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Voorwoord
_

“ Er samen iets van maken

en iets moois achterlaten voor
de komende generaties. ”

Duurzaam denken en doen is al van bij de oprichting in het

“We zijn ervan overtuigd dat we enkel onze ambities

DNA van ons familiebedrijf ingebakken. De drijfveer van de

kunnen bereiken als we samenwerken. Pas dan

stichters van Agristo was om er samen iets van te maken

kunnen we echte toegevoegde waarde creëren voor

en iets moois achter te laten voor de volgende generaties.

de volledige keten, van op het land tot op je bord.” Filip

Duurzaamheid avant la lettre dus. Ondernemen met de

Wallays, CEO

lange termijn als leidraad, niet alleen voor Agristo zelf, maar
voor alle stakeholders, zowel intern als extern.

Om onze groei-ambities te ondersteunen, hebben we de
laatste jaren hard gewerkt aan de organisatiestructuur en

“Agristo wil op de best mogelijke manier zaken doen.

onze bedrijfsidentiteit. Bij Agristo staat de mens centraal. Het

Investeren in de best beschikbare technieken is slechts

is aan Agristo als bedrijf om een omgeving te creëren waarin

het minimum, meestal gaan we een stap verder dan de

elke medewerker voelt dat onze waarden de basis vormen

opgelegde normen.” Dirk Decoster, voormalig CEO en lid van de

voor een gezonde en groeiende onderneming.

Raad van Bestuur

“Duidelijke communicatie en het benoemen van onze
Reeds meer dan 30 jaar, proberen we elke dag opnieuw

waarden en ambities geven onze medewerkers richting,

het verschil te maken. Door onze inzet en flexibiliteit. Door

een gemeenschappelijk doel.” Hannelore Raes, CEO

geïnspireerde diepvriesproducten op een verantwoorde

Want ook de toekomst zien we ambitieus. Als de nummer

manier te bereiden. Door ons continue streven naar

één voor onze klanten, willen we streven naar een

verbetering en te investeren in de beste technieken. Door

wereldwijde reputatie als “best in class”. En daar heeft ook

wereldwijd voedzame, gevarieerde en veilige producten aan

dit duurzaamheidsverslag een rol in. Niet alleen door een

te bieden. Maar vooral door als één familie te handelen. Bij

stand van zaken op te maken voor onze medewerkers en

Agristo is samen werken geen hol begrip. We werken als

klanten, maar ook een blik te richten op de toekomst. In

één team aan dezelfde doelen. Enkel door samen te werken

de druk en stress waarin we soms verzeilen, loert immers

met onze klanten, leveranciers en medewerkers kunnen

het gevaar onze ambities en lange termijn doelstellingen uit

we meerwaarde creëren over de volledige waardeketen

het oog te verliezen. Dit duurzaamheidsverslag houdt ons

van teler tot consument. We doorgronden de wensen van

de spiegel voor. We hopen dat het een motivator mag zijn

onze klant, begrijpen ook de achterliggende vraag van de

voor alle stakeholders van Agristo om samen een verhaal

consument en vertalen deze naar productie en teelt.

te schrijven dat niet alleen onze eigen generatie boeit, maar
ook alle toekomstige generaties.
Agristo. We love potatoes.
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Hoogwaardige verwerking afval en nevenstromen

42 GRI-TABELLEN
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Over dit
duurzaamheidsrapport

EERSTE DUURZAAMHEIDSRAPPORT
Agristo zet zich al verschillende jaren in tot duurzaam ondernemen. Dit eerste 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. Op pagina 42 vindt u een inhoudsopgave terug met voor de GRI
disclosures en GRI prestatie-indicatoren een verwijzing naar de betreffende pagina.
Daarnaast onderzoeken we ook op welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).
Deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen werden op 25 september 2015 door 193 staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd
tijdens een speciale top van de Verenigde Naties in New York. Doorheen de tekst van ons duurzaamheidsverslag verwijzen we naar
de SDG waar wij menen een rol te kunnen opnemen. De volgende jaren zullen we onze concrete engagementen verder onderzoeken.

STRUCTUUR EN MATERIALITEIT

Onze verslagperiode loopt gelijk met ons boekjaar, dat start op 1

De onderwerpen waarover we in het duurzaamheidsrapport

januari en eindigt op 31 december.

verslag uitbrengen, werden bepaald op basis van hun relevantie

In dit eerste duurzaamheidsrapport belichten we de evolutie over

voor onze onderneming en het materialiteitsbeginsel.

de voorbije jaren: 2014 t.e.m. 2017. Het is onze bedoeling om
tweejaarlijks een update te publiceren.

Een interne brainstorm rond de kernvragen:
• Wat is de meerwaarde van Agristo? Waar maakt Agristo het

SCOPE
Dit duurzaamheidsrapport belicht de duurzaamheidsaanpak van
Agristo. Het heeft betrekking op de vestigingen te Harelbeke,
Nazareth en Tilburg.
De site Wielsbeke is in opbouw en werd in de scope naar de
resultaten voor de toekomst reeds meegenomen. Uiteraard zijn voor
deze site nog geen cijfers beschikbaar.

verschil voor zowel de eigen business, de medewerkers, de
maatschappij, het milieu als de klant?
• Voor welke (maatschappelijke) trends/uitdagingen wil Agristo een oplossing bieden?
leverde ons een longlist aan relevante topics, die werd afgetoetst aan het MVO-sectorpaspoort voor de aardappelsector
(Belgapom, 2015) en het MVO-sectorpaspoort voor de voedingssector (Fevia, 2017), beiden gevalideerd door verschillende stakeholders. Het paspoort verzamelt de meest relevante uitdagingen
in de sector en koppelt hieraan duurzaamheidsindicatoren.
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VERSLAGPERIODE

7

Welkom
in de wereld van Agristo
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.

