
Samenwerken voor de 
volgende generaties
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VOORWOORD
FILIP WALLAYS & HANNELORE RAES
CEO

Dat onze samenleving zo duurzaam mogelijk moet 

georganiseerd worden staat buiten kijf. Dat ook wij als  

groeiend bedrijf daarin een grote verantwoordelijkheid 

hebben is een open deur intrappen. Agristo is een 

familiebedrijf pur sang en dat vertaalt zich ook in 

onze duurzaamheidsacties. We werken niet enkel 

voor vandaag maar denken op lange termijn en 

willen ons bedrijf ook voor de volgende generaties 

klaarstomen. We zijn ons er van bewust dat we een 

impact hebben op onze omgeving. We werken in 

een productieomgeving en zijn sterk internationaal 

georiënteerd. Het komt er echter op aan de mogelijke 

negatieve impact tot een absoluut minimum te 

herleiden.

We zijn dan ook trots dat we dit 

duurzaamheidsrapport voor de jaren 2018 en 2019 

kunnen voorleggen. Het is het resultaat van het 

harde werk van onze medewerkers. Uit het rapport 

zal blijken dat duurzaamheid in de breedst mogelijke 

zin een aandachtspunt is in al onze vestigingen en 

afdelingen.  De volledige Agristo familie levert op de 

één of andere manier een bijdrage aan de vele acties 

die in dit rapport toegelicht worden en zetten zo één 

van onze kernwaardes ‘elke dag een beetje beter’ om 

in de praktijk. 

Duurzaamheid is een verhaal van samenwerking over 

de Agristo muren heen. Laten we niet telkens het 

warm water uitvinden, zoeken naar complementariteit 

en samenwerkingsverbanden met partners die de 

nodige expertise hebben en waarmee we samen 

tot duurzame resultaten kunnen komen. Dit is de 

rode draad doorheen het duurzaamheidsverhaal van 

Agristo. In Tilburg hebben we samen met andere 

bedrijven die in de buurt van onze productiesite 

gevestigd zijn een gemeenschappelijke waterzuivering 

opgezet. In Wielsbeke wordt samen met een 

watermaatschappij Leiewater omgezet in proceswater 

en zullen we 90% van onze warmtebehoefte kunnen 

invullen door warmteafname van een nabijgelegen 

groene energiecentrale. In Nazareth zoeken we samen 

met verschillende partners naar oplossingen die een 

verder hergebruik van ons water mogelijk maken. 

En in Harelbeke zorgen we met lokale partners voor 

een opwaardering van de nabijgelegen beekvallei. 

Deze en tal van andere voorbeelden komen in dit 

duurzaamheidsrapport aan bod.

Dit rapport is echter niet enkel een verslag van wat 

reeds gebeurd is, het is ook het beginpunt van een 

echte duurzaamheidsstrategie die doelstellingen zal 

voorop stellen voor 2030. Verschillende medewerkers 

hebben het initiatief genomen om een interne 

duurzaamheidswerkgroep op te richten waarin 

nagedacht wordt over wat we de komende jaren 

willen realiseren. We ondersteunen dit initiatief voor de 

volle 100% en kijken er naar uit om samen met deze 

geëngageerde medewerkers het duurzaamheidsbeleid 

van Agristo verder vorm te geven. 

Let’s make future together!

Agristo. We love potatoes.
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VERSLAGPERIODE 
Onze verslagperiode loopt gelijk met ons boekjaar, dat 

start op 1 januari en eindigt op 31 december.  

In dit tweede duurzaamheidsrapport belichten we de 

evolutie over de voorbije jaren: 2018 t.e.m. 2019. Het is 

onze bedoeling om tweejaarlijks een update te publiceren.

SCOPE
Dit duurzaamheidsrapport belicht de duurzaamheids-

aanpak van Agristo. Het heeft betrekking op de 

vestigingen te Harelbeke, Nazareth, Wielsbeke en Tilburg.

AANPAK
De onderwerpen waarover we in het 

duurzaamheidsrapport verslag uitbrengen, werden 

bepaald op basis van hun relevantie voor onze 

onderneming. Dit duurzaamheidsrapport is het resultaat 

van de input van onze medewerkers in de plants en op 

groepsniveau.

Waar cijfers in het rapport weergegeven worden, gebeurt 

dit telkens per ton afgewerkt product om zo tot een 

correcte vergelijking te kunnen komen.

TWEEDE DUURZAAMHEIDSRAPPORT

Agristo zet zich al verschillende jaren in tot duurzaam ondernemen. Dit tweede duurzaamheidsrapport tilt ons 

engagement naar een hoger niveau en belicht onze drijfveren, onze werking en onze concrete actiepunten.

Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag, hanteerden we de internationaal erkende standaarden van het Global 

Reporting Initiative (GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core niveau. Waar relevant verwijzen we ook steeds 

naar de Sustainable Development Goal die gelinkt is met een bepaalde actie.

Over dit duurzaamheidsrapport
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Bij Agristo draait alles rond heerlijke voorgebakken 

en diepgevroren aardappelproducten.  

Frietjes, puree, röstis, kroketjes, gratins, … noem 

maar op. En we maken ze ‘op maat’. In alle 

vormen en formaten, gekruid op smaak van de 

klant en verpakt volgens zijn wensen. Hiervoor 

gebruiken we aardappelen die voldoen aan 

onze strenge kwaliteitsnormen, geteeld door 

gekwalificeerde landbouwers.

In onze vestigingen worden de aardappelen 

verwerkt, gevormd, afgekruid en verpakt. Hiervoor 

zetten we hoogtechnologische machines in, 

om al onze klanten alleen maar hoogwaardige 

kwaliteitsproducten af te leveren.

Agristo is een Private Label speler, die al haar 

producten verpakt onder de huismerken van  

onze klanten. Wereldwijd komen onze 

lekkere diepgevroren aardappelproducten via  

de supermarkt, restaurant of grootkeuken tot  

bij de consument.

Ontbijt, lunch of avondmaal… voor iedere maaltijd 

hebben wij het perfecte aardappelproduct. 

Smakelijk!

Agristo. We love potatoes.
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Dit rapport geeft een overzicht van de 

verschillende duurzaamheidsacties die we 

hebben ondernomen in 2018 en 2019. Het 

rapport is tegelijk ook een vertrekpunt om 

een duurzaamheidsstrategie voor de Agristo 

groep op te stellen. We startten een interne 

duurzaamheidswerkgroep op waarbij bijna 

30 medewerkers uit verschillende vestigingen 

en departementen zich vrijwillig kandidaat 

gesteld hebben om die strategie mee 

vorm te geven. Agristo zal hierin concrete 

duurzaamheidsambities formuleren voor 

2030. Dit rapport werd ook door en met die 

medewerkers geschreven. In een brainstorm 

vroegen we aan de werkgroep wat ze 

belangrijk vinden voor de opmaak van dit 

duurzaamheidsrapport. Er was een duidelijke 

consensus: het rapport moet concrete 

projecten en data bevatten. Zo gezegd, zo 

gedaan. 

Met de omschreven acties draagt Agristo ook 

bij tot de ‘Sustainable Development Goals 

(SDG)’ van de Verenigde Naties waarin het 

duurzaamheidsdoelstellingen omschrijft voor 

2030. Waar relevant, wordt in dit rapport 

telkens de toepasselijke SDG vermeld.

Sinds het tweede duurzaamheidsrapport dat we publiceerden in maart 2018, is Agristo 
op alle vlakken snel gegroeid. Zo is de nieuwste productievestiging in Wielsbeke intussen 
ruim twee jaar operationeel en voerden we verschillende investeringen door in onze andere 
vestigingen. Ook op vlak van duurzaamheid stond Agristo de voorbije twee jaar niet stil.

Inleiding

Enkele leden van de duurzaamheidswerkgroep zijn bereid gevonden om even te poseren.
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ONZE MISSIE
“Samen met onze klanten zetten wij in op kennis, productie en innovatie, om kwaliteitsvolle 

aardappel-geïnspireerde diepvriesproducten tot bij de consument te brengen.”

ONZE AMBITIES
We willen de nummer één zijn voor onze klanten.  Binnen het bedrijf werken we als 

één team aan dezelfde doelen. Agristo is één familie waar collega’s met “goesting” 

ondernemen en zich “jeunen” in hun job. Als familiebedrijf denkt Agristo ook aan de 

volgende generaties. 

ONZE WAARDEN
SAMEN – Iedereen is onze klant
Met de landbouwer delen we onze kennis en ervaring om de beste aardappel te telen 

en te oogsten.

Onze collega’s bij Agristo zijn onze interne klanten. We zorgen ervoor dat elke 

medewerker zich ‘jeunt’ en op professioneel en persoonlijk vlak kan groeien. Met de 

neuzen in dezelfde richting werken we binnen en tussen de verschillende afdelingen 

en vestigingen vlot en met respect voor elkaar samen. Wat we samen doen, doen we 

zéker beter!

We luisteren naar onze klanten en zoeken samen met hen naar de beste manier 

om onze producten te maken, te verpakken en op een efficiënte manier tot bij de 

consument te brengen.

TOEKOMST – Morgen begint vandaag 
Bij alles wat we denken, beslissen en doen, kijken we verder dan vandaag. Ook 

morgen, overmorgen en in de verdere toekomst wil Agristo een sterk bedrijf zijn met 

topproducten voor de consument en een warme werksfeer voor elke medewerker.

