezen

TRANSPORT

Pomuni Trade: 
2 vrachtwagens

Pomuni Frozen: vooral 
uitbesteed,  

12 vrachtwagens

RECEPTIE / 
KWALITEITSCONTROLE

CALIBREREN EN 
ONTSTENEN

WASSEN EN 
SORTEREN                  

CONSUMENT                 AFZAKKEN / 
VERPAKKEN

De weg tussen het aardappelveld en de 
retail overbruggen, is al generaties lang de 
stiel van Pomuni.
Bij Pomuni is er een dagelijkse aanvoer van 
aardappelen. Pomuni hecht het grootste 
belang aan de integrale kwaliteitszorg voor 
haar aardappelen en aardappelproducten. 
Hiervoor hebben we bij Pomuni een 
volledig computergestuurde was-, calibreer- 
en sorteerlijn.

De aardappelen die bij Pomuni vanuit de 
stockageplaatsen en van bij de telers 
komen, worden op maat gesorteerd en 
daarna volgt een was- en droogproces. 
De aardappelen voorwassen biedt het 
grote voordeel dat de exacte aanlevering 
van de aardappelen gewogen wordt, 
zonder loshangende grond en kluiten. 
Er is er geen twijfel mogelijk over het 
gewicht, want zo worden de juiste cijfers, 

en geen schattingen, naar de telers 
gecommuniceerd.

Na het week-, was- en droogproces worden 
de aardappelen digitaal verwerkt, op 
kwaliteit gesorteerd, waarna nog een 
manuele controle volgt. De aardappel als 
kwaliteitsproduct vraagt dan ook continu 
om specialisatie en opvolging. Onze interne 
kwaliteitsdienst volgt elk lot nauwgezet 
en onderwerpt het aan allerlei testen. 
Alleen op die manier kunnen wij aan onze 
klanten en consumenten het beste product 
garanderen met kwaliteit tot in elk detail 
als borg.

Pomuni Frozen is pionier in het 
verwerken van verse aardappelen tot 
hoogwaardige pureeproducten. De eerste 
stap in de verwerking na het schillen 
is het blancheer- en kookproces, 

waardoor de aardappelen puree worden. 
Na deze bereiding wordt de puree door 
de extrusiemachine met verwisselbare 
koppen gemodelleerd, of in klantspecifieke 
vormen verwerkt. Daarna zijn paneren 
en eiwitteren de volgende stappen in 
het productieproces, met het al dan 
niet voorbakken en invriezen in de 
spiraalvriezer.

In de verpakkingsafdeling worden de 
aardappelspecialiteiten kleinverpakt, 
geëtiketteerd, en in dozen gestapeld, klaar 
voor transport.

Van aardappelen word je dik. Aardappelen bevatten veel calorieën. Deze uitspraken liggen ver van de 
waarheid. Eén van de bestanddelen van de aardappel is zetmeel, waarvan wordt gedacht dat je er dik 
van wordt. Uit een artikel van de overheid op gezondheid.be blijkt dat als zetmeel wordt vergeleken met 
vet we opmerken dat één gram zetmeel slechts 4kCal bevat en één gram vet 9kCal.

Een aardappel bevat geen grammetje vet 
en verdient de naam van dikmaker dus 
niet. Dat verandert natuurlijk als je er saus 
of vetstoffen aan toevoegt om bijvoorbeeld 
puree, frieten, kroketten of chips te 
maken. Na voldoende drinken, geeft de 
voedingspiramide  aan dat aardappelen en 
graanproducten het belangrijkste voedsel 
zijn om een mens in balans te houden. 
Voedingsspecialisten raden daarom aan 
dagelijks 3 tot 5 gekookte aardappelen 
(150-250 g) te eten. Variaties hierop 
zijn deegwaren, brood, rijst.., maar deze 
bevatten bijna tweemaal zoveel calorieën 
als aardappelen.

/Verschillende soorten 
aardappelen
Een aardappel is toch een aardappel? 
Niets is minder waar. Over de hele wereld 
bestaan er meer dan 250 verschillende 
aardappelvariëteiten. Net zoals we 
verschillende soorten groenten kopen, 
kunnen we ook talrijke soorten aardappelen 
eten. Je bord kan op zoveel verschillende 
manieren worden opgesmukt met deze 
gezonde groente: gekookt, gestoomd, 
gebakken, met of zonder schil, puree, 
stamppot, gepoft in de oven, …

Pomuni biedt een rijk assortiment aan 
aardappelproducten. Om leuke kookideeën 
op te doen kan je altijd een kijkje nemen 
bij onze recepten.

 

/De aardappel, een duurzame 
groente
De aardappel als voedingsbron zal steeds 
belangrijker worden. Ter illustratie, de 
regering van China heeft als doel de 
aardappelproductie en -consumptie te 
verdubbelen van 60 miljoen naar 120 
miljoen ton in de komende 10 jaar!
Onze aardappelrassen worden al 
jarenlang geselecteerd op water- en 
bemestingsbehoeften. We doen testen met 
diverse rassen en kijken uit naar rassen met 
lagere CO2 footprint.