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!
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In onze vestigingen worden de aardappelen

Agristo. We love potatoes.
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FAMILIALE KMO

LOKALE PRODUCTIE, WERELDWIJDE EXPORT

Agristo is een dynamische familie-onderneming.

Agristo wil de nummer ÉÉN zijn voor haar klanten, haar positie in de markt versterken en verder groeien in flexibiliteit,

De oprichters, Antoon Wallays en Luc Raes,

efficiëntie en klantenservice. De basis hiervoor is de kennis en expertise over aardappelen, de unieke ligging in het centrum

bouwden Agristo de afgelopen 30 jaar uit tot een

van de West-Europese aardappelregio en de performante productiefaciliteiten.

wereldspeler in de verwerking van aardappelen.

Door de situering van de verschillende productievestigingen, krijgt Agristo aardappelen aangeleverd uit bijna de volledige

Agristo Tilburg

regio van de West-Europese aardappelcluster. Deze haalt wereldwijd de beste rendementen per hectare voor de

Agristo Nazareth
Agristo Wielsbeke
Agristo Harelbeke

De tweede generatie, vijf man/vrouw sterk, leidt

aardappelen dankzij het gunstig klimaat en de goede samenstelling van de grond. Agristo kiest er dus heel bewust voor

nu het bedrijf, een wereldspeler in voorgebakken

om haar productiesites dicht bij de grondstof uit te bouwen en van daaruit een sterke positie op te bouwen in de

en diepgevroren aardappelproducten. Hiervoor

wereldwijde markt voor diepgevroren aardappelproducten.

worden ze bijgestaan door de Raad van Bestuur
en de overige directieleden.

→ 98%
export
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vestigingen

2009
2001
1986

Oprichting Agristo
door Antoon Wallays,
Luc Raes en hun
echtgenotes

Aankoop locatie
Tilburg

2014

Agristo wint
Leeuw van de
Export

2016

Bouw vlokkenlijn
(Tilburg)

Aankoop locatie Nazareth
(aardappelspecialiteiten)

1ste productie:
20.000 ton

2000

Productie meer dan
50.000 ton/jaar

2018

Tweede generatie
aan zet

2017

2011

1988
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Start nieuwe
productielijn voor
grote volumes
Tilburg

345

mio euro omzet
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760

medewerkers

2015

Nieuwe
productievestiging
in Wielsbeke

Productie
meer dan
400.000 ton/jaar
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ONZE MISSIE

ONZE AMBITIES

ONZE WAARDEN

“Samen met onze klanten zetten wij in op kennis, productie
en innovatie, om kwaliteitsvolle aardappel-geïnspireerde
diepvriesproducten tot bij de consument te brengen.”

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.

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

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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betrokken is een betrouwbare partner zijn op de lange termijn.
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Onze
waardeketen

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.

Selectie teeltgebieden en telers
Aankoop aardappelen

Ontvangst
& kwaliteitscontrole
aardappelen

Productie: blancheren,
koken en frituren

Kwaliteitsborging in de keten

De mens centraal
Koelen
& vriezen

Verpakken
& opslag

Transport
naar de klant
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Voorbewerking:
wassen, schillen, snijden en sorteren
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WAARDECREATIE
IN DE KETEN

Kwaliteitsborging

Duurzame
partnerschappen

De mens centraal

Hoe techniek en moeder
natuur samensmelten

Als familiebedrijf hecht Agristo belang

Agristo wil een stabiele en betrouwbare

Agristo is een duurzaam en winstgevend

De hedendaagse consument is kritisch.

aan een langetermijnrelatie met onze

werkgever zijn. We kunnen enkel groeien

bedrijf. Wij streven ernaar om onze

En terecht. Enkel de beste producten

stakeholders. Wat in 1986 startte

dankzij getalenteerde en gepassioneerde

operationele efficiëntie te verbeteren

zorgen voor de hoogste tevredenheid.

met de droom van twee West-

medewerkers. Onze waarden zijn de

en onze ecologische voetafdruk te

Kwaliteit, voedselveiligheid, hygiëne

Vlaamse ondernemers, willen we ook

leidraad voor de ontwikkeling van ons bedrijf

verkleinen. Met de natuur als grootste

en authenticiteit staan dan ook hoog

verder uitbouwen voor de volgende

en ons persoonlijk gedrag. Ze vormen de

leverancier is bewust omspringen met

op onze agenda. Agristo beheert

generaties. Een langetermijnrelatie op

toetssteen voor ons gedrag en een houvast

grondstoffen en energie een logica. Dat

de volledige productieketen, van

basis van wederzijds respect versterkt

voor zowel onze interne als externe werking.

reduceert de milieudruk doordat er geen

pootgoed tot distributie. Op die manier

zowel de medewerkers als het bedrijf.

Agristo heeft de maatschappelijke taak

kostbare grondstoffen verloren gaan,

garanderen we een zeer hoge kwaliteit

Een hoog niveau van vertrouwen en

om mensen te steunen die het in onze

er ontstaat minder afval en er treden

en flexibiliteit. Onze moderne en goed

samenwerking, tussen Agristo en

wereld moeilijk hebben. Zo maken we als

minder emissies op.

uitgeruste bedrijfsgebouwen huisvesten

klanten en tussen Agristo en onze

bedrijf het verschil.

een state of the art machinepark.

telers/leveranciers is geïntegreerd in

De VN verwacht meer samenwerking.