We denken aan de gevolgen van onze activiteiten voor het leefmilieu en de omgeving 

van onze vestigingen. Maar we willen ook voor onze leveranciers, onze afnemers en al 

wie bij Agristo betrokken is een betrouwbare partner zijn op de lange termijn.

MAKEN – Met gezond verstand worden we elke dag 
een beetje beter
Die toekomst maken we zélf. Met gezond verstand nemen we beslissingen die Agristo 

elke dag een beetje beter maken. Dat doen we niet vanuit een ivoren toren, maar door 

open en direct in gesprek te gaan met de betrokkenen. Niet aarzelen en treuzelen, 

maar aanpakken en oplossen! 
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Agristo Harelbeke 

productie van diverse soorten diepgevroren  

versneden aardappelproducten

Agristo Tilburg

productie van diverse soorten diepgevroren 

versneden aardappelproducten

Agristo Nazareth 

productie van diverse soorten diepgevroren  

gevormde aardappelproducten

Agristo Wielsbeke 

productie van diverse soorten diepgevroren  

versneden aardappelproducten
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76%-
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De grafieken tonen het gas- en elektriciteitsverbruik 

van 2016 tot en met 2019 per ton afgewerkt product. 

Er wordt dus getoond hoeveel energie we verbruiken 

om 1 ton ingepakte frietjes, kroketten of andere 

aardappelspecialiteiten te maken. Voor het gasverbruik 

tellen we de hoeveelheid aardgas en biogas op.

We kunnen zien dat we in 2019 ongeveer 0.6 MWh aan 

warmte en 0.23 MWh aan elektriciteit nodig hadden om 

1 ton product te maken. Ter vergelijking: een gemiddeld 

huishouden in België verbruikt per jaar ongeveer 3.3 

MWh aan elektriciteit en 13.9 MWh aan aardgas. Het 

elektriciteitsverbruik is vrij constant gebleven doorheen 

de jaren, terwijl we een duidelijke daling zien in het 

warmteverbruik. Deze daling kunnen we verklaren door 

investeringen in energie-efficiëntie en energierecuperatie. 

Wanneer we onze prestaties vergelijken met gemiddelden 

uit de sector (we baseerden ons hier op rapporten van 

onder andere de sectorfederaties) zien we dat Agristo 

beter scoort dan het gemiddelde. Het elektriciteitsverbruik 

ligt dicht bij het gemiddelde, maar het warmteverbruik zit 

sterk onder de gemiddelde waarden. We merken hierbij 

op dat er weinig cijfermateriaal beschikbaar is en dat deze 

gemiddelden mogelijks verouderd zijn. Toch is het duidelijk 

dat investeren in innovatie loont! 

We kunnen ook de vergelijking maken tussen onze 

vestigingen onderling. Hier zien we dat de vestigingen 

waar momenteel werken worden uitgevoerd een hoger 

verbruik hebben. Ook is het verbruik sterk gerelateerd aan 

welke producten in welke vestiging geproduceerd worden. 

Zo is er meer energie nodig voor ovenfrieten dan voor 

gewone frieten. Ook de specialiteiten zoals kroketten en 

gratin hebben door hun verschillend productieproces een 

ander energieverbruik in vergelijking met de traditionele 

frietproducten. Toch maken we ons sterk deze dalende 

trend verder te zetten in al onze vestigingen!

Wat verbruikte Agristo aan elektriciteit,  

gas en water de voorbije jaren?
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Sector

Ook voor het waterverbruik kunnen we dalende cijfers 

tonen. Het waterverbruik per ton product daalde licht 

naar 3.3 m³ water (of 3300 liter) per ton. Wanneer we 

kijken naar het sectorgemiddelde kunnen we ook hier 

trots zijn op onze prestaties, die beduidend beter zijn. 

In de fabrieken waar reeds een sensibilisatietraject 

werd opgestart zien we duidelijk dat het waterverbruik 

sterker daalt. Dit zullen we doortrekken in onze andere 

productiesites. Het sensibiliseren en betrekken van alle 

werknemers maakt dus echt een verschil! 

Vaak ligt de focus bij besparing op energie. Uiteraard 

zijn we ons ervan bewust dat ook water een kostbare 

grondstof is. We verbruiken weliswaar minder dan het 

sectorgemiddelde maar hebben ook de komende jaren 

de duidelijke ambitie om ons waterverbruik verder terug te 

dringen.
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Onze activiteiten hebben een impact op de omgeving waarin we actief zijn.
Om te bouwen aan een duurzame toekomst moeten we meer doen dan alleen onze 
eigen impact verkleinen. Daarom voeren we veranderingen door in elk onderdeel van 
onze waardeketen, van teler tot consument. Onderstaande figuur geeft de belangrijkste 
thema’s weer waarop we inzetten.

Onze waardenketen

Selectie teeltgebieden en telers
Aankoop aardappelen

Voorbewerking:
wassen, schillen, snijden en sorteren

Koelen
& vriezen

Kwaliteitsborging in de keten

De mens centraal

Transport
naar de klant

Ontvangst 
& kwaliteitscontrole

aardappelen

Productie: blancheren, 
koken en frituren

Verpakken
& opslag
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Kwaliteitsborging in de keten

De mens centraal

We verdelen het duurzaamheidsrapport onder in twee grote luiken. In een 
eerste luik bespreken we de verschillende aspecten van de Agristo Carbon 
footprint. We focussen daarbij op de aspecten die de grootste ecologische 
impact hebben:
 Energie
 Water
 Grondstof & reststromen
 Transport 
 Duurzame partnerships

In een tweede luik gaan we dieper in op het menselijke aspect van 
duurzaamheid dat we formuleren onder de noemer ‘corporate social 
responsibility’. In dit luik staan de medewerkers van Agristo en de 
gemeenschappen waarin Agristo actief is centraal.

Structuur

corporate
social
responsibility

agristo
carbon

footprint

P34

P18
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De Klimaatconferentie van de Verenigde Naties 
heeft de duidelijke ambitie om de CO2-uitstoot 
drastisch te verminderen en de Europese Green 
Deal wil verregaande maatregelen nemen om van 
Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent 
te maken. Ook Agristo wil daaraan bijdragen en wil 
de CO2-uitstoot waar we zelf voor verantwoordelijk 
zijn terugdringen. Dankzij technologische 
evoluties en een groeiend besef bij verschillende 
maatschappelijke partners, ziet Agristo 
verschillende mogelijkheden om die CO2-uitstoot 
te beperken , waarbij uiteraard steeds rekening 
zal moeten gehouden worden met de economische 
realiteit. We zijn een producent van diepgevroren 
aardappelproducten die sterk internationaal 
georiënteerd is. Dat is een context waarbij we 
sowieso een impact hebben op onze omgeving en 
het klimaat. Toch moet het onze ambitie zijn om 
binnen die context onze activiteiten duurzaam te 
ontplooien en tegelijk onze concurrentiepositie te 
behouden.

Omdat men CO2 vaak gebruikt om doelstellingen te 
definiëren en voortgang te meten, berekenden we 
onze eigen Carbon Footprint of koolstofvoetafdruk. 
Dat laat ons toe uiteenlopende zaken met 
elkaar te vergelijken. We werken hier rond vijf 
centrale thema’s: Energie, Water, Grondstoffen & 
reststromen, Duurzame partnerships en Transport. 
We bespreken in het volgende luik het verschil 
dat we in 2018 en 2019 rond die thema’s hebben 
kunnen maken. 

Carbon
footprint
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Agristo
carbon

footprint
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 ENERGIEZUINIGE  
 VRIESHUIZEN

Energie
We verbruiken veel energie in het productieproces. 
We gebruiken warmte om de aardappelen 
te schillen, blancheren, drogen en om te 
bakken. Daarnaast is er veel koude nodig 
om onze producten in te vriezen en op 
negatieve temperatuur te houden in onze 
vrieshuizen. De koelcentrales zijn onze grootste 
elektriciteitsverbruikers.

Omdat Agristo een grootverbruiker is, zijn we 
met onze Belgische vestigingen lid van de Energie 
Beleidsovereenkomst (EBO), die als doel heeft 
om de industrie efficiënter te laten omgaan met 
energie. Met onze Nederlandse vestiging nemen 
we deel aan het Convenant MJA3 dat dezelfde 
doelstelling heeft. Het is dus de bedoeling dat 
we meer produceren met dezelfde hoeveelheid 
energie. Om dat te verwezenlijken maakte een 
energiedeskundige een studie van onze fabrieken. 
Dat resulteerde in een energieplan met een aantal 
concrete maatregelen die we kunnen uitvoeren. 
Zo hebben we de voorbije jaren de werking van 
de stoomschillers verbeterd, hebben we de 
ventilatie in Harelbeke geoptimaliseerd en hebben 
we geïnvesteerd in een flexibele sturing van de 
koelinstallatie in Nazareth.

In 2019 maakten we voor al onze Vlaamse 
vestigingen een nieuw energieplan op. Zo blijven 
we naar de toekomst kijken en vertalen we één van 
onze kernwaardes ‘elke dag een beetje beter’ in de 
praktijk.