/De aardappel, een gezonde en 
duurzame groente

/De aardappel, van het veld  
tot op je bord

WIST U DAT?
• 200g gekookte aardappelen 

ongeveer 150kCal bevatten, 
terwijl 200 g rijst of deegwaren 
250kCal bevat. 

• Aardappelen een bron zijn 
van voedingsvezels, kalium 
en Vitamines B en C. Rijst 
en deegwaren bevatten geen 
vitamine C.

WIST U DAT?
• de teelt van aardappelen 

minder water vraagt dan andere 
basisvoedsel-producten? (zie 
tabel)

• de aardappel - na maïs, rijst 
en tarwe - het belangrijkste 
voedselgewas in de wereld is? 

• aardappelen meer 
voedingsstoffen per liter water 
produceren dan veel andere 
gewassen? 

• aardappelen ook minder 
bemesting nodig hebben door 
een efficiënt verbruik van water, 
stikstof en fosfaat? 

HOEVEEL WATER IS ER NODIG OM VOEDSEL TE PRODUCEREN?

product Gemiddelde waterbehoefte per kg prodcut Gemiddelede waterbehoefte per 100 Kcal

Rijst 1.111 liter 80 liter

Maïs 870 liter 25 liter

Tarwe 1.429 liter 45 liter

Aardappelen 200 liter 20 liter

Appels 333 liter 67 liter

Olijven 500 liter 43 liter

Rundsvlees 16.667 liter 741 liter

Bron: UNESCO world water development report 2009

STOCKAGE

Luik 5.000 Ton
Esquelbecq 8.000 Ton

Thorembais 20.000 Ton
Hoves 10.000 Ton

Ter plaatse bij de telers 

vormen, eiwitten, paneren 

Traceerbaarheid  |  Kwaliteit  |  Reductie ecologische voetafdruk  |  Vakkennis
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http://www.pomuni.com/nl/aardappelen/ 
http://www.pomuni.com/nl/aardappelproducten/ 
http://recepten
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/Kwaliteit start op het veld

/Stockage
Via een geforceerde buitenluchtventilatie 
van één tot enkele dagen in een 
gesloten hangar koelen en drogen de 
aardappelen zeer snel op een natuurlijke 
manier door de buitenlucht en blijven ze 
beschermd tegen het vocht, daglicht en 
koude. 

Via GPRS-scanners bij de telers zelf 
verzamelt Pomuni informatie over de 
aardappeloogst. Tijdens het oogsten 
zelf komt er dus al informatie naar 
het centrale informaticasysteem. Dat 
helpt om het bewaarproces beter voor 
te bereiden en aan te sturen en dus de 
hoogste kwaliteit te garanderen.

Consumenten willen weten waar hun voeding vandaan komt en steeds vaker opteren ze bewust voor 
lokale producten. Hetzij omdat ze die veiliger vinden, hetzij omdat ze zo hun ecologische voetafdruk 
willen verminderen.

Pomuni heeft in totaal een 300 ha eigen 
teeltgebieden en werkt daarnaast nauw samen 
met zijn telers om steeds een hoge kwaliteit 
te kunnen waarborgen. Alle eigen telers zijn 
GlobalGap gecertificeerd en daarnaast wordt 
uitsluitend samengewerkt met gecertificeerde 
telers volgens GLOBALGAP) of gelijkwaardig.
GLOBALGAP staat voor Global Good 
Agricultural Practice. Dit zijn de eisen (o.a. 
teeltschema) die wereldwijd aan telers, 
boeren en tuinders worden gesteld aangaande 
voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit 
van de producten die ze verbouwen.

/Eigen teelt als proeftuin en 
voorbeeld
Voor onze eigen teelt huren we land 
op basis van seizoenspacht en laten het 

onderhouden door een loonwerker. Dit doen 
we om bepaalde rassen te kunnen testen, 
zodat we de juiste informatie hierover aan 
de telers kunnen bieden. We willen hiermee 
naast een testfunctie ook een voorbeeld 
zijn voor onze telers, anderzijds toont het 
ons ook jaarlijks hoe moeilijk het telen van 
aardappelen wel kan zijn.

/Begeleiding telers
Alle telers en loonwerkers krijgen de nodige 
begeleiding door onze vakmensen. Tijdens 
het groeiseizoen worden de verschillende 
partijen zowel op voet gevolgd als aan de 
nodige controles onderworpen (opvolging 
groei en ontwikkeling aardappelplant en 
knollen). We analyseren ook permanent de 
weersvoorspellingen en de uiteindelijke 
weersomstandigheden. Op die manier is het 
mogelijk om ervoor te zorgen dat de telers 
minder moeten sproeien. Zo slaan ze twee 
vliegen in één klap: het is kostenbesparend, 
milieuvriendelijk en dus duurzaam.

We gaan met onze 70 eigen telers in zee 
voor grote loten, specifieke rassen met 
een uitbetaling naar kwaliteit. We werken 

daarvoor met een eenjarig prijscontract 
met een onderverdeling in verschillende 
categorieën. Daarin is een basisprijs 
opgenomen en afhankelijk van de kwaliteit 
kun je extra uitbetaald krijgen. De 
basisprijs hangt af van het kooktype van 
de aardappel, en is hoger dan het niveau 
van de aardappelen voor de industriële 
verwerking. Telers met de beste kwaliteit 
kunnen tot 25 % extra ontvangen. In 2013 
hebben we alle aardappelen een categorie 
hoger uitbetaald, vanwege het moeilijke 
rooiseizoen. Het heeft allemaal meer gekost 
dan in andere jaren, maar wij zien het als 
een menselijke geste. Dat is ook de kracht 
van een familiebedrijf als het onze. En we 
kennen het belang van onze telers, want 
achter iedere teler zit immers ook een 
familie.