Agristo wil waardigheid en gelijkheid

Een sterk bedrijf en groei steunen op

Kwaliteit betekent niet alleen

Technologie, het delen van kennis

garanderen voor alle medewerkers, zowel

een degelijke duurzame infrastructuur.

productkwaliteit, in de zin van conformiteit

en innovatie zijn heel belangrijk.

in kansen, opleidingen als veilige en

Grondstoffen, energie en water duurzaam

met de expliciete en impliciete eisen van

Samenwerking vormt de sleutel voor

gezonde arbeidsomstandigheden.

beheren en efficiënt gebruiken is een

de klant, doch ook kwaliteit op vlak van

must. Verder willen we voedselverspilling

prijs, leveringsmodaliteiten en service.

indijken en minder afval produceren.

Enkel een optimale combinatie van deze

verdere duurzame groei.

vier factoren kan leiden tot een algehele

→
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lees meer op P20

→

lees meer op P24

→

lees meer op P32

klantentevredenheid.
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onze manier van zakendoen.
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MAAK KENNIS MET WILFRIET
Veiligheid & gezondheid, Milieu, Kwaliteit en Operational Excellence, … 4 grote pijlers waar we als
Agristo sterk op inzetten. Maar hoe betrek je alle medewerkers in deze topics en zorg je dat de aandacht en waakzaamheid steeds hoog blijft? Net daarvoor werd Wilfriet in het leven geroepen.
Afhankelijk van zijn outfit, legt Wilfriet de focus op Veiligheid en Gezondheid (Safety), Milieu (Environment), Kwaliteit (Quality) of Operational Excellence (Performance). Naast de handige tips en trics die
Wilfriet geeft, heeft hij ook een rol in uitgebreidere campagnes. Op deze manier willen we onze medewerkers sensibiliseren over diverse topics.

Het kwaliteitssysteem is opgebouwd en beheerd volgens HACCP en BRC & IFS-standaard.

In alle sites gelden strenge hygiënemaatregelen en beschikken we over:

Die certificaten en de vele kwaliteitscontroles in elke stap van het productieproces, van grondstoffen tot verzending, bewijzen dat kwaliteit
niet alleen een belofte is. Wij garanderen ook de volledige traceerbaarheid van op de vork tot op het veld. Hierdoor kan Agristo sterke
garanties voorleggen op het vlak van voedselveiligheid, traceerbaarheid en zeer hoge kwaliteit.
Ook productintegriteit maakt tegenwoordig onderdeel uit van de BRC en IFS standaarden. We hebben dan ook een preventief
systeem opgezet gericht op het voorkomen van voedselfraude. Het is voor Agristo in de eerste plaats belangrijk om de grondstoffen
opsporingstechnieken – onder andere gebaseerd op DNA-analyse - toegepast om voedselfraude op te sporen.

“Agristo is vooruitstrevend in techniek en hygiëne en dat drijft ook ons
om net dat stapje verder te gaan. Elke machine is maatwerk, op maat
van Agristo’s eisen. Samen bouwen we oplossingen die voldoen aan de
strenge hygiëne-eisen van vandaag, maar meteen ook klaar zijn voor de
toekomst: perfect te onderhouden, 100% behoud van productkwaliteit
en veilig voor de medewerkers. Ons partnerschap berust op wederzijds
respect en openheid. Door onze kennis en ervaring te bundelen slagen
we erin voorop te blijven in deze snel evoluerende markt.”

Vooruitstrevend in
voedselveiligheid en kwaliteit
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aan te kopen bij betrouwbare leveranciers zodat de toeleveringsketen/herkomst transparant is. Daarnaast worden ook geavanceerde

Stefaan Vangheluwe, zaakvoerder Stumaco
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duurzame
partnerschappen
Medewerkers
Klanten · Concurrenten
Sectorfederatie · Telers
Onderaannemers en
leveranciers · Aandeelhouders
Overheid · Omwonenden
Milieuorganisaties · Financiële
instellingen

In de snel veranderende economische wereld met veel onzekerheden is openheid en transparantie een must. Deze vormen de
bouwstenen van een partnerschap op lange termijn met al onze
stakeholders.

“Agristo is een familiebedrijf in hart en
nieren. Dat proef je zodra je het bedrijf
binnenstapt. We werken reeds enkele
jaren intensief samen aan de bouw van logistieke automatiseringsoplossingen. Het
persoonlijke contact, rechtstreeks met de
beslissingsnemers, schept een partnerschap. Afspraken zijn heilig, vertrouwen
vormt de basis voor de lange termijn.”
Marcel Spruijt, Sales Manager Handling Automation

OPEN EN TRANSPARANTE
COMMUNICATIE
We zoeken actief de dialoog met onze stakeholders op. Aan de
hand van bedrijfsbezoeken en openheid over onze productie-

Egemin

Flash
MAGAZINE VO
OR MEDEWER
KER

S

editie decemb
er 2016

Rebranding en HR
campagne voor Agristo

processen willen we laten zien dat de voedingssector een nette,
professionele, innovatieve en kennisintensieve sector is die ruimte

Een kijk achter de
schermen...

Flash
MAG

editi

biedt voor interessante jobs en mooie loopbaanpaden. Intranet,

AZIN

E VO
OR

e juli
2017

Agristo
Sportief

nieuwsbrieven, media, overlegmomenten, lidmaatschappen,
bedrijfsbezoeken, … helpen ons om open en transparant te
communiceren.
Agristo Flash, onze halfjaarlijkse newsletter van, voor en

Agristo Tilburg &
Agristo Wielsbeke
in opbouw

We love
potatoes

MEDE

WERK

ERS

Agristo
On the
road

Kerstfee
st 2016
30 jaar
Agristo

We ve
potalo
toes
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let’s make
future
together

door onze medewerkers informeert onze medewerkers
over het reilen en zeilen over de sites heen: nieuwe
collega’s, weetjes over de verschillende productiesites,
nieuwe producten, enz.
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chure

lbro
Onthaa
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HET KAN ALTIJD BETER,
IEDERE DAG