Bij het ontwerp van onze nieuwe gebouwen zoeken 

we naar hoogtechnologische en energiezuinige 

toepassingen. Onze vrieshuizen zijn niet alleen sterk 

geïsoleerd, ook de automatische kranen zijn uitgerust 

met regeneratiemodules om energie te recupereren 

tijdens het afdalen. Zo wordt er minder warmte opgewekt 

en besparen we tot 25% t.o.v. normale kranen! We 

installeerden dat systeem in het recentste vrieshuis dat 

we in 2019 in Wielsbeke in gebruik namen, maar ook 

in onze andere vrieshuizen maken we gebruik van die 

energiebesparende techniek.

scan me
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 HOT WATER SMART GRIDS

Agristo
carbon

footprint

Daarnaast ontwerpen we ook onze productielijnen 

energie-efficiënt. Zo bouwden we een Hot Water 

Smart Grid in de fabriek in Wielsbeke. Dat is een 

energierecuperatiesysteem waarbij we restwarmte 

recupereren. Er is namelijk veel laagwaardige warmte 

aanwezig (warmte met een temperatuur lager dan 

60°C) en zonder dat systeem zou die warmte verloren 

gaan. Voor elk type restwarmte ontwierpen we een 

ideale recuperatie. Zo kunnen we stap per stap energie 

recupereren tot we warm water van ongeveer 90°C 

hebben. Dat kunnen we opnieuw gebruiken in onze 

processen. Zo konden we onze droger op aardgas 

vervangen door een droger op restwarmte! 

Ondertussen bouwden we dat systeem ook in Tilburg. 

Wanneer het Hot Water Smart Grid helemaal klaar is, 

kunnen we in die site tot 19% energie besparen. We blijven 

ook verder zoeken naar manieren om de laagwaardige 

warmte nog meer en beter te benutten. Dat is een hele 

uitdaging.
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 PROCESVERBETERINGEN 

We zetten niet enkel in op nieuwe technologie om ons 

energieverbruik verder terug te dringen, maar monitoren 

en evalueren ook permanent onze huidige processen. 

Waar mogelijk trachten we die processen steeds te 

optimaliseren om energie-efficiënt te produceren. 

Hieronder verduidelijken we enkele voorbeelden.

Warm water via restwarmte 

Ook in Harelbeke doen we aan energierecuperatie. 

Er komt warmte vrij als we de aardappelen schillen. 

Vervolgens maken we daarmee warm water dat we 

opnieuw gebruiken in ons productieproces. Hiermee 

kunnen we jaarlijks tot 3910 GJ aan warmte besparen. 

Dat is even veel energie om ongeveer 50 gezinnen een 

jaar lang te verwarmen! In Tilburg maken we gebruik 

van dezelfde technologie en realiseren we eveneens een 

energiebesparing.

Optimalisatie werking koelinstallatie 

Om alle frieten van Agristo in te vriezen, hebben we grote 

koelinstallaties nodig. Het is dus belangrijk dat ze optimaal 

werken. De technische diensten waken continu over de 

prestaties. Bovendien analyseerden we samen met een 

energiedeskundige onze koelinstallaties in detail. Daaruit 

bleek dat we het rendement nog konden verhogen door 

een opgedreven monitoring van die koelinstallaties en een 

permanente bijsturing van de instellingen. 

Bij de uitbreiding van de waterzuivering in Tilburg maakten 

we een connectie tussen de tank waarin we biogas 

produceren en de thermische naverbrander. Zo kunnen 

we dat biogas gebruiken om stoom te maken, zoals we 

al doen in Wielsbeke. In 2018 maakten we zo  63000 

GJ aan stoom met dat biogas, wat overeen komt met 

het warmteverbruik van 760 gezinnen. Ook in Harelbeke 

zullen we die aanpassingen doorvoeren en zullen we het 

biogas gebruiken voor de voeding van de thermische 

naverbrander.

 BIOGAS VOOR  
 NAVERBRANDER IN TILBURG 
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 LED VERLICHTING 

In Wielsbeke wordt momenteel volop gebouwd aan 

de hernieuwbare energiecentrale A&U. In die centrale 

zullen we naast groene elektriciteit ook groene warmte 

opwekken. De grondstof is afvalhout dat niet meer 

gerecycleerd kan worden. Er worden dus geen Canadese 

houtpellets aangevoerd, maar een reststroom die geen 

andere nuttige toepassing meer heeft wordt zo efficiënt 

mogelijk verwerkt. Agristo ondersteunt het project door 

groene warmte af te nemen. Jaarlijks zullen we minstens 

140 GWh aan stoom afnemen, wat meer dan 90% van de 

warmtebehoefte van de site in Wielsbeke bedraagt. Voor 

het maken van de stoom zal gebruik gemaakt worden 

van rivierwater (Leie) dat reeds op de site in Wielsbeke 

gezuiverd wordt tot proceswater.

Die investering zal  zorgen voor een daling van het 

gasverbruik van meer dan 9 miljoen m³ aardgas op onze 

site te Wielsbeke in de komende jaren.

Alle nieuwe verlichting voorzien we bij Agristo standaard 

van Ledverlichting. In Nazareth en Tilburg waren nog oude 

lampen aanwezig en hebben we alle verlichting vervangen 

door LED verlichting. Dat was een aanzienlijke investering, 

maar levert ons meteen een energiebesparing op van 

bijna 1000W. Tegelijkertijd hebben we de lichtsterkte bijna 

verdubbeld, wat de veiligheid ten goede komt. 

 WARMTEBEHOEFTE INVULLEN  
 MET HERNIEUWBARE ENERGIE 
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Water
Water is onontbeerlijk voor Agristo. Natuurlijk 
is er water nodig om onze aardappelen te doen 
groeien, maar ook in onze fabrieken gebruiken 
we water. We proberen er verantwoord mee om 
te springen door enerzijds het water efficiënt te 
gebruiken en anderzijds na gebruik optimaal te 
zuiveren. Voor de zuivering na het gebruik van het 
water gebruiken we de nieuwste technologieën. 
In Nazareth is momenteel een volledig nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie in opbouw die 
midden 2021 operationeel zou moeten zijn. In 
Tilburg werd in 2019 een gemeenschappelijke 
waterzuivering die gebouwd werd samen met 
de nabijgelegen bedrijven Coca Cola, Fuji en IFF, 
volledig operationeel. De complementariteit van 
het afvalwater van die bedrijven zorgt voor een 
optimale werking van de zuiveringsinstallaties. 

Daar blijft het echter niet bij. We pompen 
geen grondwater op, maar kijken maximaal 
naar alternatieve bronnen zoals regen- en 
oppervlaktewater. Op die manier belasten we de 
grondwaterstand zo weinig mogelijk. Daarnaast 
lopen er verschillende onderzoekspistes om het 
eigen gezuiverde afvalwater te hergebruiken of aan 
te bieden aan de landbouw. 

Een producent van aardappelproducten is een grote 

waterverbruiker voor het wassen van de aardappelen 

en voor het vervoer van de gesneden producten in de 

productielijnen. Naast initiatieven om het waterverbruik 

te verminderen, zoeken we ook naar manieren om een 

duurzame waterbron voor die productiefaciliteiten in te 

zetten. De site in Wielsbeke ligt op anderhalve kilometer 

van de rivier de Leie. Samen met de Watergroep legden 

we een leiding aan van de Leie tot aan de vestiging 

in Wielsbeke. Op de site bouwde de Watergroep een 

waterfabriek die het rivierwater zuivert zodat het water 

bruikbaar is voor het productieproces. Na gebruik 

zuiveren we het water opnieuw en lozen we het 

gezuiverde water terug via een persleiding rechtstreeks 

in de rivier. Dat zorgt voor een grote ontlasting van 

het stadswaternet en van het rioleringsnetwerk, 

maar vermijdt ook een verdere uitputting van de 

grondwaterreserves. Het gebruik van dat Leiewater is 

dan ook vele malen duurzamer dan de klassieke levering 

 ALTERNATIEVE  
 WATERBRON (LEIE)
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Agristo is ervan overtuigd dat we een win-win kunnen 

realiseren door een samenwerking tussen bedrijven. 

Het eerder vermelde project waarbij we stoom afnemen 

van de groene energiecentrale A&U is hier een mooi 

voorbeeld van. Ook op vlak van water zijn er nog 

heel wat onontgonnen mogelijkheden. Agristo werkt 

daarom actief mee aan projecten die het verbruik van 

grond- en stadswater kunnen verminderen door de 

inzet van het effluent van de waterzuivering. Samen met 

Inagro onderzoeken we in welke mate het gezuiverde 

water inzetbaar is voor omliggende landbouwers en 

andere waterverbruikers. In Nazareth zochten we naar 

oplossingen voor het gebruik van ons effluent voor een 

nabijgelegen tomatenteler en bekijken we nog meer 

mogelijkheden. Er zijn hierbij nog enkele wettelijke en 

technische obstakels te overwinnen, maar het biedt 

ongetwijfeld mogelijkheden voor de toekomst. In Tilburg 

stapte Agristo mee in een pilot project waarbij men op 

schaal van het bedrijventerrein kijkt hoe we duurzamer 

kunnen omgegaan met het beschikbare water.

 ONDERZOEK NAAR SAMEN- 
 WERKING TUSSEN BEDRIJVEN

van water in West-Vlaanderen. De waterfabriek is uitgerust 

om gezuiverd Leiewater te kunnen leveren aan andere 

bedrijven. Een bierbrouwerij ontwikkelde zo al een nieuw 

bier op basis van dat gezuiverde Leiewater. Het bier kreeg 

de toepasselijke naam O’de Lys mee en is beschikbaar bij 

brouwerij Toye uit Kortrijk.