/Kwaliteit start op het veld

“
AARDAPPELTEELT

Eigen Teelt 
• België: 300 ha

Contractteelt 
• België: 660 ha

• Franktijk: 300 ha

Aankoop:
Cyprus, Spanje, Duitsland, 

België/ N-Frankrijk

DE KWALITEIT VAN DE 
AARDAPPELTEELT IS BEPALEND 
VOOR DE UITEINDELIJKE 
KWALITEIT VAN DE 
AARDAPPELOOGST. 

POMUNI ZET IN OP INNOVATIE MET GEOPTIMALISEERDE BEREGENING EN ELEKTRONISCHE 
AARDAPPEL

Pomuni blijft trouw aan zijn basiswaarden van 
betrouwbaarheid en kwaliteit.  “Dit brengen we 
op alle vlakken tot uiting”, zegt Bart D’haeyere, 
Group Crop Manager Pomuni. “Zo investeren we in 
nieuwe technieken om een antwoord te bieden op de 
maatschappelijke bezorgdheid rond waterverbruik in de 
landbouw. Pomuni heeft geïnvesteerd in automatische 
sondes met zonnepanelen om de beregening op te 
volgen. We beschikken nu over een technologie om via 
een GRPS-verbinding en een app op de smartphone de 

vochtspanning in de bodem te regelen. Dit innovatieve concept is een Belgische primeur, 
die we momenteel op vijf verschillende percelen uittesten. Het is de bedoeling om zo het 
waterverbruik te optimaliseren en dus veel duurzamer te kunnen werken.”

Het is niet de enige innovatie waar Pomuni prat op gaat. “Sinds kort hebben we een 
elektronische aardappel”, zegt Bart D’haeyere, “waarmee we alle schokken in kaart kunnen 
brengen die aardappelen ondergaan tijdens het telen, rooien, lossen, wassen en verpakken. 
Met die elektronische aardappel kan het volledige traject gescreend worden. Elke schok die 
deze ondervindt, wordt geregistreerd.
Uiteraard dient die analyse om maatregelen te nemen die de schokgevoeligheid van de 
aardappelen moeten verminderen. Met de verschillende innovaties gaan we duidelijk voor 
een win-winsituatie: we leveren een belangrijke bijdrage tot maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en we zorgen ook voor een nog kwalitatiever aanbod.”

STOCKAGE

Luik 5.000 Ton
Esquelbecq 8.000 Ton

Thorembais 20.000 Ton
Hoves 10.000 Ton

Ter plaatse bij de telers 



duurzaamheidsverslag ‘15

/Traceerbaarheid en voedselveiligheid is een basisvereiste
/15/14 duurzaamheidsverslag ‘15

/Traceerbaarheid en voedselveiligheid is een basisvereiste

Eens de aardappelen arriveren van 
op het veld bij de productieafdeling 
van Pomuni zijn staalname en het 
toekennen van een lotnummer de eerste 
activiteiten die gebeuren. Door de 
modernste computertechnieken wordt alles 
bijgehouden en garandeert Pomuni 100% 
traceerbaarheid.

Elke kist krijgt een lotnummer die alle 
gegevens bevat over de aangeleverde 
vracht, welke variëteit aardappel, 
van welk veld de aardappel komt en 
wanneer de aardappel gelost werd. 
Elke kist aardappelen kan zo via een 
geïnformatiseerd systeem perfect gevolgd 
worden doorheen alle stappen van het 
productieproces tot in de retail. 

De traceerbaarheid gaat ook gepaard met 
zeer hoge kwaliteitsnormen. De aardappelen 
die bij Pomuni vanuit de stockageplaatsen 
en van bij de telers komen, worden eerst 
op maat gesorteerd en daarna volgt een 
was- en droogproces. Omdat de aardappelen 
netjes gewassen zijn, kunnen we de 
telers meteen het exacte gewicht van hun 

levering doorgeven. Tegelijk tonen we zo 
aan de klanten dat we er alles aan doen 
om voor hen de allerbeste aardappelen 
te selecteren. Door deze transparantie 
weet iedereen in de keten van bij het 
begin in detail hoeveel netto aardappelen 
een effectieve commerciële bestemming 
krijgen. Dit is een schoolvoorbeeld hoe 
we onze missie onderschrijven met de 
bedrijfswaarden : eerlijkheid, continuïteit 
en vastberadenheid.

OM WELKE AARDAPPELVARIËTEIT 
GAAT HET? VAN WELK VELD 
KOMEN DE AARDAPPELEN? EN 
WANNEER ZIJN ZE GELOST? VIA 
EEN GEÏNFORMATISEERD SYSTEEM 
KUNNEN WE ELKE KIST VOLGEN 
IN ALLE STAPPEN VAN HET 
PRODUCTIEPROCES TOT ZE IN DE 
DISTRIBUTIESECTOR AANKOMEN.