PARTNER VAN RETAILEN FOODSERVICE

De verwerking van de aardappelen gebeurt met uiterst geso-

In de sector van de aardappelverwerkende industrie is innovatie

Als privatelabelproducent is Agristo partner van retail- en

fisticeerde apparatuur en nagenoeg volautomatisch. Menselijke

en productontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Eén van

foodservicespelers wereldwijd. Terwijl retailers het huismerk

ingrepen zijn tot een minimum beperkt.

de sterktes van Agristo is dat er niet enkel gefocust wordt op

vroeger eerder als prijsbreker in de strijd wierpen, gebruiken ze

Agristo streeft een optimale combinatie na tussen het maken van

commodities zoals friet, maar dat ook sterk ingezet wordt op

het vandaag vooral om zich te onderscheiden. De zoektocht van

volumes en het garanderen van een zeer hoog en constant kwa-

nicheproducten zoals gratins, kroketten, noisettes, hashbrowns,

onze R&D specialisten naar nieuwe recepturen en productvarian-

liteitsniveau. We willen elke dag een beetje beter doen. Belangrijk

roast potatoes en ovenfriet.

ten, in combinatie met de wensen, dromen of creativiteit van de

is dus dat, rekening houdend met de verschillende factoren die

klant en de markt- en consumententrends zorgen voor innovaties

het resultaat beïnvloeden, we kunnen beoordelen of we het maxi-

op maat van de klant. ‘Convenience’ is momenteel het tover-

male uit de aardappel en het proces gehaald hebben met zo min

woord bij uitstek ... een trend die ook Agristo altijd voor ogen

1% 1%

mogelijk verspilling en met de gewenste kwaliteit voor de klant.
Agristo kan bouwen op jarenlange ervaring en expertise, alsook

industry

houdt. Ook onze flexibiliteit in verpakking biedt onze partners tal
van mogelijkheden. Wij hebben het volledige aanbod in huis, van

fastfood

het vakmanschap van de werknemers als gevolg van een
continue intensieve training en ervaringsuitwisseling. Daarnaast
wordt ook samengewerkt met diverse kenniscentra en expert
leveranciers om zowel de uiteenlopende marktbehoeften op een
flexibele manier te kunnen beantwoorden als de productiviteit en

ALLES BEGINT
BIJ DE AARDAPPEL

entry level tot premium producten.

44%

foodservice

54%
retail

Dankzij het inzetten van hoogwaardige technologie en een sterk
doorgedreven automatisering kunnen we kwalitatief hoogstaande producten aanbieden aan interessante voorwaarden. Het

duurzaamheidsparameters zoveel mogelijk te kunnen optimalise-

volledige proces kenmerkt zich door snelle leveringen, flexibele

ren in productieruns.

productielijnen en een perfecte traceerbaarheid van producten en ingrediënten.

Agristo selecteert rondom de verschillende productiesites zijn ideale leveranciers voor de bevoorrading van
aardappelen. We laten de specialiteit van het telen bij
de landbouwers, maar hanteren duidelijke aanlever- en
kwaliteitsvoorwaarden, waaronder ook de vereiste
kwaliteitscertificaten.

“Agristo is een vooruitstrevend bedrijf.
Niet zozeer de goedkoopste, maar wel de
kwalitatief betere, bewezen oplossingen
genieten de voorkeur. Energiezuinigheid,
betrouwbaarheid en continuiteit zijn doorslaggevend.”

Momenteel worden alle aardappelen aangekocht in
een straal van 150km rond elke productievestiging.

Het is bovendien de ambitie van Agristo om zo energiezuinig,

Naast de rechtstreekse tewerkstelling in de produc-

duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te werken gebaseerd op

tie-eenheden van Agristo zelf is er dus ook heel wat

de eigen expertise en op een intense samenwerking met strategi-

indirecte tewerkstelling bij de verschillende toeleveran-

sche leveranciers en met experts in milieu, water, geur en geluid.

ciers: familiale landbouwbedrijven (Agristo heeft meer
dan 1.000 leveranciers), aardappelhandelaars, transporteurs, fabrikanten van verpakkingen, enz. De groei
van de aardappelverwerkende industrie is dus ook vele
andere bedrijven ten goede gekomen.

“We beschouwen Agristo als een strategische partner in de marktontwikkeling in
Noord-Amerika. Geen eenvoudige markt, maar we kunnen intussen een mooie en groeiende portfolio aanbieden. Agristo werkt hard om alles tot in de puntjes goed te doen en
neemt verantwoordelijkheid voor elk probleem of uitdaging.”
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Marcel Spruijt, Sales Manager Handling Automation Egemin

Jeff Preston, Managing Director, Ardo VLM North America
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de mens centraal

“Onze medewerkers zijn onze beste
ambassadeurs. Wat we uitstralen
is ook hoe we zijn.”
Hannelore Raes, CEO

Agristo wil een stabiele en betrouwbare werkgever zijn, waar de mens centraal staat. We koesteren
onze aanwezige medewerkers en besteden grote aandacht aan het aantrekken van toekomstig talent.
Onze medewerkers zijn immers de motor voor het functioneren van Agristo en aan hen danken wij
ons succes! Innovatie, ontwikkeling en creativiteit worden binnen onze organisatie sterk aangemoedigd.