Door dat Leiewater in te zetten konden we in 2018 en 

2019 bijna 1,4 miljoen m³ aan stadswater besparen. Dat is 

het equivalent van wat 10 851 vierpersoonshuishoudens 

verbruiken op een jaar.
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Sucr’eau

Agristo is voorzitter van het Sucr’eau project. Daarin 

onderzoeken we hoe we het blancheerwater op een 

kostenefficiënte manier kunnen scheiden in een zuivere 

waterstroom en een geconcentreerde stroom die suikers 

en zetmeel bevat. Het project is een samenwerking 

tussen aardappelverwerkers, watertechnologiebedrijven 

en kennisinstellingen. Zo willen we het blancheerwater 

en de warmte in het water lokaal gaan hergebruiken. 

Daarnaast willen we een nuttige toepassing zoeken voor 

de grondstoffen in het water, de suikers en zetmelen dus.

 ONDERZOEKSPROJECTEN   
 VOOR RECUPERATIE VAN  
 WATER EN NUTRIËNTEN

Valpromic

Agristo werkt samen met een aantal andere partners 

actief mee in het project ValProMic.

Een welgekende bron van hoogwaardig eiwit is soja. 

Helaas gaan dergelijke eiwitbronnen vaak gepaard met 

een grote geografische en ecologische voetafdruk. 

Eiwitprijzen zijn in opmars door het beperkte aanbod 

en de stijgende vraag. Om een betaalbaar aanbod te 

garanderen voor zowel food als feed, zijn duurzame 

alternatieven dus zeker noodzakelijk.

WaMIP

In het WaMIP-project bekijken we de haalbaarheid van 

nieuwe sensoren om bestrijdingsmiddelen, biociden en 

micro-organismen in het proceswater te meten. Zo kunnen 

we beter analyseren waar en hoeveel bestrijdingsmiddelen 

er voorkomen in onze productie en willen we anticiperen 

op de steeds hogere kwaliteitseisen in de sector.

scan me
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Ook lokaal zetten we sterk in op een vermindering van het 

watergebruik. Dat deden we al door een combinatie van 

focus en investeringen. Zo installeerden we in Tilburg een 

extra decanter om zetmeel af te scheiden, waardoor we 

minder water moeten verversen. We introduceerden ook 

een Water Dashboard. Dat dashboard toont twee zaken. 

Enerzijds geeft het aan hoeveel water de verschillende 

processen verbruiken en anderzijds vergelijkt het dat 

verbruik met het gemiddeld verbruik van de vorige uren. 

Het dashboard is altijd zichtbaar in de controlekamer, 

waardoor het onmiddellijk duidelijk is wanneer het 

waterverbruik te hoog ligt. Elke ochtend sturen we een 

rapport uit en onderzoeken we eventuele uitschieters. Het 

instrument maakt het voor onze medewerkers makkelijker 

om het waterverbruik actief te monitoren.

 WATER DASHBOARD TILBURG 

ValProMic is een project met als doel een duurzaam, 

betaalbaar én lokaal geproduceerde eiwitbron aan te 

bieden op de afzetmarkt. Op onze site in Wielsbeke 

staat sinds enige tijd een pilootinstallatie. We tappen het 

zetmeelrijk proceswater af in de waterzuivering waarna het 

in een reactor aeroob wordt gefermenteerd. Via die weg 

verkrijgen we proteïnen (Pro) door de aanwezigheid van 

microben (Mic). In de biomassa scheiden we vervolgens 

een pasta van de waterfractie en daarna sturen we de 

waterfractie terug in de waterzuiveringsketen. Door een 

droogproces van de pasta ontstaat het definitieve ProMic: 

de keten is rond. Vaak linken we proceswater aan een 

hoop kosten en verliezen, maar hier kan het dienst doen 

als een duurzaam ingrediënt. 

Het ProMic als eindproduct is een eiwitbron die in eerste 

instantie op de markt kan komen van de feed industrie, 

voor dierenvoeding dus. Agristo werkt daarom samen met 

andere partners om dat project FCA gecertificeerd  

te krijgen.
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Grondstoffen en reststromen
We werken met voedingsproducten. Uiteraard 
proberen we vanuit economische motieven efficiënt 
te produceren en weinig verliezen op te tekenen 
tussen de aardappel die onze fabrieken binnenkomt 
en het uiteindelijke eindproduct. Onvermijdelijk zijn 
er echter nevenstromen die een gevolg zijn van ons 
productieproces. Zo moeten we de aardappelen 
schillen, zijn klanten niet altijd tevreden met korte 
en smalle aardappelstukjes en komt er in het 
productieproces ook zetmeel vrij. Het komt erop aan 
om die nevenstromen te valoriseren en voor andere 
nuttige toepassingen in te zetten.

Daarnaast moeten we onze producten uiteraard 
ook verpakken en proberen we ook ons restafval te 
reduceren en te recycleren.

Bij Agristo zetten we sterk in op een hoge valorisatie van 

onze neven- en reststromen. We proberen altijd te zoeken 

naar een oplossing waarbij we het meeste waarde uit het 

product halen. Als dat niet lukt, dan zoeken we naar het 

minst negatieve scenario. De eerste keuze gaat altijd naar 

menselijke consumptie. De aardappelvlokken in Tilburg 

zijn hier het perfecte voorbeeld van. Vroeger gebruikten 

we de frieten die te klein waren als veevoeder. Nu maken 

we er zelf vlokken van, waardoor we het bijvoorbeeld als 

broodverbeteraar kunnen gebruiken. De tweede keuze is 

een valorisatie als veevoeder. Wanneer dat niet mogelijk is, 

kiezen we voor een energetische valorisatie door middel 

van vergisting.

Maar ook andere nevenstromen krijgen een nuttige 

toepassing: aardappelschillen kunnen we gebruiken voor 

veevoeding en zetmeel kunnen we recupereren in de 

papierindustrie.

 VALORISATIE NEVENSTROMEN
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Dat we actief bezig zijn met afvalstromen, bewijst de afname van de 

hoeveelheid restafval. Al onze fabrieken produceren steeds minder 

restafval. We zien een daling van 43% tussen 2017 en 2019. Zo bleef er in 

totaal 76 ton minder restafval over, terwijl onze productie met 245 000 ton 

toenam. Door sterk in te zetten op het vermijden van afval, konden we die 

daling realiseren. Het afval dat we toch produceren, scheiden we om dan 

samen met onze afvalverwerkers naar de hoogste valorisatie te zoeken. 

We zetten er sterk op in om die trend de komende jaren verder te zetten!

 PRODUCTIE RESTAFVAL
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Transport

De sector van de diepgevroren aardappelproducten is 

gekenmerkt door de grote volumes die het produceert 

en exporteert. Agristo leverde in 2019 ongeveer 720.000 

ton afgewerkt product en in 2018 ongeveer 635.000 ton 

afgewerkt product. Bedrijven vervoeren hun producten 

meestal via de weg naar de eindklant of naar de 

Nederlandse of Belgische zeehavens. Maar wegtransport 

zorgt voor een hoge ecologische voetafdruk en voor 

congestieproblemen op het drukbezette wegennetwerk 

in België en Nederland. Agristo kiest daarom om volop 

in te zetten op de binnenvaart voor het transport van 

afgewerkte producten. Zowel vanuit de vestiging in 

Tilburg (NL) als vanuit de nieuwe vestiging in Wielsbeke 

(BE) verschepen we steeds meer exportcontainers 

en containers voor het Verenigd Koninkrijk via 

binnenvaartterminals.

De vestiging in Wielsbeke werkt daarbij samen met de 

River Terminal Wielsbeke (RTW). Momenteel verschepen 

we drie volle schepen per week via de binnenvaart  

naar een zeehaven waarbij elk schip 24 reefercontainers 

vervoert. In de toekomst wil Agristo dat nog  

verder uitbouwen. 

 BINNENVAART

Vanuit onze vestiging in Tilburg werken we samen met 

de barge terminal in Tilburg. Per week verschepen we 

60 containers vanuit die terminal. Dat komt neer op een 

besparing van 3,16 Tj per jaar. Ook met die terminal zijn er 

nog mogelijkheden om intensiever samen te werken.

Concrete cijfers:

2018: Containers via de binnenvaart: 4.667 

2019: Containers via de binnenvaart: 5.022

Dat betekent dat in 2018 en 2019 gemiddeld 27,5% van 

onze verschepingen in eigen beheer via de binnenvaart 

gebeurden. Daardoor haalden we bijna 20 000 

vrachtbewegingen van de weg. 

 TREIN

Recent startten we een project op waarbij we containers 

via de trein naar China transporteren. In 2019 vervoerden 

we zo al acht containers naar China. We hopen dat 

we dat project verder kunnen uitbouwen en ook via 

treintransport nog verder kunnen inzetten op multimodale 

transportoplossingen.
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Door te investeren in lokale vrieshuizen proberen we het 

aantal transportbewegingen minimaal te houden. In een 

ideaal scenario brengen we elke pallet meteen vanuit 

een productiesite naar de eindklant en vermijden we 

transportbewegingen tussen opslagplaatsen. In de zomer 

van 2019 namen we een tweede volautomatisch vrieshuis 

in gebruik in Wielsbeke. Die extra lokale opslagcapaciteit 

van 41 000 paletten zorgt voor minder kwaliteitsverlies 

tijdens het transport en haalt een hoop vrachtwagens van 

de weg.  

Bovendien installeerden we in het vrieshuis in Wielsbeke 

een automatisch lossysteem en kochten we een speciale 

trailer aan dat op dat systeem is afgestemd. Daardoor 

sparen we een heleboel heftruckbewegingen uit die 

normaal noodzakelijk zijn om de vrachtwagens te lossen.