Pomuni is gecertificeerd 
volgens:

BRC (British Retail Consortium) 
A-certificaat en IFS Food Standard, die 
de hygiëne- en voedselveiligheidseisen 
beschrijft voor de voedselverwerkende 
bedrijven die direct leveren aan de 
retailsector.

de Gids autocontrole AGF handel en 
verwerking, waarmee het FAVV erkent 
dat onze aardappelen in alle stadia van 
de productie, verwerking en distributie 
voldoen aan de wettelijke voorschriften 
inzake voedselveiligheid, kwaliteit en 
traceerbaarheid, alsook het toezicht op de 
effectieve naleving van deze voorschriften. 
Daarnaast heeft Belgapom ook een 
bemonsteringsplan uitgewerkt. Ook dit is 
gevalideerd door het FAVV.

GMP (Good Manufacturing/Managing 
Practices), een kwaliteitsborgingssysteem 
voor de toepassing van onze nevenstromen 
als veevoeder.

Naast onze eigen strenge kwaliteitseisen, 
zijn ongeveer 1-2% van onze producten ook 
bio gecertificeerd. De term ‘biologisch’ 
is wettelijk beschermd. Daardoor is er 
verplichte controle als je producten als 
‘bio’ op de markt wilt brengen. En dit voor 
alle schakels in de markt: boer, verwerker, 
verdeler, verkoper.

“
WASSEN EN 
SORTEREN                  

RECEPTIE / 
KWALITEITSCONTROLE

CALIBREREN EN 
ONTSTENEN

HERWIG MARIS, VERANTWOORDELIJKE AARDAPPELONTVANGST POMUNI TRADE

Herwig Maris werkt bij Muyshondt in 
Ranst, op 5 minuutjes met de fiets van bij 
hem thuis. Kamiel en Corneel Muyshondt 
leerden Herwig de stiel 29 jaar geleden. 
Hij begon zijn loopbaan bij Muyshondt 
eerst aan de verpakkingsmachine en later 
aan de sorteerband. Ondertussen staat 
hij al vele jaren aan het begin van het 
productieproces: hij kijkt nauw toe op het 
lossen van de aangeleverde aardappelen. 
Alle vrachten krijgen hier reeds een ‘eerste 
kwaliteitsbeoordeling’ van Herwig. Doorheen 

die jaren hebben zowel hij als het bedrijf een grote evolutie meegemaakt. Vroeger gebeurde 
de planning van de leveringen op papier terwijl nu alles computergestuurd wordt ontvangen. 
Het leukste aspect aan zijn werk, volgens Herwig, is dat hij geen minuut op een dag 
stilstaat en dat zijn job heel gevarieerd is. Het sociale gebeuren speelt hierbij een grote rol, 
hij kent alle chauffeurs en door de vele jaren ervaring kan hij nu ook collega’s aansturen en 
zijn gedreven vakkennis doorgeven

/Traceerbaarheid en voedselveiligheid is 
een basisvereiste
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/Eco-efficiëntie in elke stap van het proces

Bij Pomuni Trade worden aardappelen, 
rechtstreeks afkomstig van het veld of uit 
opslag, opgeslagen voor korte periode, al of 
niet voorgewassen, gesorteerd op grootte 
(gecalibreerd), gewassen en gesorteerd 
op kwaliteit. De aardappelen worden niet 
geschild.

Pomuni Frozen verwerkt aardappelen tot 
verschillende diepgevroren specialiteiten 
op basis van puree, zoals kroketten, 
aardappelnootjes, puree, … Een deel van 
deze producten wordt voorgebakken.

/Energie
Door de aard van de activiteiten wordt er 
bij Pomuni Trade enkel elektrische energie 
gebruikt in het productieproces. Er is geen 
procestechnisch gebruik van warmte, wel 
voor ruimteverwarming. Pomuni Frozen 
heeft voor de voeding en de aandrijving 
van het productieproces de volgende 
nutsinstallaties ter beschikking:
• Stoomproductie (op aardgas)
• Thermische olie installatie (op aardgas)
• Perslucht (op elektriciteit)
• Koeling en diepvriestunnel (op 

elektriciteit)

Stoom (rechtstreekse stoominjectie) is 
nodig voor:
• Stoomschiller
• Blancheur (60 tot 70°C)
• Stomer
De frituurolie wordt opgewarmd met 
thermische olie.

ILSE VAN LOOVEREN, OPERATIONS MANAGER POMUNI FROZEN

De hoofdtaak van Ilse bij Pomuni Frozen 
bestaat erin om ervoor te zorgen dat de 
productie blijft draaien en nooit stilvalt. 
Daarvoor moeten vele puzzelstukjes in elkaar 
passen. Uiteraard moeten er altijd voldoende 
grondstoffen aanwezig zijn, maar daarnaast 
is ook een uiterst nauwgezette planning 
van cruciaal belang. Het komt er ook op 
aan dat nieuwkomers zich meteen thuis 
voelen en volop kunnen meedraaien. Ilse 
neemt de opleiding van de nieuwe collega’s 
ter harte en leert hen zowel de algemene 
regels als de kwaliteitsregels en knepen van 
het vak. Ook de coaching van de assistent 
kwaliteitsverantwoordelijke die net als de 
andere productiemedewerkers aan haar 