FAMILIEBEDRIJF IN HART EN ZIEL
Sinds de oprichting is Agristo altijd een familiebedrijf gebleven waar veel belang wordt gehecht
aan familiewaarden. We zorgen ervoor dat elke medewerker zich thuis voelt en creëren een warme
werksfeer in het bedrijf. We zijn persoonlijk aanspreekbaar en staan altijd open voor opbouwende
opmerkingen en suggesties die Agristo beter kunnen maken. We tonen onze waardering voor onze

“Bij Agristo zijn het de kleine dingen die het doen. Een attentie voor
Sinterklaas, Pasen, jubileum, een schouderklopje of gemeend compliment, het jaarlijks personeelsfeest versterken de verbondenheid.
Hier ben je geen nummer, maar deel van de familie.”
Elisabeth Depraetere, ploegchef
Nieuwe collega’s ontvangen een onthaalbrochure en krijgen een onthaalprogramma. Via tal van
interne communicatiemiddelen, personeelsfeesten en teamevents wordt de band tussen Agristo,
medewerker en familie versterkt.

partime

760

medewerkers
< 30 jaar

80%- 20%

4% vs 96%
95,65% - fulltime
parttime
fulltime

30 - 40 jaar
< 5 jaar anciënniteit

24

4,35%

41 - 50 jaar
5 - 10 jaar

18

nationaliteiten
> 50 jaar
> 10 jaar
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medewerkers en streven permanent naar maximale voldoening in hun job.

25

VERSTERKTE COMPETENTIES
Agristo zet zich in voor excellent talent en heeft verschillende programma’s om medewerkers te ondersteunen
in de ontwikkeling van hun talenten. Onze opleidingen
spitsen zich niet alleen toe op technische vaardigheden
(technische opleidingen, on the job training, opstartprogramma in de productie, enz.) maar ook op persoonlijke
ontwikkeling (communicatietraining, time management,
managementtrainingen, enz.). Sinds 2016 is Agristo van
start gegaan met e-learning.

Mensgericht ondernemen start reeds bij de aanwerving van mensen. We verwachten van onze medewerkers dat ze onze bedrijfswaarden delen en hier
ook dagdagelijks naar handelen. We merken dat we
ook net die profielen aantrekken. Een bedrijfscultuur
krijg je niet gevormd door communicatie en sensibilisering alleen. We trekken medewerkers aan zoals
we zelf zijn. Een persoonlijke ‘fit’ met onze bedrijfs-

“Mijn eerste weken bij Agristo vielen me
vooral de open communicatie en aanspreekbaarheid op. En dit in combinatie
met een gezonde ambitie. Het moet vooruit
gaan! In mijn job als preventieadviseur trek
ik deze lijn door. Ik wil me vooral laten zien
op de vloer, aankaarten en toelichten waar
nodig en samen tot een pragmatische en
realistische oplossing komen bij onveilige
situaties.”

waarden is minstens even belangrijk als de ervaring
op het CV.

Alexander Vandendriessche, preventieadviseur

Door kennis en ervaring te delen, werken we als één
team aan dezelfde doelen en maken we Agristo met
gezond verstand elke dag een beetje beter. We willen onze
producten en processen telkens opnieuw verbeteren en
ons aanbod nog beter afstemmen op de vraag van onze
klanten. Daarom stimuleren we elk initiatief om kennis en
ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende ploesamen te werken.

Potatoholic?

Kom lekker werken bij Agristo | jobs.agristo.com

zijn met het product en het productieproces. Interne doorgroei is bij ons geen illusie maar realiteit.

“Agristo is bovenal een warm bedrijf. Veel
bedrijven claimen de familiale waarden,
maar bij weinigen voel je de warmte zo in
het contact met de medewerkers. Er is
veel aandacht voor opleidingen, niet alleen
technisch, maar ook rond communicatie,
omgaan met elkaar.”
Maarten Azou, Managing Partner Acta Management

Binnen HR wordt intens gebouwd aan een functioneringsFrank Bodyn, technische dienst

gen, afdelingen en sites en nog vlotter en enthousiaster

STEEDS OP
ZOEK NAAR
NIEUWE
AGRISTOCOLLEGA’S

en afdelingen. We willen dat alle medewerkers vertrouwd

“Agristo is een mooie groeiende
organisatie waar veel toekomst muziek
in zit. Ik ga elke dag met veel plezier naar
mijn werk. Er heerst een goede werksfeer
en er is veel collegialiteit. Ook zijn er
veel ontwikkelingsmogelijkheden voor
medewerkers. Het is een bedrijf waar lang
met veel plezier kunt werken”.
Khalid Dadani, Inpakoperator

beleid, waarin de medewerkers ruimte hebben voor eigen
inbreng rond hun functioneren en het aangeven van noden
en opleidingen.

“Als familiebedrijf hecht Agristo belang aan
duurzame tewerkstelling en een langetermijnrelatie met elke medewerker. Maar dat
hoeft niet noodzakelijk in dezelfde job. We
streven ernaar dat onze medewerkers kunnen meegroeien met Agristo en zo blijven
evolueren en doorgroeien.”
Evelien Vermandere, Group HR Director
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GEDEELDE WAARDEN

“Een werkdag bij Agristo is nooit hetzelfde.
Zelfstandig werken en probleemoplossend kunnen denken zijn een must, maar
houden de job ook boeiend. Elke dag een
nieuwe uitdaging.”

We stimuleren interne mobiliteit tussen verschillende jobs

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR ONZE VERSCHILLENDE VESTIGINGEN
INPAK- EN PRODUCTIEOPERATOREN – PLOEGLEIDERS – TECHNIEKERS – INGENIEURS ...
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VEILIGE EN GEZONDE WERKPLEK

SOCIAAL BETROKKEN

De veiligheid en gezondheid van onze mensen is één van onze

Ook voor tal van sociale uitdagingen dichtbij of veraf wenst

kernwaarden. We willen dat al onze medewerkers veilig en in goede

Agristo haar steentje bij te dragen.De Agristo foodtruck of

gezondheid weer thuiskomen na hun werkdag. Agristo streeft naar

frietmobiel was ondermeer present tijdens de wielerwedstrijd

een veilige, gezonde en aangename werkomgeving zonder arbeids-

E3 Harelbeke. Daar ging de verkoop (€1.896) van onze frietjes

ongevallen door het verwijderen of het minimaliseren van gevaren of

naar het goede doel, namelijk Het Ventiel uit Hulste. VZW

risicofactoren in de werkomgeving.