 INVESTEREN IN LOKALE  
 VRIESHUIZEN OM TRANSPORT   
 NAAR EXTERNE VRIESHUIZEN 
 TE VERMINDEREN.

Duurzame
partnerships

Om de impact van onze activiteiten op de omgeving te 

beperken, is een doorgedreven samenwerking met onze 

partners/leveranciers nodig. Agristo verkiest lange termijn 

samenwerkingen met die leveranciers en stimuleert hen 

om ook duurzame keuzes te maken. Agristo zal ook actief 

de dialoog aangaan met die partners om hen hierin te 

ondersteunen en zal verschillende initiatieven nemen om 

samen met hen duurzaamheidsaspecten centraler in de 

samenwerking te zetten.

De landbouwers zijn uiteraard een bevoorrechte 

partner voor Agristo. De landbouwsector levert al veel 

inspanningen op vlak van duurzaamheid en Agristo 

lanceerde in 2019 een eigen telersportaal om de 

communicatie tussen de aardappeltelers en Agristo te 

optimaliseren. De telers kunnen op dat portaal terecht 

om de status van hun leveringen, contractsituaties en 

betalingen op te volgen waardoor we de administratieve 

papierberg kunnen verminderen en een vlottere 

communicatie met onze landbouwers kunnen garanderen.

Er zijn al actieve samenwerkingen rond duurzame 

transportoplossingen, onderzoek naar bio-afbreekbare 

of dunnere verpakkingen en rond traceerbaarheid van 

duurzaamheidsaspecten in de volledige toeleveringsketen 

(vb. RSPO, gecertificeerd karton…). 

 LEVERANCIERS
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Carbon Footprint 2018 -2019
Hierboven beschreven we tal van acties die we ondernamen om onze milieu-impact te beperken. 

Maar hoe groot is die impact nu?

Daarvoor gebruiken we de Carbon Footprint. Door de Carbon Footprint toe te passen, geven we aan alles een bepaalde 

uitstoot van CO2. Voor onze stoomketels is dat eenvoudig: door aardgas te verbranden, stoot je rechtstreeks CO² uit. Maar 

voor water is dat al moeilijker, omdat die rechtstreekse link er niet is. Daarom deden we een beroep op databases, zoals de 

UK Government GHG Conversion Factor, die die link berekend hebben. 

Om onze eigen Carbon Footprint te bepalen, gebruiken we een ‘gate to gate’ model. We verzamelen zelf cijfers van 

alles wat bij Agristo binnenkomt en buitengaat. Je kan dat zien als een grote kooi die we rond elke fabriek plaatsen en 

waar we alles wat binnenkomt en buitengaat registreren. We verzamelen dus niet zelf de informatie over de impact van de 

aardappelteelt of over hoe onze verpakkingen gemaakt worden. Hiervoor doen we een beroep op bestaande databases. 

Zo kunnen we focussen op de aspecten waar we zelf een verschil kunnen maken. Aangezien het de eerste keer is dat we 

de Carbon Footprint gebruiken willen we de methodologie en gegevensverzameling de komende jaren verder verfijnen. Zo 

willen we bijvoorbeeld de transportkilometers meer in detail gaan berekenen en gaan we op zoek naar conversiefactoren 

die specifieke afvalverwerking beter kunnen weergeven.

Wanneer we naar de evolutie van de Carbon Footprint kijken, zien we dat die daalde van 623 kg CO2 per ton product 

in 2017 tot 601 kg CO2 per ton product in 2019. Die daling komt voornamelijk door een lagere impact van Energie en 

Grondstoffen & Reststromen. We kunnen dus duidelijk onze impact op het milieu verlagen als we inzetten op energie-

efficiëntie en een hoogwaardige verwerking van onze reststromen.

0,00

2017

energie water grondstoffen en reststromen transport aardappelen

2018 2019

600

700

500

400

300

kg CO2 / ton product

200

100

Carbon Footprint Agristo

energie water grondstoffen en reststromen transport aardappelen

Carbon Footprint Agristo 2019



D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID
S

R
A

P
P

O
R

T
 2

0
1

8
-

2
0

1
9

33

Het telen van de aardappelen heeft uiteraard een grote impact op onze CO2-uitstoot maar, zoals uit de 

grafiek blijkt, spelen nog heel wat andere factoren een rol bij de productie van 1 kg diepgevroren friet. 

Zo verbruikt het proces veel energie (30% van de impact) en zorgen de grondstoffen en reststromen voor 

22% van de impact. In die laatste categorie zijn vooral de oliën en verpakkingen belangrijk. 

Transport bepaalt slechts 5% van de impact van onze producten. We hebben hiervoor niet alleen 

het transport van onze producten naar de klant berekend, maar ook het woon-werkverkeer en de 

internationale verplaatsingen van onze medewerkers rekenden we mee. Dat wil natuurlijk niet zeggen 

dat we ons transport niet moeten verduurzamen. De impact van transport is breder dan de CO2 die we 

uitstoten. Files, fijn stof en de uitstoot van stikstof zijn een paar van de andere effecten van transport  

die we hier niet weergeven en waar Agristo ook de impact beperkt wil houden.

Tot slot zien we dat water slechts 1% van onze totale impact is. Ondanks het feit dat we veel water 

verbruiken, heeft dat dus een beperkte uitstoot. Let wel op, dat geeft een vertekend beeld. 

Het effect van water situeert zich immers ook in andere gebieden dan de CO2-uitstoot, 

zoals grondwaterpeilen en droogtes.

Deze resultaten zijn belangrijk om te beoordelen hoe we de komende jaren verder kunnen 

verduurzamen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de Carbon Footprint niet de enige manier 

is om de duurzaamheid te evalueren. Wel is het duidelijk dat we sneller resultaat kunnen boeken 

door in te zetten op energie dan op transport, en dat er heel wat aspecten zijn binnen deze Carbon 

Footprint die we zelf kunnen beïnvloeden.

Agristo
carbon

footprint



34

In dit luik staan de medewerkers van Agristo en 
de gemeenschappen waarin Agristo actief is 
centraal.

Corporate 
social 
responsibility
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Medewerkers

“Ik heb vrienden die graag een ritje maken met de koersfiets, dus was ik daar al een tijdje 

voor aan het uitkijken. Maar met het Fietsplan van Agristo werd 1 plus 1 plots 2. ’s Avonds 

na het eten thuis nog uit je zetel komen om te gaan sporten, is vaak al wat moeilijker. Nu 

heb ik mijn dagdagelijkse beweging er al opzitten op weg van en naar het werk! Dat ik een 

fiets mocht kiezen die helemaal volgens mijn smaak is, was een extra troef.„

Pieter - 7 jaar bij Agristo – supply chain manager in Nazareth – woont in Waregem

 FIETSPLAN

We benaderen het thema duurzaamheid binnen Agristo 

vanuit verschillende invalshoeken.

Aan de hand van de affiche hiernaast lanceerden we 

in april 2019 de communicatie over ons fietsplan aan 

de medewerkers op de Belgische sites. Ook in de 

Nederlandse vestiging enthousiasmeerden we collega’s 

om de fiets op te gaan met een gelijkaardig fietsplan. 

De wetgeving en fiscaliteit verschilt tussen beide landen 

en we willen onze werknemers natuurlijk een even mooi 

voordeel bieden.

Hoe werkt het? De medewerker betaalt maandelijks een 

bijdrage voor zijn/haar fiets en krijgt een fietsvergoeding 

voor elke dag dat hij/zij met de fiets naar het werk komt. 

We verminderen de bijdrage van de medewerker voor 

de fiets met een tussenkomst door Agristo om zo de 

medewerkers extra aan te moedigen. We goten alle 

voorwaarden in een fietspolicy om het gebruik en het 

beheer van de ter beschikking gestelde fiets optimaal te 

laten verlopen.

Het succes van het fietsplan liet niet lang op zich wachten. 

Begin mei 2019 gaf een medewerker de 1e bestelling 

door. Negen maanden later bestelden meer dan 100 

medewerkers een fiets. Zo maakten ze al 5.740 woon-

werkverplaatsingen met de fiets in de periode juni 2019 tot 

en met december 2019. 

Agristo wil je op 
de fiets… naar het 
werk en erbuiten!

Fietsplan 

Al eens gedacht om met de fiets naar het werk te komen? Wil jij ook je werkdag fris en monter beginnen? 

Loop je al een tijdje met het idee om met een nieuwe fiets aan je conditie te werken? 

Agristo wil jou ondersteunen in je fietsplannen, ook financieel! Wij bieden je graag de mogelijkheid om 

via Agristo op een zéér voordelige, makkelijke manier je droomfiets te leasen waarvan je ook in je vrije tijd volop 

kan genieten. Benieuwd hoe het in zijn werk gaat? Contacteer Brecht of jullie HR team. 

Hebben jullie nog vragen? 
Dan kan je terecht bij Brecht of jullie HR team.
brecht.vermeersch@agristo.com
+32 473 54 84 39

20190823_Fietsplan_Flyer onthaalbrochure.indd   1 23/08/2019   14:38:54
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In een industriële omgeving als de onze is veiligheid een 

permanent aandachtspunt. Een veilige werkomgeving 

is één van de centrale prioriteiten binnen Agristo. 

Onderlinge communicatie is cruciaal daarbij, net als een 

samenwerking op de werkvloer en tussen de verschillende 

departementen om op een veilige manier aan de 

doelstellingen van Agristo te werken. 