rapporteert, neemt ze voor haar rekening.
Het gevarieerde takenpakket zorgt voor veel afwisseling in haar job. “Elke dag is anders”, 
zegt ze, “maar dat maakt het juist heel leuk.” De contacten en de samenwerking met 
verschillende niveaus van de productie en de technische dienst, met Pomuni trade, met 
de wasserij en met de kwaliteitsdienst geven volgens haar een meerwaarde aan haar job. 
Naast de vele interne contacten op haar werkplek in Ranst vindt Ilse het contact met 
klanten tijdens bedrijfsbezoeken en audits ook interessant. “Ik begeleid hen graag bij 
bedrijfsbezoeken”, zegt ze, “en ik ben ook het eerste aanspreekpunt als er kwaliteitsvragen 
komen. Bij Pomuni dragen we kwaliteit sinds jaar en dag hoog in het vaandel en hier elke 
dag mee voor helpen zorgen, is ongelooflijk boeiend.

SCHILLEN

BLANCHEREN

KOKEN

VOORBAKKEN

PUREREN

INVRIEZEN

PRODUCTIE 
AARDAPPEL PRODUCTEN

vormen
eiwitten > eiwitteren

paneren
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Restafval

Plastiek

Papier en karton

Slib WZI (vergisting)

Nevenstromen: aardappelen (veevoeder)

Nevenstromen: verloren product (vergisting)

Nevenstromen: pureeproducten (veevoeder)

Nevenstromen: stoomschillen(veevoeder)

Omschrijving Target en opmerkingen Behaald

Vervangen van de oude stookoliegestookte stoomketels en thermische olieketels door 
één performante stoomketel en één thermische olieketel, beide gestookt met aardgas

Gerealiseerd oktober 2012, voorheen ca. 
1,2 miljoen liter stookolieverbruik

Perslucht: optimalisatie van de aansturing

Productie van voedingwater voor de stoomketel in een RO-installatie (omgekeerde osmose)

Implementatie van een gericht meet- en monitoringsysteem, met opvolging en 
rapportering, van de voornaamste energieverbruikers

Warmteherwinning op de uitlaatgassen van de stoomketel in een condensor voor het 
opwarmen van het kuiswater

Uitvoering van isolatie van de stoomappendages en –kleppen in de voorbereiding

Doel behaald Op schema

REALISATIES

/Eco-efficiëntie in elke stap van het proces
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/Eco-efficiëntie in elke stap van het proces

/Water
Water is voornamelijk nodig voor 
het wassen (Promuni Trade) van de 
aardappelen, koelwater en reinigingswater 
(Pomuni Frozen) en sanitair. 

Het afvalwater uit Pomuni Trade is enkel 
verontreinigd met grond. Een tarraseparator 
voert de eerste slibafscheiding uit. 
Daarna stroomt dit water naar de 
bezinkingscontainers. Voor Pomuni Frozen 
ziet de afvalwaterbehandeling er als volgt 
uit:
• Het vuile water passeert een coagulatie 

en flocculatie. Hier wordt coagulant en 
flocculatiemiddel toegevoegd

• De flotatie-installatie: luchtbellen worden 
ingeblazen die zich aan het vuil binden 
(DAF: dissolved air flotation). Het vuil 
zal versneld bovendrijven, waar het 
afgeschraapt wordt.

• Het beluchtingsbekken: intense 
beluchting van het water, voor de 
biologische afbraak van het vuil.

• Membraanbioreactoren: met behulp van 
een semi-permeabel membraan wordt het 
water gescheiden van het actieve slib.

• Omgekeerde osmose: het afvalwater 
wordt ontdaan van opgeloste zouten, 
grote organische moleculen en alle 
micro-organismen. Het gefilterde 
water is geschikt voor hergebruik. 
In Pomuni Frozen wordt het 
hergebruikt als suppletiewater van de 
verdampingscondensors, als kuiswater en 
ook gedeeltelijk als voedingwater voor 
de stoomketel. Het concentraat wordt 
geloosd.

/Afval en nevenstromen
Een natuurproduct vergt strenge 
kwaliteitscontroles. Voor onze 
nevenstromen vinden we een bestemming 
als veevoeder en voor vergisting 
(elektriciteitsproductie). 
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/Verzending en transport
Korte leveringstermijnen en een 
klantgerichte aanpak staan bij ons voorop, 
net als een professionele, flexibele service.

We zetten al onze aardappelen af onder 
private label. Grote afnemers van onze 
producten zijn Carrefour, Delhaize, Makro, 
Aldi, Colruyt en Match. Met een bedrijf als 
Carrefour doen we bijna 50 jaar zaken. Voor 
een groothandel als Makro zijn we alleen-
leverancier. Dat vergt de nodige creativiteit 
in de logistiek. Hier werken we met speciale 
winkelconcepten. Luxe verpakkingen met 

smaakvolle aardappelen die we tegen 
een competitieve prijs aanbieden. Onze 
diepgevroren aardappelpureespecialiteiten, 
kroketten, nootjes, wafels, … leveren we 
aan de Belgische retail, maar zijn we ook 
internationaal mee actief.