Het Ventiel heeft tot doel personen met (jong)dementie te
ondersteunen en hun sociaal isolement te doorbreken. Bij de

Veilig werken is de directe verantwoordelijkheid van elk van onze

inhuldiging van de nieuwe site werd opgeroepen om geen

medewerkers. Wij verwachten dat iedereen zijn of haar verantwoor-

geschenken mee te brengen, maar een gift (€29.000) te storten

delijkheid neemt en zich verantwoordelijk voelt voor zijn/ haar eigen

op de rekening van Het Ventiel of het Kinderkankerfonds.

veiligheid en die van anderen. Wij verwachten dat ons management
blijk geeft van zichtbaar leiderschap en betrokkenheid ten opzichte van
haar werknemers met betrekking tot alle gezondheids- en veiligheids-

Ook zetten we onder andere mee onze schouders onder
een project van de Peruviaanse coöperatie Coopagros
uit Andahuaylas in de Andes. Deze coöperatie verwerkt
aardappelen tot (gevriesdroogde) chuños volgens een
eeuwenoude traditie. Door de klimaatsverandering zijn
vriesnachten niet meer verzekerd. TRIAS, met zijn partners, wil via een aangepaste vrieskamer deze coöperatie
helpen deze traditie verder te zetten en het inkomen van
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aspecten.

de telers en hun gezinnen verzekeren.
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Respect voor de volgende
generaties en voor alle
medewerkers
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hoe techniek en
moeder natuur
samensmelten

Gloednieuwe site in Wielsbeke
Met een investering van ruim 100 miljoen euro in nieuwe productiegebouwen, opslagfaciliteiten en
groenzones op een terrein van 25 hectare breidt Agristo haar productiecapaciteit in voorgebakken
en diepgevroren aardappelproducten aanzienlijk uit. Agristo wil bij het invullen van deze site meteen
ook toonaangevend zijn op het vlak van efficiëntie, duurzaamheid en ecologie.

1. Zuivering Leiewater en gebruik
als proceswater in de plaats van

3. Recentste technologie om met

grondwater. Zuivering afvalwater en

de nieuwste beschikbare en meest

maximaal hergebruik. Lozing afvalwater

uitgebreide soorten verpakkingen te

rechtstreeks in de Leie.

werken (bv. biodegradeerbare folies).

4. Het implementeren van een naverbrander voor het

2. Optimalisatie exportmogelijkheden

verbranden van de bakdampen om aldus de geurcom-

(gebruik containerterminal en vervoer over

ponenten binnen en buiten het bedrijf te elimineren.

water promoten)

De ruimtedampen worden via schouwen van 50
meter hoog in de omgeving verspreid.

1
3
6
4
8
5

7

5. Implementeren van de nieuwste
generatie sorteermachine om aldus de
uitval te kunnen reduceren.
8. Hoogbouw georiënteerd volgens
minimale schaduwinval naar omwonenden.
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2

6. Haalbaarheidsstudie voor
samenwerking met nabijgelegen
7. Recuperatie van restwarmte van

biomassaelektriciteitscentrale.

bakdampen voor het droogproces.
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REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK

Zorg dragen voor het milieu en energie
is een algemene en continue inspanning
van alle medewerkers van Agristo.
Iedereen draagt zijn steentje bij vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel
en enthousiasme.

“INSANITY IS DOING THE SAME THING
OVER & OVER AGAIN
minder energie te verbruiken voor een gelijke output. Agristo neemt reeds
& EXPECTING DIFFERENT RESULTS.”

We werken er doorlopend aan om onze processen efficiënter te maken en
meerdere jaren deel Albert
aan de Einstein
meerjarenafspraken met de overheid. Binnen
deze meerjarenafspraken wordt ingezet op energie-efficiëntieverbetering
en worden besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van kleiner
dan 5 jaar uitgevoerd. Jaarlijks wordt aan de overheid over de vooruitgang
gerapporteerd.

Met aardappelen als basisingrediënt zijn wij sterk afhankelijk van de
natuur. Zorg dragen voor het milieu is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het dagelijks beleid:
• investeren in automatisering en nieuwe technieken waarbij aandacht is voor efficiënt gebruik van
grondstoffen en energie,
• alle economisch haalbare energiebesparingsmaatregelen uitvoeren,
• het waterverbruik en de lozing van water beperken en het hergebruik van water evalueren,
• maatregelen treffen om de geluidsoverlast te beperken
• reductie van afval en valorisatie van afval- en nevenstromen,
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• bodemverontreiniging voorkomen.
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Maar ook van elke medewerker van Agristo wordt een algemene, continue inspanning vereist. Iedereen
draagt zijn steentje bij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en enthousiasme.
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In Harelbeke wordt groene energie

wordt opgevangen, gewassen en

ingezet. De UASB (Upflow Anaero-

naar een warmtekrachtkoppeling

bic Sludge Blanket) is de tweede

gestuurd. De warmtekrachtkop-

stap van de waterzuivering. Hier

peling wekt vervolgens elektriciteit

werken verschillende bacteriën

op. De vrijgekomen warmte wordt

samen, zonder aanwezigheid van

aangewend voor het opwarmen

zuurstof, om het grootste deel van

van de lucht van de brander en het

de koolstofketens af te breken tot

water naar de ontgasser.

