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HET MYDIBEL

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

“We zijn van nature doeners, maar met dit
duurzaamheidsverslag willen we stilstaan
bij het waarom achter onze daden.
Ook jou heten we van harte welkom
in de wereld van Mydibel.”

PURE AARDAPPELPASSIE,
VAN VELD TOT VORK
Het is onze missie om een uitgebreid gamma
van heerlijke aardappelproducten van
topkwaliteit aan te bieden, met respect
voor de natuur en de omgeving.
De Mydibel Groep is een modern familiebedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen,
produceren en commercialiseren van
aardappelproducten: koelvers (frieten),
diepgevroren (frieten en pureespecialiteiten)
en droog (vlokken en granulaten).

Carlo Mylle (zaakvoerder): “Het verhaal van Mydibel is het verhaal van een droom.
Dé droom die onze vader Roger had, intussen bijna 30 jaar geleden, en waar wij in ons
familiebedrijf nog elke dag werk van maken. Mydibel wil iedereen laten meegenieten
van het beste wat Moeder Aarde te bieden heeft: de aardappel, in al zijn vormen en
smaken.” “Mydibel haalt het maximum uit de aardappel waardoor er niets
verloren gaat. In de eerste plaats in ons breed gamma aan heerlijke aardappelproducten: verse (frieten) en diepgevroren producten (frieten en pureespecialiteiten)
en droge voeding (granulaten en vlokken). Neven- en reststromen worden tot een
minimum beperkt. De aardappelschillen leveren ons waardevolle energie. En wat overblijft benutten we als
bodemverbeteraar voor de landbouwers die telen voor Mydibel.”
Bruno Mylle (zaakvoerder): “We groeiden op tussen de landbouwproducten en
kregen de liefde voor de aardappel mee met de paplepel. We zijn in de stiel geboren,
het zit in heel ons zijn. En die passie voor ons beroep delen we met onze trouwe
medewerkers en leveranciers, die meebouwen aan onze droom. Mydibel met zijn
familiale sfeer, laat medewerker, leverancier, klant en consument toe deel uit te
maken van een droom van een familie, The Happy Potato Family!”

PASSION
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Een kwestie van familie
Roger Mylle’s passie voor de aardappel
leidde in 1988 tot de oprichting van Mydibel
in Moeskroen, België.
De twee zonen van Roger, Carlo en Bruno,
waren van bij het begin betrokken bij het
familiebedrijf en toen Roger in 2009 met
pensioen ging, namen zij de Mydibel Groep
onder hun hoede.

v.l.n.r. Bruno Mylle, Roger Mylle, Carlo Mylle

FAMILIECHARTER
Nog voor de volgende generatie aan zet is, en om ook in de toekomst totale zelfstandigheid te kunnen bewaren, werden de visie en een aantal gedragsregels (bv. de vergoeding
van de familieleden, de opvolging, het bestuur van het familiebedrijf, de toetreding en het
carrièreverloop van familieleden in het bedrijf, enz.) vastgelegd in een familiecharter,
dit om de relatie tussen de familie en het familiebedrijf te regelen.

RAAD VAN ADVIES EN DIRECTIECOMITÉ
Een Raad van Advies met onafhankelijke deskundigen verruimt onze blik en vormt een
maandelijks klankbord bij strategische beslissingen en investeringen.
Het directiecomité garandeert de effectieve leiding en stuurt de verschillende activiteiten.
Het directiecomité komt tweewekelijks bijeen.

BELANGRIJKE CIJFERS

62% GROEI
SINDS 2011
▲ 157718

"

We hebben de afgelopen jaren kunnen vaststellen dat Mydibel veel
aandacht schenkt aan een duurzame relatie met investeerders
en financiële instellingen door op een transparante en heldere
manier te communiceren, ons te betrekken in de strategische
investeringen binnen het bedrijf, te investeren in de uitbouw van
het financiële departement, en proactief in te spelen op eventuele
vragen en/of bezorgdheden van financiers.