Pomuni Trade beschikt over eigen 
vrachtwagens en heeft dagelijks een 
twaalftal vrachtwagen op de baan. Pomuni 
Frozen besteed het transport grotendeels 
uit.

/Verpakking, veel meer dan 
een noodzakelijk kwaad
De volgende stap om de producten 
tot bij de klant te krijgen, is de 
computergestuurde verpakking. Het 
gehele assortiment wordt volgens de 
wensen van de klant klaargemaakt zowel 
in consumentenverpakking als bulk. Door 
middel van het scanningsproces kan Pomuni 
de volledige traceerbaarheid van zijn 
eindproduct ten allen tijde garanderen.

Een deel van de aardappelen wordt niet 
verpakt voor de eindgebruiker maar wordt 
in bulk opgeslagen in afwachting van 
transport of verwerking door Pomuni 
Frozen.

/Een continu aanbod aan 
mooie en smaakvolle 
aardappelen voor de 
consument
Het is onze strategie om met vakkundige 
telers samen te werken. Hierdoor creëren 
we grote eenvormige loten. Dat zorgt 
ervoor dat de consument weken achter 
elkaar datzelfde zakje aardappelen met 
dezelfde smaak en kwaliteit kan kopen. 
Iedereen weet dat de verkoop van verse 
aardappelen afneemt. Dat proces kunnen 
we alleen maar vertragen of stoppen 
wanneer we meer consistentie in de smaak 
krijgen. Dus moeten we zorgen dat we 
continu mooie en smaakvolle aardappelen 
leveren. Dit doen we door rassen die in 
de smaak van de consument vallen aan 
te bieden in de markt. We trachten iedere 
teler zo weinig mogelijk rassen te geven. 
Daardoor kan een teler zich specialiseren 
in de teelt van één ras, waar zijn terroir 
geschikt voor is. Bovendien hebben wij 
eenduidige loten beschikbaar. Om het 
teeltrisico te verkleinen kan een
teler er nog wel een ras bij krijgen, mits 
het rendement gegarandeerd is. Dat 
geeft ons de mogelijkheid dat we aan 
onze klanten kunnen garanderen dat we 
topproduct leveren. Dat is natuurlijk geen 
gemakkelijke taak, want de concurrentie is 
hevig.

BERT SERVAES, VERANTWOORDELIJKE VERPAKKING POMUNI TRADE

Bert Servaes heeft altijd in de aardappelsector gewerkt 
en is sinds 2000 in dienst bij Pomuni Trade. Hij is 
productieverantwoordelijke en zorgt voor de ‘juiste aardappel 
in de juiste verpakking’ en dit voor al onze bestellingen! Bert 
beheerst de volledige verpakkingslijn: machines draaiende 
houden, correcte afvulling van gewicht, juiste etikettering 
en vermelding van traceerbaarheidsgegevens behoren 
tot zijn verantwoordelijkheid.Bert heeft zijn kennis reeds 

kunnen overbrengen naar andere collega’s. Samen met een ploeg van 15 medewerkers 
worden dagelijks alle bestellingen vakkundig afgewerkt en geladen op vrachtwagens. 
Onze transporteurs zorgen voor de aflevering bij allerlei klanten, grootwarenhuizen en 
groothandels. Pomuni werkt volgens een ‘just in time’ methode, een nauwgezette planning 
van Bert is noodzakelijk!

AFZAKKEN /
AFPLAKKEN

TRANSPORT
Pomuni Trade & Frozen: 

2 eigen vrachtwagens
vooral uitbesteed, 
12 vrachtwagens

VERZENDING
Pomuni Trade: 

België

Pomuni Frozen:
2/3 export naar heel EU

/Tot op het bord

CONSUMENT
WIJ WILLEN HIER IN 
BELGIË DE CONSUMENT 
OPNIEUW PROBEREN TE 
BEREIKEN EN AANTONEN 
DAT DE VERSE AARDAPPEL 
MEER IS DAN ALLEEN EEN 
MAAGVULLER. DIT MET 
EEN BOODSCHAP DAT HET 
GEZONDE VOEDING IS DIE 
ECHT WAT TOEVOEGT. DAAR 
GAAN WE VOOR.

“
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/Onze stakeholders

Onderaannemers / 
leveranciers

TelersAandeelhouders

ConcurrentenMedewerkers

(Potentiële) 
partnersZusterbedrijven

Overheid Milieu-
organisatiesOmwonenden

Klanten

STAKEHOLDER Wederzijdse invloed/belangen Huidige kanalen van dialoog

Klanten

Juiste en transparantie informatie, 

kwaliteit, gezondheid, prijs, just-in-time, 

duurzaamheid

Gesprekken, presentaties, (electronische) 

nieuwsbrief, bedrijfsbrochure, website, 

sociale media

(Potentiële) partners Correcte informatie Website, beurzen

Concurrenten
Zelfde markt van dalende aardappelverkoop, 

innovaties, prijs, kwaliteit

Beroepsfederaties (o.a. Belgapom)

Telers
Kwaliteit, just-in-time, service, 

duurzaamheid

Gesprekken

Onderaannemers / leveranciers
Service, kwaliteit, verantwoordelijkheid Interne communicatie, evaluatie, 

werkgroepen, nieuwsbrief

Aandeelhouders Financiële gezondheid Algemene vergadering.