CO2 en methaan. Samen vormen
deze 2 gassen biogas. Het biogas

34

NIEUW KANTOOR MET OOG VOOR DE MENS
In 2017 werd op de site Tilburg

van de medewerkers. Lichtinval,

het nieuwe kantoor in gebruik

ergonomische werkplekken en een

genomen. Daar werd naast

bedrijfskantine zorgen ervoor dat

energiezuinige verlichting en

de medewerkers zich thuis voelen

goede isolatie van het gebouw

in hun werkomgeving.

veel zorg besteed aan het welzijn
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GEBRUIK VAN GROENE ENERGIE
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TRANSPORTBESPARING

HERGEBRUIK VAN WARMTE
In Harelbeke wordt met behulp

enkele seconden gekookt wordt.

Voor ons wagenpark streven we een eco-efficiënt aankoopbeleid na. Dit resulteert in een constante daling van de gemid-

van een stoomschiller de schil van

De warmte die vrijkomt bij de

delde CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfswagens.

de aardappelen verwijderd. De

stoomschiller wordt hergebruikt

Daarnaast is Agristo continu bezig het transport naar en van de productielocatie zo efficiënt mogelijk via intermodaal ver-

aardappelen worden batchgewijs

door middel van een warmtewis-

voer te organiseren. Dit betekent dat wij heel actief zoeken naar opties om steeds minder over de weg te vervoeren maar

met behulp van stoom onder hoge

selaar (condensor) en toegepast in

wel steeds meer via boot of trein.

druk gezet, waarbij de buitenste

het productieproces.

Intermodaal transport creëert daarnaast ook mogelijkheden om de flexibiliteit van het laadproces te verhogen en wachttij-

schil van de aardappel gedurende

% (kWh/ton)

den te verlagen, zodat de productiecapaciteit optimaal kan worden benut.
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ENERGIEZUINIG VRIESHUIS
In Nazareth wordt een opslag-

het afremmen, energie recupere-

ruimte constant op -25 °C ge-

ren en terugvoeren naar het net.

houden. Dat vraagt om goede

Dankzij de regeneratiemodules

isolatie als je duurzaam wil blijven.

wordt die energie niet verbrand en

Agristo koos daarom voor extra

gaat ze niet verloren aan warmte

dikke isolatiewanden van 20 cm

in het gebouw. Dit betekent dat je

en een betonplaat die op bepaalde

minder vermogen nodig hebt om

plaatsen 1,5 m meet. De kranen

te koelen. Zo kan Agristo tot 70%

zijn voorzien van speciale regene-

recupereren en 25% besparen.

Onze productievestiging in Tilburg,

gezet, en in diezelfde rondloop wor-

Ook de productievestiging te

die zich langs het Wilhelminakanaal

den geladen containers terug naar

Wielsbeke ligt zeer dicht bij een

bevindt, heeft hier de laatste jaren

de haven in Antwerpen of Rotter-

containerterminal. In samenwerking

erg op ingezet en werkt hiervoor

dam gebracht. De lege containers

met de POM en andere exporteurs

nauw samen met een container-

op de terminal worden dagelijks

in de omgeving, werkt Agristo actief

terminal op het industrieterrein.

door Agristo afgeroepen en via een

mee aan een Vlaams initiatief om

Dagelijks wordt door een dedicated

pendelwagen naar en van de fabriek

een container terminal in Wielsbeke

“Agristo Barge” een buffer aan lege

gebracht.

te optimaliseren om eindproduc-

containers op de terminal in Tilburg

ten voor de overzeese gebieden
zoveel mogelijk via de waterweg
naar Antwerpen te vervoeren. Door

-53Ton CO2

-64Ton CO2

-180Ton CO2

to volumes wordt dit wellicht een
haalbaar en efficiënt alternatief voor

ratiemodules die bij het dalen en

wegvervoer.

2014
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de inbreng van de relevante Agris-

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2017

20

2015

2016

37

EFFICIËNT WATERGEBRUIK
Bij zowat elke productiestap is water vereist. In overeenstemming met de voorschriften van voedselveiligheid maken wij in de productieomgeving alleen gebruik van water van drinkkwaliteit.
Afvalwater wordt gezuiverd in de bedrijfseigen waterzuiveringsinstallatie, alvorens geloosd te
worden of hergebruikt als waswater. Er wordt getracht om de concentratie aan fosfaat in het proceswater zoveel mogelijk te beperken, dit door onder meer een betere afdroging van de frieten.
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INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN WATER
Op de nieuwe site te Wielsbeke zal afvalwater gezuiverd worden en
opnieuw ingezet in het proces zelf om het gebruik van stads- en grondwater
Watergroep geïnvesteerd in een installatie en de bijhorende persleidingen

Samen werken
aan een betere toekomst

om het Leiewater na intense zuivering eveneens te kunnen gebruiken als
proceswater in de plaats van grondwater.
In Tilburg is Agristo aangesloten op één van de grootste Europese,
grootschalige, gezamenlijke installaties voor industriële waterzuivering
gebaseerd op membraantechnologie. Agristo loost met 3 andere bedrijven
(Fuji, Coca Cola en IFF) op een collectieve waterzuivering beheerd door
New Water Business (NWB). Door de combinatie van de afvalstromen
is het energieverbruik per m3 water significant lager. Daarnaast zal door
de samenstelling van het gemeenschappelijke water ook veel adequater
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zoveel mogelijk te reduceren. In diezelfde optiek wordt samen met de

kunnen worden gezuiverd.
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HOOGWAARDIGE VERWERKING AFVAL
EN NEVENSTROMEN
Wij werken met een natuurproduct. Voor de oogst kan je

ingekocht. Dit beperkt de hoeveelheid verpakkingsafval.