"

Michel Casselman, general manager PMV (kapitaalverschaffer)

▲ 218408
▲ 196559

▼ 157370

▲ 134518

2011
Volume in ton

2012

2013

2014

2015
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28 JAAR PURE
AARDAPPELPASSIE
MYDIBEL
GROEP

MYDIBEL

GRAMYBEL

TRANSMYL

AGROMYL

produceert

specialiseert zich in
de productie van
gedehydrateerde
aardappelproducten
zoals aardappelvlokken
en -granulaten.

is voor het grootste deel
verantwoordelijk voor de
aanvoer van de aardappelen
en staat tevens in voor het
koel- en diepvriestransport
van het afgewerkt product
tot bij de klant.

is het landbouwbedrijf,
met eigen teelt en
landbouwmachines.
Het is eveneens een groot
labo voor onderzoek naar
nieuwe aardappelrassen
en nieuwe technieken.

voorgebakken, diepgevroren en koelverse
gesneden aardappelproducten

MYDIBEL SITE

voorgebakken
diepgevroren
aardappelpureespecialiteiten

G R AM

YB E L S

ITE

Joeri Pergoot (COO) en Bruno Mylle op de uitreiking van Trends Gazellen

GEZONDE BASIS VOOR
DE TOEKOMST

"

De sterke focus en knowhow wat betreft innovatie en techniek maakt van
Mydibel een zeer performant bedrijf. Dit heeft de Green Factory mogelijk
gemaakt, waarbij er een win-win wordt gecreëerd tussen milieu en winstgevendheid. Het familiale karakter en een betrokken aandeelhouderschap
zorgen voor een stevige inplanting in de regio en gevoel van trots en ownership
bij de medewerkers.

"

Joris Claeys, Managing Partner bij Capital@rent (kapitaalverschaffer)

Myd ibel is een dy na m isch g roeibed r ijf. Dit werd
begin 2016 ook bevestigd op de uitreiking van de Trends
Gazellen. Mydibel werd bekroond als ambassadeur
voor de provincie Henegouwen in de categorie
Grote Ondernemingen. De Trends Gazellen worden
geselecteerd op basis van groei van de omzet, personeelsbestand en cashflow, en dit over vijf
jaar (2014 vs 2010). De snelste 100
groeiers bij de grote bedrijven — met
meer dan 10 miljoen euro omzet in
2010 — mogen zich Grote Gazellen
noemen.

POTATO
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Alles begint bij de

- AANVOER VAN 500.000 TON
AARDAPPELEN/JAAR

2% Nederland

12% Frankrijk

9% Duitsland

Zeg nooit zomaar 'aardappel' tegen een aardappel:
smaken, vormen, kleuren en toepassingen kunnen immers
sterk verschillen. De hoofdrassen die gebruikt worden bij
Mydibel zijn Bintje, Fontane, Challenger en Première
(vroege oogst). Smaak, kleur, kwaliteit, teeltbaarheid en
bewaarbaarheid zijn troef. Dat zijn ideale aardappelvariëteiten om een smaakvolle friet of een karaktervolle
puree mee te maken. Het culinaire staat bij ons hoog in
het vaandel.

77% België

- 9000 HA CONTRACTTEELT
300 HA EIGEN PACHTTEELT
- IN EEN STRAAL VAN +/- 300 KM
ROND MYDIBEL

MYDIBEL,
MIDDEN IN DE
AARDAPPELREGIO BIJ
UITSTEK

"

We zoeken naar multifunctionele rassen, die zowel
kunnen verwerkt worden in de friet als in aardappelspecialiteiten en gedehydrateerde producten.
Er kan altijd iets foutlopen met de teelt en zo kunnen
we de landbouwers een alternatief bieden. Dat is een
van de sterktes van de Mydibel Groep.

"

Frederik Decock, agrospecialist
FONTANE

Asia

CHALLENGER
Oceania
South America

Europe

BINTJE
Africa

Mydibel wordt omringd door een uitgebreid netwerk
van aardappelboeren. Wat maakt onze regio zo bijzonder?
1. | Optimaal klimaat (vochtigheid, zonintensiteit, temperatuur…)
		 en bodem- en teeltomstandigheden.
2. | Rijke aardappeltraditie van onze landbouwers garandeert
		 ervaring en vakmanschap.
3. | Veel aardappelvariëteiten met keuze uit vroege,
		 halflate en late rassen.