In 2019 lanceerden we daarom een 

nieuwe veiligheidscampagne. In die 

veiligheidscampagne komen telkens 

gedurende verschillende maanden 

specifieke thema’s aan bod die we 

visueel onder de aandacht brengen 

met een affichecampagne, maar 

ook met toolboxen, safety walks en 

doelgerichte sensibiliseringsacties. 

 VEILIGHEID

corporate
social

responsibility

Veiligheid moet top-of-mind zijn bij de mensen die de 

productielijnen op de werkvloer bedienen, maar ook bij 

directie en groepsmedewerkers. De inspanningen die 

de voorbije twee jaar geleverd zijn op vlak van veiligheid 

werpen hun vruchten af. In 2019 lag de frequentiegraad 

van de arbeidsongevallen 29% lager dan in 2018. Dat 

is een mooi resultaat, maar ook hier is het werk niet af. 

De komende jaren zetten we volop verder in op een 

verbeterde veiligheidscultuur en we willen die dalende 

trend verderzetten.

We lanceerden een veiligheidsbeleid in 2019 waarbij we 

inzetten op vier pijlers:

•  Betrokkenheid management

•  Risicobeheersing

•  Training & communicatie

•  Veiligheidsbewustzijn

Rond elke pijler zetten we acties op waarbij verschillende 

afdelingen en medewerkers betrokken zijn. Aandacht voor 

die vier pijlers is een zaak van elke medewerker, ongeacht 

de functie ze opnemen.
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Dat iedere medewerker zich ‘jeunt’ in zijn of haar 

job is voor Agristo een belangrijk aandachtspunt. 

We blijven dagelijks streven naar de familiale waarden 

die Agristo hoog in het vaandel draagt én naar gelukkige 

medewerkers op de vloer en in onze kantoren. 

In 2019 startten we een well-beingbeleid op met als 

slogan ‘Let’s go Yellow!’ waarbij zowel mentale als 

fysieke gezondheid centraal staat. We promoten ook een 

positief werkklimaat en een gezonde levensstijl.

Zo plaatsen we in elke site tweewekelijks een levering 

vers fruit. Op die manier willen we mensen ondersteunen 

in het opbouwen van gezonde voedingsgewoontes. Ook 

hier nemen we duurzaamheid in acht. De fruitleveringen 

gebeuren in  samenwerking met een lokale fruithandelaar 

om het transport voor de levering beperkt te houden. 

Onze leverancier levert het fruit in herbruikbare bakken en 

zonder plastic folies. Om mensen te wijzen op het belang 

van gezonde voeding bieden we ook regelmatig andere 

gezonde snacks aan zoals smoothies, fruitshakes en 

zomerse fruitsalades bij warm weer.

In 2019 lanceerden we voor het eerst een Tour d’Agristo 

waar alle medewerkers en hun familie konden wandelen, 

lopen en fietsen over een afstand van 7, 16 of 54 km langs 

de verschillende vestigingen van Agristo. Voor de fervente 

sporters onder de medewerkers organiseerden we een 

tocht van 200 km, die vanaf de vestiging in Tilburg naar 

Harelbeke liep. Daarbij promootten we meteen extra het 

fietsplan. Als voorbereiding op die sportactiviteit kon elke 

deelnemer een fitheidstest ondergaan én konden ze een 

persoonlijk trainingsschema van 12 weken ontvangen 

om de algemene conditie een boost te geven. Na die 

12 weken kon men zich opnieuw laten testen om de 

vooruitgang vast te stellen.

Via het Facebookplatform ‘Let’s go Yellow’ houden 

collega’s elkaar op de hoogte van sportactiviteiten en 

 WELL-BEING

motiveert men elkaar om samen deel te nemen. Bewegen 

en collegialiteit is bij ons alvast een mooie match.

Je goed voelen op het werk is echter niet alleen inzetten 

op bewegen en gezonde voeding. Het gaat ook om het 

gevoel een meerwaarde te zijn voor de organisatie en uit 

te blinken in de taken die je doet. Het kunnen voldoen aan 

de verwachtingen die de job aan je stelt en appreciatie 

ontvangen voor de geleverde inspanningen. Dat zijn de 

belangrijkste parameters als het gaat om werkgeluk. 

Daarom voorziet Agristo in zowel persoonlijke coaching 

als coaching op teamniveau. 

Individuele coaching bieden we aan bij stress- en 

burn-out klachten, de wens om intern van functie te 

wijzigen of door te groeien, het ontwikkelen of versterken 

van specifieke competenties of vaardigheden (vb 

communiceren, timemanagement, structuur aanbrengen 

in het takenpakket, …). Coaching op teamniveau kan 

plaatsvinden wanneer een team onderhevig is aan een 

structurele verandering, waar we samenwerking kunnen 

verbeteren, of waar nieuwe leidinggevenden nog kunnen 

groeien in hun aansturende rol.

Op die manier willen we medewerkers ondersteunen en 

hen de kans bieden om succes te ervaren in hun job en in 

hun team, resultaten samen te behalen én dit op een fijne 

manier te doen.
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We willen onze medewerkers laten groeien in zowel hun 

eigen functie als in andere domeinen van de firma die hen 

interesseren. We bieden opleidingen aan in allerlei thema’s 

aan alle medewerkers gaande van veiligheidsinstructies 

en kwaliteitsvoorschriften tot managementopleidingen en 

Excel. Uiteraard zijn ook steeds vakspecifieke opleidingen 

mogelijk.

Bovendien startten we in 2019 een interne 

leadershiptraining op voor al onze leidinggevenden: 

Leaders@Work. We brengen hen vanuit de vier sites 

en het hoofdkantoor samen om praktijkgericht rond 

specifieke thema’s te werken en best practices te delen.

“De behoeften en noden die leven bij de leidinggevenden 

bepalen de invulling van de thema’s. Door in vertrouwelijke 

en open sfeer ervaringen te delen met collega’s uit andere 

afdelingen en sites, leren de collega’s elkaar ook beter 

kennen en versterken we de onderlinge interactie.” 

Onze leidinggevenden volgden bovendien ook een externe 

managementopleiding afgestemd op de specifieke 

organisatiekenmerken van Agristo.

 ONTWIKKELING

corporate
social

responsibility

Tips & Tricks

Elkaar beter leren kennen

Feedback geven& vragen als team
Feedback geven 

& vragen individueel
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Jonge mensen warm maken voor techniek blijft een 

voortdurende uitdaging. ‘Duaal leren’ maakt het nu 

mogelijk om de brug te slaan tussen het onderwijs en 

de bedrijfswereld. Agristo is één van de pioniers in de 

regio die dit schooljaar elk semester twee leerlingen van 

het ‘7e jaar elektro-technicus duaal’ van het VTI Waregem 

een praktijkopleiding geven. De leerlingen en het bedrijf 

krijgen zo de kans elkaar te tonen wat ze in hun mars 

hebben. 

“Bij duaal leren komen de leerlingen twee dagen naar 

school en werken ze de drie andere dagen tegen 

vergoeding mee in een bedrijf” vertelt Rik Desmet, 

directeur van het VTI Waregem. “Hun attitude kan verder 

‘rijpen’ en ze vergroten hun tewerkstellingskansen. 

Cruciaal is wel de begeleiding die ze op de werkvloer 

krijgen. Nieuwe leerstofonderdelen die ze niet op school 

krijgen, moeten ze aanleren in het bedrijf. De mentor op 

de werkvloer heeft dus een belangrijke pedagogisch-

didactische rol.”

 DUAAL LEREN 

Thibo Vandenheede (18 jaar) uit Desselgem was 1 van de 

2 leerlingen die vorig najaar actief waren bij Agristo. Hij is 

niet alleen een beloftevolle wielrenner, maar heeft ook een 

boontje voor techniek. “Ik was een beetje onder de indruk 

tijdens de rondleiding na mijn sollicitatiegesprek, want het 

is een groot bedrijf en het zag er vrij ingewikkeld uit. Maar 

ik had direct goesting om hier te beginnen. Ze onthaalden 

me goed en iedereen was vriendelijk en behulpzaam. In 

die vier maanden heb ik veel bijgeleerd over mechanische 

techniek, waar ik vooraf totaal niets van wist, maar ook op 

het vlak van elektriciteit.” 

Omdat het talent van Thibo die periode kwam 

bovendrijven, bood Agristo hem een vast contract aan. “Ik 

had het niet echt verwacht. Ik deed gewoon mijn best en 

plots stelden ze me dat voor. Het is leuk dat ik terug mag 

voor een vaste job, want het werk is boeiend, de sfeer is 

er fijn en het is ook goed dat ik de zekerheid heb dat ik na 

mijn 7e jaar meteen aan de slag kan. Agristo stelt wel als 

voorwaarde dat ik op het einde van het jaar slaag en mijn 

diploma haal.” (lacht)

“Die jonge gasten zijn heel gedreven en ook flexibel om 

zich in ons systeem in te passen” vertelt Yves Van Tongel, 

verantwoordelijke voor de technische dienst productie op 

de Agristo-site in Wielsbeke. Maar je moet eerst zaaien en 

dan oogsten: hen tijd geven om te leren en investeren in 

die begeleiding. Het doet deugd dat Thibo het hier naar 

zijn zin had en nu ook bij ons wil komen werken. 
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We willen onze medewerkers inzetten op de plek waar 

hij of zij het best functioneert en waar hij of zij zich goed 

voelt. Agristo biedt zijn medewerkers daarom maximale 

mogelijkheden om ook intern een andere functie op te 

nemen. De ervaring opgedaan in één functie is zonder 

twijfel ook een meerwaarde in een andere functie. 