Medewerkers
Werkzekerheid, bedrijfswaarden, kwaliteit, 

sevice

Interne communicatie, sociale media, 

nieuwsbrieven

Zusterbedrijven Bedrijfswaarden, kwaliteit, service Bedrijfsbezoeken

In de snel veranderende 
economische wereld met 
veel onzekerheid is openheid 
en transparantie een must. 
Ondernemingen zullen maar hun 
toekomst kunnen vrijwaren, als 
ze permanent een open dialoog 
aangaan met al hun stakeholders

/Onze stakeholders
WIE IS NU DIE TELER VAN POMUNI?
Pomuni is altijd een voorloper geweest want 
een intense samenwerking en dialoog met 
lokale aardappeltelers is een essentieel 
onderdeel van de strategie. Daarom gaat een 
bijzondere aandacht naar de telers.

 Jo en Trudo Biets uit Gingelom 
De Haspengouwse grond, die water en 
meststoffen goed kan vasthouden, is 
uitstekend geschikt voor aardappelteelt. 
Hierdoor krijgen de aardappelen een mooie 
kleur.
De aardappelteelt blijft na veertig jaar de 
kern van het bedrijf Biets. De familie Biets 
teelt voornamelijk aardappelvariëteiten zoals 
Nicola, Bintje en Melody. De teelt gebeurt in 
een straal van 12 kilometer rond Gingelom. 
In totaal gaat het over 150 hectare 
aardappelvelden.

 Steve Roppe uit Borgworm 
Steve Roppe kreeg de liefde voor aardappelen 
met de paplepel mee. Zijn vader zit al vijftig 
jaar in het vak en was de eerste die in de 
regio rond Borgworm aardappelen teelde.
Als loonwerker teelt hij op een oppervlakte 
van 180 hectaren in een straal van 25 
kilometer rond Borgworm verschillende 
variëteiten, zoals Charlotte, Nicola , Allians, 
Grandeur, Turbo, Victoria,....

CONSUMENT STEEDS GEVOELIGER VOOR 
ECOLOGISCHE ARGUMENTEN
Dat steeds meer consumenten willen 
weten waar hun koopwaar vandaan komt, 
is sinds enkele jaren een sterk groeiende 
trend. Tegelijk is de consument ook steeds 
gevoeliger voor ecologische en regionaal-
economische argumenten. De belangstelling 
voor lokale producten neemt dan ook sterk 
toe. Bedrijven die perfect kunnen aangeven 
wat de consument precies op zijn bord krijgt 
hebben een voetje voor en Pomuni speelt 
daar al jaren een voortrekkersrol in.

DE KRACHT VAN EEN FAMILIEBEDRIJF
In elk familiebedrijf schuilen bijzondere 
krachten. Belangrijk zijn vooral het 
vastleggen van goede onderlinge 
verstandhoudingen. Bij ons is dat 
vastgelegd in het familiecharter. Dit is 
een handvest waar ieder familielid moet 
mee instemmen. Het gaat dan bij ons om 
gezamenlijke interne afspraken tussen de 
familie. De eigenaren van nu zijn Jos en 
Bart Muyshondt, ieder voor 50 procent. De 
familie heeft tevens een Raad van Bestuur 
aangesteld. In de board zitten Jos, Bart, en 
één van de kinderen van beiden. Het bedrijf 
heeft drie directeuren Jos, Bart en Hans. 
Hans is verantwoordelijk voor logistiek en 
IT, Bart voor de productie en Jos is directeur 
verkoop, financiën en HR.
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/Wij dromen verder ... onze doelstellingen

ONZE FOCUS:
• Duurzaam en lokaal : als sinds 1985 focus op teelt in België voor het topsegment

• Vers : investeringen in beste bewaarloodsen om topproduct te houden en zo vers mogelijk naar de klant

• Smaak is basispijler

• Veilig en gezond : traceerbaarheid is must

• Herkenbaarheid en authenticiteit is het middel

• Gemakkelijk te bereiden is de sleutel naar de toekomst

/Wij dromen verder ... onze doelstellingen

/strategisch doel status 2014 meer informatie

Voor de aandeelhouders: waarde creëren 

Pomuni Quality Score
Een tool waarbij de kwaliteit van de 
aardappelen uniform wordt gemeten in 
alle sites en voor alle klanten. 

Nieuwe productgamma’s ontwikkelen
Producten voor bereiding in microgolfoven 
zijn reeds in assortiment, naar de toekomst 
toe ook geschild product

Rapportage aan de hand van een ERP programma
Gedetailleerde statistische gegevens om 
betere beslissingen te kunnen nemen

Voor de medewerkers

Evaluatiegesprekken

In 2013 en 2014 werden er reeds 
verschillende functioneringsgesprekken 
afgenomen. Het nut hiervan is zeker 
bewezen, in de toekomst gaan we verder 
met deze gesprekken zodat iedereen een 
formeel gesprek heeft gehad.

Stimuleren met de fiets naar het werk, carpoolen,…

Carpoolen wordt nu al regelmatig 
toegepast door mensen die in dezelfde 
gemeente wonen en hetzelfde werkschema 
bezitten.