TESTEN VAN NIEUWE AARDAPPELRASSEN

4. | Veel onderzoek, analyses, voorlichting en dienstverlening
		 binnen de aardappelsector.

Het landbouwbedrijf Agromyl en zijn eigen agrodienst leggen zich toe op het innoveren
in en testen van nieuwe aardappelrassen. Een ras testen duurt ongeveer vijf jaar.
Eerst proberen we op een kleine oppervlakte, een testperceel. Zijn die resultaten goed, dan
reserveren we het jaar erop meer hectare. In een volgende fase kijken we of het ras goed te
bewaren en te verwerken is. Hierbij werken we samen met enkele kernlandbouwers die
heel gespecialiseerd werken. Pas daarna zullen we het ras echt introduceren. Dit intensieve
testproces gebeurt in eigen beheer, met eigen mensen. De criteria zijn namelijk niet
min: voldoende rendement, goede kleur, lengte, smaak, resistentie, bewaring… We hopen
de komende jaren verschillende eigen rassen te kunnen volgen en koppelen.

5. | Doorgedreven kwaliteitssysteem met strikte controles volgens
		 de strengste normen (voedselveiligheid, milieu, technologische
		 kwaliteit, duurzaamheid, traceerbaarheid…).
6. | Centrale ligging en tal van transportmogelijkheden
		 (nabijheid zeehavens) garanderen snelle service en vlotte
		levering.
7. | ‘Yellow flesh’-aardappelen zijn de beste keuze voor frieten
		 op culinair vlak, qua smaak en kleur.
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aardappel
"

Eén van de uitdagingen is onze landbouwers te
ondersteunen en te motiveren om aardappelen
te blijven kweken. Eerlijkheid en transparantie
zijn cruciaal voor een langdurige samenwerking.
We willen de stiel leefbaar houden. En via faire
contracten zorgen we dat iedereen goed boert.

WIST JE DAT...
- al onze aardappelen Vegaplan of gelijkwaardig gecertificeerd zijn?
De Vegaplan Standaard geldt als waarborg voor voedselveiligheid,
traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid?
- we onze landbouwers ondersteunen bij het rooien, zowel met personeel als machines?
- de aanvoer van aardappelen o.a. verloopt via ons zusterbedrijf Transmyl?
Dat verhoogt onze flexibiliteit om de aanvoer perfect af te stemmen op de productiebehoefte.
- we de aardappel 100% gebruiken waardoor er niets verloren gaat? Na het produceren van
frietjes, aardappelkroketjes en andere aardappelproducten worden de schillen, uiteinden
en kleine stukjes verwerkt tot groene energie.
- Mydibel zijn koelverse gamma voorbakt in 100% zonnebloemolie?
- Mydibel de productie van duurzame palmolie ondersteunt en duurzame (RSPO)
palmolieproducten inkoopt volgens de ‘Mass Balance’ systematiek? En dat we ons
engageren om tegen 2018 alle palmolie om te schakelen naar 100% RSPO?

"

Bruno Mylle

"

Er zijn veel raakvlakken: Mydibel en Bryon zijn familiebedrijven met dezelfde waarden. We hebben een passie voor
aardappelen en kunnen op een open en directe manier met
elkaar communiceren.

"

Luc en Marc Bryon, aardappelleveranciers sinds de beginjaren

ECO-AGRONOMIE
Hoe een gezond evenwicht bereiken tussen respect voor de natuur en opbrengst? Dat is de uitdaging van de werkgroep Eco-agronomie. In die werkgroep zetelen onze agro-specialisten, onze
kwaliteitsmanager en een externe fytoleverancier en -adviseur. We hebben schema’s uitgewerkt
waarin producten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu volledig worden vervangen door
alternatieven. Die alternatieve fytoproducten testen we uit op onze eigen percelen. We willen
bestrijdingsmiddelen meer beredeneerd inzetten en streven naar lagere residu’s. We doen ook
onderzoek naar additieven, producten die het microbiologische leven in de grond verbeteren zodat
de plant daarvan profiteert en het rendement verhoogt.