Op die manier hebben medewerkers ervaring met 

verschillende aspecten van onze activiteiten. Het recent 

gelanceerde ‘young graduates programma’ is hier 

een mooi voorbeeld van. Jonge afgestudeerden krijgen 

in dat programma de kans om ervaring op te doen in 

verschillende afdelingen, waarna de medewerker de 

mogelijkheid krijgt om een functie op te nemen die het 

best past bij zijn of haar kennis en vaardigheden. 

 INTERNE MOBILITEIT 

corporate
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Ben jij een superenthousiaste Master in spé en wil je meestappen in ons 

Young Potatoholics Program?

Reserveer dan snel je plaats op www.youngpotatoholics.com
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Maatschappelijke integratie
Agristo is een onderneming met een hart. En In de 

streken waar Agristo productiefaciliteiten heeft, willen 

we actief non-profitorganisaties ondersteunen. In 2018 

steunden we 193 lokale initiatieven en in 2019 ging het 

over 156 organisaties. De initiatieven varieerden van 

organisaties als vzw het Ventiel dat zich inzet voor 

jongdementie tot lokale voetbalploegen, wijkfeesten 

of acties voor De Warmste Week. 

“Zo kwam ook vzw Het Ventiel met een 60-tal mensen 

meewandelen op Tour d’Agristo. Dat Agristo al enkele 

jaren een boontje heeft voor Het Ventiel is niet toevallig. 

In ons familiebedrijf is mensgerichtheid een belangrijke 

waarde. Bij het openingsfeest van onze nieuwe vestiging in 

Wielsbeke vroegen we de gasten al om geen bloemen of 

geschenken mee te brengen, maar een gift te doen voor 

Het Ventiel. Sociaal ondernemerschap gaat echter verder 

dan enkel financiële steun. Door Het Ventiel uit te nodigen 

op een sportief en sociaal evenement als Tour d’Agristo 

willen we bijdragen om het taboe rond jongdementie te 

doorbreken.”

Niet-roterende stocks of overstocks proberen we te 

vermijden. Als ze er dan toch zijn, zoeken we steeds 

een oplossing. De voedselbanken van West en Oost-

Vlaanderen zijn hierbij een bevoorrechte partner. 

In 2018 schonken we 12 868 kg eindproduct aan de 

voedselbank. In 2019 was dat 74.665 kg. 
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 INTEGRATIE SITES IN DE OMGEVING 

Onze productiesites proberen we in hun omgeving te integreren. Vaak liggen ze in een bedrijventerrein waar 

de integratie in de omgeving op een grotere schaal aangepakt wordt. Soms gaat het ook om geïsoleerde 

industriezones waar Agristo zelf zorgt voor de nodige groenaanleg en linken met de omgeving. In 2018 en 

2019 plantte Agristo bijna 800 bomen en een veelvoud aan bosgoed rond de productiesites.

Op de site in Harelbeke verrijkten we zo enerzijds de bestaande beplanting (zoals het Distelbosje), maar 

anderzijds onderstreepten we ook het agrarisch karakter van de streek door het opwaarderen van 

graasweides rond de productiesites. Daarnaast herhaalden we de bestaande bomenrijen en hagen uit de 

directe omgeving op de terreinen van Agristo om een samenhangend geheel te verkrijgen. Ook de oevers van 

de Darmbeek krijgen beplanting op strategische plaatsen, zodat zich hier waardevolle (mini-)ecosystemen 

verder kunnen ontwikkelen. 

Bij de aanplant kozen we maximaal voor inheemse soorten die naast een goede groei een ideale huisvesting 

vormen voor heel wat insecten- en vogelsoorten. Heel wat aangeplante struiken zoals meidoorn, hulst, 

kardinaalsmuts, kornoelje… dragen bessen. Daarnaast vormen ze, samen met hazelaars en enkele 

fruitbomen, een welkome  voedselbron voor de lokale fauna. We beperken onderhoud tot een minimum om de 

natuur de vrije loop te laten gaan. Zo zullen we op een weide een bloemenmengsel zaaien dat we maar twee 

maal per jaar moeten maaien. Je krijgt er een grotere biodiversiteit mee én de bijen kunnen er maximaal van 

genieten.

Dezelfde visie behouden we bij de aanleg van een brede groenbuffer rondom de nieuwe site in Wielsbeke. Hier 

ging ook extra aandacht uit naar de buren, want we willen een duurzame relatie met de omwonenden. We 

plantten samen een lindenbos op een restperceel en trokken een geluidswand op. Langs het groen leggen 

we momenteel ook een Finse piste aan, zodat zowel de buren als onze medewerkers op een sportieve manier 

kunnen genieten van het groen.

Uiteraard willen we dat onze sites veilig in hun omgeving passen. Zo voorzag Agristo samen met 

de gemeente en het agentschap Wegen en Verkeer voor een volledige heraanleg van de 

fietsoversteekplaats aan onze site in Wielsbeke.

corporate
social

responsibility
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 HINDERBEPERKENDE MAATREGELEN

Het beperken van mogelijke hinder voor de omgeving 

op vlak van geur en geluid heeft absolute prioriteit 

binnen Agristo. Op alle sites installeren we de nieuwste 

technologieën om hinder voor buurtbewoners te 

vermijden. Schouwen, naverbranders en sensibilisering 

bij onze medewerkers hebben overal tot goede resultaten 

geleid. We leidden interne medewerkers op door erkende 

geurdeskundigen om mogelijke oorzaken te kunnen 

achterhalen bij problemen. Als er toch geurproblemen 

opduiken, herbekijken we onze processen om te 

vermijden dat die problemen terugkeren.

We registreren alle meldingen en de melder krijgt ook 

feedback over de maatregelen die we zullen nemen. 

Via nieuwsbrieven of informatievergaderingen 

houden we buurtbewoners steeds op de hoogte van de 

laatste stand van zaken. Op familiedagen in onze sites 

krijgen buurtbewoners de kans om onze productiehal te 

bezoeken.
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 FAMILIEDAGEN

Onze medewerkers zijn de eerste ambassadeurs van ons bedrijf. Op regelmatige 

basis organiseren we familiedagen in onze productiesites. Op die dagen nodigen we 

de medewerkers en hun familieleden uit om een productiesite te bezoeken. De 

medewerkers kunnen dan hun familie in de fabriek rondleiden of een kijkje nemen in 

een andere fabriek. Op een informele manier zetten we onze medewerkers centraal en 

worden ze een gids in hun fabriek.

We nodigen ook telkens de buurtbewoners uit op zo’n familiedag. Voor hen is het een 

unieke gelegenheid om te zien wat zich iedere dag achter die fabrieksmuren afspeelt. 

In 2018 en 2019 organiseerden we al familiedagen in Wielsbeke en Harelbeke. In de 

komende jaren komen ook Tilburg en Nazareth aan bod.

corporate
social

responsibility
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 SAMENWERKING BESCHUTTE WERKPLAATS

 SENSIBILISATIE

Agristo vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking volop kansen krijgen op de arbeidsmarkt 

en apprecieert dan ook het werk van de beschutte werkplaatsen. Waar mogelijk werken we samen met de 

beschutte werkplaatsen voor groenonderhoud op onze sites. Die organisaties leveren kwalitatief werk af en we 

zien ze dan ook als een bevoorrechte partner.

We willen onze medewerkers sensibiliseren om aandacht 

te hebben voor duurzaamheid als ze hun taken uitvoeren. 

Via schermen, sharepoint en e-mails stimuleren we onze 

medewerkers om voor de meest duurzame oplossing te 

kiezen, zowel voor wat betreft de quick wins als de complexere 

vraagstukken. De interne duurzaamheidswerkgroep zal daarbij 

een centrale rol spelen.

Ook extern willen we onze verschillende activiteiten die bijdragen 

aan onze duurzaamheidsstrategie meer communiceren. Dit 

rapport is daar uiteraard een goed voorbeeld van, maar we 

voeren ook andere communicatieacties uit. In het kader van de 

klimaatconferentie van de Verenigde Naties in december 2019 

werkten we bijvoorbeeld een socialmediacampagne uit. Zo 

wilden we intern en extern een aantal initiatieven in de verf zetten 

die ook tijdens de klimaatconferentie aan bod kwamen.
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En nog meer …
Naast alle voorbeelden die we in dit rapport aanhaalden, zijn er ook nog heel wat andere acties die we intussen 

als evident beschouwen maar die ook een impact hebben op onze voetafdruk:

 

Het finance departement ging in 2019 paperless dankzij een nieuw digitaal invoice management systeem. 

Wie zijn factuur snel wil betaald zien, stuurt ons de factuur best digitaal. Papieren facturen zien we liever 

niet meer binnenkomen.

Onze medewerkers zitten op verschillende sites en onze klanten bevinden zich overal ter wereld. We 

besparen en heleboel kilometers uit sinds 2019 dankzij een nieuw video conference systeem. Vanop 

afstand kan iedereen volwaardig deelnemen aan vergaderingen in elke productiesite.

Om het gebruik van plastieken bekers te verminderen en een 

overbelasting van de vaatwasmachines te vermijden, kreeg elke 

medewerker een eigen Agristo-drinkfles.