Deelnemen aan sportevenementen
In 2014 moedigen we een lopers en fietsers 
aan bij Pomuni. We zullen deelnemen aan 
wedstrijden in teamverband. 

/strategisch doel status 2014 meer informatie

Voor het milieu

Optimalisatie productieproces en integratie Groep

Watertransport

Het blijft een droom van Pomuni om 
hun producten op een dag te vervoeren 
via het water. Ze zijn gelegen naast het 
Albertkanaal. Voorlopig is deze manier nog 
te duur.

Afval
Slib van de waterzuivering indikken met 
centrifuge installatie begin 2015

Milieuvriendelijkere verpakkingen
Plastieken verpakkingen worden steeds 
dunner en er wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van papieren verpakkingen.

Rond productverantwoordelijkheid 

Medewerking binnen stakeholderoverleg duurzamere voedingsketen
Volg zeker de blog voor de verdere 
uitwerking.

Doel behaald Op schema Gedeeltelijk behaald toekomst

http://devoedingsketenverduurzaamt.blogspot.be/2014/06/de-voedingsketen-verduurzaamt.html 
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/GRI referentietabel

/GRI referentietabel

GRI Disclosure Rapporteringsniveau pagina

1. Strategie en Analyse

G4.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie Volledig p3

2. Organisatieprofiel   

G4.3 Naam van de organisatie Volledig p2

G4.4 Voornaamste merken, producten en/of diensten Volledig p2

G4.5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Volledig

G4.6 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties) Volledig p6

G4.7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Volledig p2

G4.8 Afzetmarkten Volledig p6

G4.9 Omvang Volledig p6

G4.10 Medewerkers Volledig p8, 9

G4.11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 100%

G4.12 Beschrijf de toeleveringsketen Volledig p11

G4.13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom nvt

Betrokkenheid bij externe initiatieven

G4.14 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd Volledig p3, 15

G4.15 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft Volledig p15

G4.16
Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen levert of lidmaatschap als 
strategisch beschouwt

p7

3. Materiële Aspecten en Afbakening

G4.17 Operationele structuur, afbakening van het rapport Volledig p2

G4.18 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes Volledig p2

G4.19 Oplijsting materiële aspecten Volledig p11

G4.20 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie Volledig p6-21

G4.21 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie Volledig p6-21

G4.22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie nvt

G4.23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte of afbakening nvt

4. Stakeholderbetrokkenheid

G4.24 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Volledig p22

G4.25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders Volledig p22-23

G4.26 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden Volledig p22-23

G4.27 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd Volledig p22-23

5.Verslag profiel

G4.28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Volledig p2

G4.29 Datum van het meest recente verslag nvt

G4.30 Verslaggevingscyclus Volledig p2

G4.31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Volledig Backcover

G4.32 GRI-inhoudsopgave Volledig p26

G4.33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag nvt

6. Bestuur

G4.34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam Volledig p2

7. Ethiek en integriteit

G4.56 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO Volledig p3

GRI Disclosure Rapporteringsniveau pagina

Disclosures on Management Approach (DMAs)

G4 DMA Volledig p6-25

Economisch

Economische prestaties

G4 EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd Volledig p6, 7

Aankoopbeleid

G4 EC9 Deel van de uitgaven dat besteed wordt bij lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties Volledig p6, 12, 13

Milieu

Energie

G4 EN3 Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie Volledig p17

G4 EN6 Gerealiseerde energiebesparing Gedeeltelijk p17

Water

G4 EN8 Totale wateronttrekking per bron Gedeeltelijk p18

Afvalwater en afvalstromen

G4 EN22 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming Gedeeltelijk p18

G4 EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Volledig p19

Transport

G4 EN30
Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de 
activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

Volledig p20

Milieubeoordeling leveranciers

G4 EN32 Percentage nieuwe leveranciers die werden gescreend op milieucriteria Volledig p12, 13

G4 EN33 Significante potentiële en actuele milieu-effecten in de toeleveringsketen en ondernomen acties Volledig p12, 13

Sociaal: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Gezondheid en veiligheid

G4 LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht Gedeeltelijk p8, 9

Opleiding en onderwijs

G4 LA9
Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen per geslacht, onderverdeeld naar 
werknemerscategorie

Gedeeltelijk p8, 9

G4 LA10
Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en 
hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Gedeeltelijk p8, 9

Diversiteit en gelijke kansen

G4 LA12
Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie, naar geslacht, 
leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

Gedeeltelijk p8, 9

Sociaal: Maatschappij

Lokale gemeenschap

G4 SO2 Activiteiten met een significante potentiële en actuele negatieve impact op de lokale gemeenschap Volledig p12, 13

Sociaal: Productverantwoordelijkheid   

Gezondheid en veiligheid van de consument

G4 PR1
Percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën,waarvan de gevolgen inzake gezondheid en veiligheid worden 
beoordeeld met het oog op verbetering

Volledig p10, 14, 15

/strategie en profiel /G4 specifieke standaard informatievoorziening
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Contacteer ons via 

trade@pom
uni.com

 of frozen@pom
uni.com

Pomuni Trade / Pomuni Frozen
Vaartstraat 247
B - 2520 Ranst
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