LEVEN MET DE NATUUR
In onze sector heeft de natuur altijd het laatste woord. Elk jaar brengt een ander oogstresultaat met zich mee, afhankelijk van verschillende klimatologische factoren. Wanneer heeft
de landbouwer de aardappelen kunnen planten? Wat waren de bodemcondities op dat moment?
Hoeveel zon en regen hebben de groeiende knollen gekregen? Onze continue opvolging, van
planten over rooien tot stockage, zorgt voor cruciale informatie van elk lot dat we verwerken
in onze verschillende productie-afdelingen. Uitgebreide productkennis en een solide landbouwer-producent relatie zijn cruciaal voor een gegarandeerde kwaliteit.

DE OOGSTKALENDER
januari

februari

maart

april

PLANTEN VAN DE
VARIËTEITEN
VOOR DE
VROEGE OOGST

VERWERKING VAN DE VARIËTEITEN VAN
DE HOOFDOOGST

mei

PLANTEN VAN DE
VARIËTEITEN
VOOR DE
HOOFDOOGST

juni

juli

augustus

OOGSTEN VAN DE VARIËTEITEN
VOOR DE VROEGE OOGST

VERWERKING VAN DE VARIËTEITEN
VAN DE VROEGE OOGST

september
OOGSTEN EN
INSCHUREN VAN
DE VARIËTEITEN
VOOR DE
HOOFDOOGST

oktober

november

december

INSCHUREN

VERWERKING VAN DE VARIËTEITEN VAN
DE HOOFDOOGST

PRODUCT
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Een uitgebreid gamma

- 225.000 TON AFGEWERKTE PRODUCTEN
PER JAAR

MYDIBEL MERK

50%
50%

PRIVATE LABEL

Toen Mydibel in 1988 werd opgericht, besloot het bedrijf zwaar
te investeren in R&D. Het doel was om een zo uitgebreid
mogelijk gamma van aardappelproducten te produceren
op zelfstandige basis in een zo korte mogelijke tijd. We zijn
erin geslaagd een ruim assortiment aardappelproducten aan
te bieden, van koelvers en diepgevroren tot gedehydrateerd.
In de toekomst blijven we gefocust op innovatie en creativiteit
om onze klanten van dienst te zijn, of zij nu actief zijn in retail,
foodservice of industrie.

- EXPORT NAAR MEER DAN 100 LANDEN
- BELANGRIJKSTE KLANTENBASIS LIGT
IN EUROPA
- FOODSERVICE

57%

64%

RETAIL

30%

DIEPGEVROREN
AARDAPPELPRODUCTEN
(-18 °C)

INDUSTRIE

13%

17%

DIEPGEVROREN
(NIET-)VOORGEBAKKEN
AARDAPPELPUREESPECIALITEITEN EN
HASH BROWNS (-18 °C)

5%

KOELVERSE
VOORGEBAKKEN
BELGISCHE FRIETEN
(0-4 °C)

14%

GEDEHYDRATEERDE VLOKKEN
EN GRANULATEN (DROOG)

FRIETJES,
ONZE BELGISCHE TROTS
Belgische frietjes voor te schotelen. Van eigen bodem en van topkwaliteit.
Drie Mydibel-producten sleepten in juni 2014 een Superior Taste Award
in de wacht. De internationale jury, samengesteld uit gerenommeerde chefs
en sommeliers, kende deze prestigieuze award toe aan onze verse, voorgebakken Belgische friet, onze Puree Complete op basis van granulaten en
de driehoekige rösti. Driemaal prijs, dat kan geen toeval zijn!
De eigenheid van de Belgische friet zit hem in het bakken. Door onze inspanningen, onder meer wat betreft de samenstelling van de aardappel en de
gebruikte olie, realiseren we een significante daling van transvetten in onze
frieten en andere gefrituurde producten. En als alternatief voor het frituren:
onze verse, voorgebakken frietjes zijn ook ideaal om in de oven te bereiden.