Een printopdracht die je in Harelbeke wil uitvoeren die er plots in Nazareth uitrolt omdat er nog een 

verkeerde printer ingesteld was, behoort tot het verleden. Medewerkers kunnen nu enkel printen 

nadat er aan de printers ingelogd is met hun badge. Een maatregel die er voor zal zorgen dat we ons 

papierverbruik verder kunnen doen dalen.

corporate
social

responsibility
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Geïntegreerd 
duurzaamheidsproject
Geïsoleerde duurzaamheidsacties zoals we er in dit 

rapport verschillende toegelicht hebben kunnen een 

grote impact hebben. Duurzaamheid is echter in essentie 

een geïntegreerd concept waarbij we de grootste impact 

bekomen door in een project steeds verschillende 

duurzaamheidsthema’s mee te nemen. Een voorbeeld 

hiervan is het nieuwe kantoorgebouw dat momenteel in 

opbouw is en dat midden 2021 instapklaar moet zijn. 

Voor dat kantoorgebouw stelden we een duurzaam 

energieconcept voorop. Hierbij kozen we ervoor 

om restwarmte van de productie en koeling van de 

diepvrieshuizen in te zetten. De acclimatisatie gebeurt 

via betonkernactivering in het plafond, een systeem dat 

goed te combineren valt met hernieuwbare energie. 

We gebruiken nachtkoeling zodat de vraag naar koeling 

beperkt blijft. Tenslotte voorzien we zonnepanelen op het 

plat dak van het kantoorvolume.

Naast duurzame bouwtechnische aspecten, staat ook 

sociale duurzaamheid centraal. In het gebouw voorzien 

we ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

waar kruisbestuiving kan ontstaan tussen bezoekers en 

medewerkers van verschillende departementen. Er is een 

auditorium waar zowel interne als externe evenementen 

kunnen plaatsvinden.

Ook duurzaam ruimtegebruik staat in het concept 

centraal. Ruimte is schaars, daarom kozen we  voor een 

boven- én ondergrondse parking. Parkeerplaatsen voor 

elektrische wagens en elektrische fietsen namen we 

uiteraard ook mee in het concept.

Die duurzaamheidsinspanningen vertalen we in een 

duurzaamheidslabel. Het nieuwe kantoorgebouw heeft 

de ambitie om een BREEAM-Excellent gebouw te zijn. 

Dat betekent dat het inzet op tal van factoren zoals de 

aanwezigheid van ecologisch verantwoord groen  

(bij-vriendelijke aanplantingen en groendaken),  

beperking van afval, duidelijke organisatie van de  

interne en externe circulatie, energie-efficiëntie,  

het welzijn van de gebruikers etc.
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Ambitie 2030
Met de publicatie van dit duurzaamheidsrapport 
is het werk natuurlijk nog niet af. Agristo wil verder 
gaan en wil ook een duidelijk stappenplan voor 2030 
opmaken. Samen met de enthousiaste medewerkers 
van de duurzaamheidswerkgroep en de verschillende 
departementen willen we realistische maar 
ambitieuze doelstellingen voor 2030 formuleren, 
waarbij we 2019 als nulmeting gebruiken.

Wil je meer weten over duurzaamheid binnen Agristo 
of over dit duurzaamheidsrapport? 

Je komt snel in contact met de juiste personen via het 
emailadres duurzaamheid@agristo.com. 
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SDG Tabel
SDG Pagina Onderwerp

1 No poverty 42 Schenkingen voedselbanken

2 No hunger 42 Schenkingen voedselbanken

3 Good Health and Well-being

36

37

38

39

Fietsplan

Veiligheidscampagne

Well-being beleid

Ontwikkeling

4 Quality Education 40 Duaal Leren

5 Gender equality Inherent doorheen alle activiteiten van Agristo

6 Clean water and sanitation
24

26

Alternatieve waterbron (Leie)

Onderzoeksproject Sucr’eau

7 Affordable and clean energy
22

23

Biogas voor Naverbrander

Warmtebehoefte invullen met hernieuwbare energie

8 Decent work and economic growth

36

37

41

46

Fietsplan

Veiligheidscampagne

Interne mobiliteit

Samenwerking beschutte werkplaats

9 Industry, innovation and infrastructure

20

21

22

23

31

48

Energiezuinige vrieshuizen

Hot Water Smart Grids

Procesverbeteringen

LED verlichting

Investeren in lokale vrieshuizen om transport naar externe 

vrieshuizen te verminderen.

Geïntegreerd duurzaamheidsproject

10 Reduced inequalities
42

46

Ondersteuning non-profitorganisaties

Samenwerking beschutte werkplaats

11 Sustainable cities and communities

30

43

44

Transport via binnenvaart en trein

Integratie van de sites in de omgeving

Hinderbeperkende maatregelen

12 Responsible consumption and production

26

26

27

28

29

Onderzoeksproject WaMIP

Onderzoeksproject ValProMic

Water Dashboard Tilburg

Valorisatie nevenstromen

Productie restafval

13 Climate action 30 Transport via binnenvaart en trein
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SDG Pagina Onderwerp

14 Life below water

15 Life on land 43 Integratie van de sites in de omgeving

16 Peace, justice and strong institution 42 Ondersteunen non-profitorganisaties

17 Partnerships for the goals

25

26

31

Onderzoek naar samenwerking tussen bedrijven

Onderzoeksproject Sucr’eau

Duurzame partnerships met leveranciers
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GRI inhoudstafel
GRI inhoudstafel

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES

GRI Standaard Referentie

1. Organisatieprofiel

102-1 Naam van de organisatie Cover

102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten p9

102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Backcover

102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is p12 - 13

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm p3

102-6 Afzetmarkten p30

102-7 Omvang p13

102-8 Medewerkers p13

102-9 Beschrijf de toeleveringsketen p16

102-10
Significante veranderingen tijdens de verslagperiode voor de 

organisatie en haar toeleveringsketen
Nvt

102-11
Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt 

gehanteerd
p37

102-12
Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere 

initiatieven die de organisatie onderschrijft
p7

2. Strategie

102-14
Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duur-

zame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie
p3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities p3, 10, 32-33

3. Ethiek and integriteit

102-16
Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedrags-

codes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO
p11

4. Bestuur

102-18 Bestuursstructuur p3

5. Stakeholders engagement

102-40
Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organi-

satie heeft betrokken
p10
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GRI inhoudstafel

102-41
Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeids-

overeenkomst valt
p13

102-42 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders p10

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, 

waaronder de frequentie ervan per type en groep belang-

hebbenden

p10

102-44
Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de 

organisatie hierop heeft gereageerd
p10

6. Rapportagemethode

102-45 Operationele structuur, afbakening van het rapport p7, 10

102-46
Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en 

toepassing verslaggevingsprincipes
p7, 10

102-47 Oplijsting materiële aspecten p16

102-48 Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Nvt

102-49
Significante veranderingen naar rapportering ten opzichte 

van vorige verslagperiodes
p7, 10

102-50 Verslagperiode p7

102-51 Datum meest recente verslag p7, 1e verslag

102-52 Verslaggevingscyclus p7

102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan p49

102-54 Rapportering conform GRI-standarden p7

102-55 GRI inhoudstafel p?

102-56 Externe verificatie Nvt



54

GRI inhoudstafel

MATERIELE TOPICS

GRI Standaard Referentie

Economisch
Economische prestaties

201-1
Directe economische waarden die zijn gegenereerd en ge-

distribueerd
p12

Aankoopbeleid

204-1 Lokaal aankoopbeleid p31, 46

Milieu
Materials

301-1 Materials used by weight or volume p12

Energie

302-1 Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie p14

302-2 Energieverbruik buiten de organisatie nvt

302-3 Energie-intensiteit p14

302-4 Gerealiseerde energiebesparing p14, 20-23

302-5 Vermindering van de energievraag van producten en diensten p14, 20-23

Water

303-1 Totale wateronttrekking per bron p15, 24

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water p24-27

303-3 Onttrekking van water p15, 24-25

303-4 Lozing van water p24-25

303-5 Waterverbruik p15

Biodiversity

304-3 Habitats protected or restored p43

Emissies

103 Management approach p33w

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions p32

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions p32-33
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GRI inhoudstafel

305-4 GHG emissions intensity p32-33

305-5 Vermindering van GHG emissies p32-33

Afvalwater en afvalstromen

103 Management approach p28-29

Sociaal
Gezondheid en veiligheid

103 Management approach p38

403-2 Risico-identificatie, Risico-beoordeling en incidentonderzoek p37

403-4
Afspraken over gezondheid en arbeidsveiligheid vastgelegd 

in formele overeenkomsten met vakbonden
p36-38

403-5 Training rond gezondheid en veiligheid p37-38

403-6 Promoten van gezondheid p38

Opleiding en onderwijs

103 Management approach p39

404-2
Programma's voor competentiemanagement en levenslang 

leren
p39

Diversiteit en gelijke kansen

405-1

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van 

medewerkers per medewerkerscategorie, naar geslacht, 

leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelij-

ke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

p13

Lokale gemeenschap

413-1
Activiteiten met lokaal gemeenschapsengagement, impact 

beoordeling en ontwikkelingsprogramma's
p43-45

Gezondheid en veiligheid van de consument

103 Management approach p38
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At your 
service

Wil je ons een vraag stellen?
Zou je graag je ervaringen met ons delen? 

Heb je specifieke eisen of behoeften voor een project?

Neem contact via www.agristo.com en ontvang een 
snel en persoonlijk antwoord.

Hoofdkantoor Agristo

Waterstraat 40
8531 Harelbeke België

+32 (0)56 73 50 50
info@agristo.com
www.agristo.com

Agristo Online 

www.agristo.com

en onze jobsite http://jobs.agristo.com/

Like ons op social media:

  facebook.com/agristo.nv

  linkedin.com/company/agristo-nv