dus niet juist inschatten hoe groot de aardappelen zullen

Agristo helpt mee voorstellen uitwerken met de klanten

zijn, zodat we tijdens het seizoen de toelevering moeten

voor nieuwe verpakkingsconcepten, om zoveel mogelijk

bijsturen. Grote aardappelen worden gebruikt voor onze

met recycleerbare materialen te werken of met zo dun

frieten, de kleine aardappelen worden naar Nazareth

mogelijke verpakkingen.

gebracht om verwerkt te worden tot aardappelspecialiteit. Te korte frieten en kleine stukjes aardappel worden
gevaloriseerd als vlokken. In Tilburg worden momenteel
reeds 6000 ton vlokken geproduceerd, die o.a. opnieuw
tot volwaardig eindproduct worden verwerkt in onze eigen
specialiteiten. Overige nevenstromen zoals stoomschillen
worden gevaloriseerd als veevoeder.
Andere afvalstromen bestaan uit:
• Vreemd materiaal zoals stenen of grond. Grond gaat
terug naar de akkers en stenen worden hergebruikt,
bijvoorbeeld in het kader van wegwerkzaamheden.
• Verpakkingsmateriaal, met name karton en plastic folie
wordt verzameld en gerecycleerd door externe recyclagebedrijven.
zameld en door externe bedrijven verwerkt tot biodiesel.
• Plastic flessen, verpakkingen die metaal bevatten,

INITIATIEVEN OP HET GEBIED
VAN AFVAL EN NEVENSTROMEN

drankkartons en kantoorpapier worden afzonderlijk

De site Harelbeke zet fors in op de schei-

ingezameld voor recyclage.

ding van reststromen en het terugdringen van
niet-recycleerbare fracties.

Bij Agristo is er continu aandacht voor afvalpreventie. We

Een natuurproduct vergt strenge kwaliteitscon-

trachten het maximale uit de aardappel en het proces te

troles. Alle nevenstromen worden van elkaar

halen met zo min mogelijk verspilling en met de gewenste

gescheiden om als grondstof of dierenvoeding

kwaliteit voor de klant. Als organisatie willen we elke dag

te kunnen hergebruiken.

een beetje beter doen.

Daarnaast wordt uit het aardappel waswater
de aarde gerecupereerd met behulp van een

Agristo probeert om zoveel als mogelijk bronmaatregelen

sandbucketwheel, een lamellenseparator en

te treffen om verpakkingsmaterialen te beperken, bijvoor-

kamerfilterpers. Deze aarde wordt opnieuw in

beeld door gunstige stapelpatronen aan te houden en de

de landbouw aangewend.
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• Frituurolie dat overblijft na het frituurproces wordt inge-

dooshoogte te optimaliseren. Chemicalieën en overige
grond- en hulpstoffen worden veelal in bulkhoeveelheden
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G102-1

Naam van de organisatie

cover

G102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

p9

G102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

backcover

G102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

p10

G102-5

Eigendomstructuur en rechtsvorm

p7, 10

G102-6

Afzetmarkten

p11

G102-7

Omvang

p11

G102-8

Medewerkers

p25-31

G102-9

Beschrijf de toeleveringsketen

p15

Economische prestaties
G201-1

Voornaamste merken, producten en/of diensten

p11, 22

G302-3

Het aantal landen waar de organisatie actief is

p35

G302-4

Eigendomstructuur en rechtsvorm

p34-36

Totale wateronttrekking per bron

p39

G204-1

Milieu
Energie

Water

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode voor de
organisatie en haar toeleveringsketen

nvt

G102-11

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

p18

Emissies

G102-12

Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere
initiatieven die de organisatie onderschrijft

p7, 16-19

G103

Management approach

p37

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

G305-5

Vermindering van GHG emissies

p37

nvt

G102-14

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

p3

Management approach

p41

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes
en uitgangspunten met belang op vlak van MVO

Bestuursstructuur

Gezondheid en veiligheid
G103

Management approach

p28

Opleiding en onderwijs
p 12-13

Bestuur
G102-18

Afvalwater en afvalstromen

Sociaal

Ethiek and integriteit
G102-16

G303-1

G103

Strategie

p10

G103

Management approach

p27

G404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren

p27

Diversiteit en gelijke kansen

Stakeholders engagement
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p11

Aankoopbeleid

G102-10

G102-13

42

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en
gedistribueerd

G405-1

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

G102-40

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie
heeft betrokken

p21

G102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve
arbeidsovereenkomst valt

p25

Lokale gemeenschap

G102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

p21

G413-1

G102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder
de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden

p21-31

Gezondheid en veiligheid van de consument

G102-44

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de
organisatie hierop heeft gereageerd

p21-31

Rapportagemethode
G102-45

Operationele structuur, afbakening van het rapport

p7,10

G102-46

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en
toepassing verslaggevingsprincipes

p7

G102-47

Oplijsting materiële aspecten

p15-17

G102-48

Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

nvt

G102-49

Significante veranderingen naar rapportering ten opzichte van
vorige verslagperiodes

nvt

G102-50

Verslagperiode

p7

G102-51

Datum meest recente verslag

p7, 1e
verslag

G102-52

Verslaggevingscyclus

p7

G102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

backcover

G102-54

Rapportering conform GRI-standarden

p7

G102-55

GRI inhoudstafel

p42

G102-56

Externe verificatie

nvt

Activiteiten met lokaal gemeenschapsengagement, impact
beoordeling en ontwikkelingsprogramma’s

p25

p29

G103

Management approach

p18-19

G416-1

Beoordeling van de gevolgen inzake gezondheid en veiligheid van
producten met het oog op verbetering

p18-19
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GRI-tabellen

ALGEMENE TOPICS
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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.

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

Hoofdkantoor Agristo
Waterstraat 40
8531 Harelbeke België
+32 (0)56 73 50 50
info@agristo.com
www.agristo.com

44