"

Het is zoals elke rechtgeaarde Belg zegt:
Nergens smaken de frieten zo goed als bij ons.

"

Duurzaamheidsverslag 2013 > 2015
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van heerlijke aardappelproducten
NEW PRODUCT DEVELOPMENT

In het labo voert men essentiële
kwaliteitsanalyses uit.

Mydibel beschikt al geruime jaren over een New Product
Development-tea m dat nauw sa menwerkt met de
kwaliteitsdienst. Ons NPD-team is verantwoordelijk voor:
- Onderzoek: continue verbetering van het huidige
aanbod;
- Ontwikkeling van nieuwe aardappelspecialiteiten met een meer wa a rde: zoeken na a r
vernieuwende smaken, vormen, ingrediënten, enz.
Wij scannen voortdurend de behoeften van de consument en gaan op zoek naar de nieuwste markt- en
voedingstrends (convenience foods, gezonde voeding,
vegetarisch, artisanaal, enz.), maar leggen ook het
huidige aanbod op regelmatige basis onder de loep. Op
die manier kunnen we snel inspelen op veranderende
eetgewoonten van de consument.
Dagelijks wordt alles wat de dag voordien werd geproduceerd gekeurd op smaak, uitzicht,
geur en structuur.

100% TRACEERBAARHEID
Ons volledig geïntegreerde informaticasysteem draagt
bij tot een integrale traceerbaarheid, vanaf het pootgoed
tot bij de klant. Aan de hand van een lotnummer, kan
het volledige verleden van een product gereconstrueerd
worden, inclusief de uitgevoerde kwaliteitscontroles.
Gespecialiseerde analyses worden uitgevoerd door
erkende externe labo’s.

KWALITEIT EN
VOEDSELVEILIGHEID
De mensen va n de kwa liteitsdienst vormen een
belangrijke schakel in het proces. Zij evalueren onze
leveranciers en voeren essentiële (fysico-chemische,
microbiologische, sensorische…) laboanalyses uit die
waardevolle informatie opleveren omtrent de kwaliteit
van elk product. Onze kwaliteitsdienst werkt onafhankelijk en op alle fronten, met één doel voor ogen: een
tevreden klant.

Via lijncontroles, uitgevoerd door onze kwaliteitscontroleurs en operatoren, sturen we intern bij en optimaliseren
we ons productieproces met het oog op het voorkomen
van klachten, het verminderen van verliezen en het realiseren van een betere en continue kwaliteit.
Beantwoorden onze producten aan de hoogste kwaliteitseisen? Zit de smaak, de geur en de consistentie
goed? Mydibel laat niets aan het toeval over en richtte
een expertenpanel voor sensorische analyse van
aardappelproducten op, bestaande uit medewerkers van
kwaliteit, productie, productontwikkeling, agro en de
commerciële dienst.

KWALITEIT
VAN DE MEDEWERKERS
De aardappel is een natuurproduct. Geen oogst is identiek. Toch moet de friet of puree op je bord een constante
kwaliteit hebben. Een stevige portie aardappel- en
productkennis en een goede relatie met de landbouwer en de klant zijn essentieel – en belangrijke troeven
van Mydibel. Naast de kwaliteit van het product hechten we ook groot belang aan het professionalisme van
onze medewerkers. Via opleidingen en bijscholingen
krijgt ons personeel het belang van kwaliteitszorg mee.

Dagelijks wordt alles wat de dag voordien werd geproduceerd gekeurd: zowel de producten (op uitzicht, smaak,
geur en structuur) als de primaire verpakking (op uitzicht en leesbaarheid van de codering). Pas nadien
worden onze producten vrijgegeven voor verkoop.

WIE MYDIBEL KOOPT,
KOOPT KWALITEIT
Wie Mydibel koopt, koopt kwaliteit.
Dat garanderen onze kwaliteitscertificaten.

Internationale
standaard
voor voedselveiligheid
(E.U.)

Globale standaard
voor voedselveiligheid
(U.K.)

Hoogste level
Global Standard
for Food Safety (UK)

2 de beste score
International Standard
for Food Safety (EU)

Conform de voorschriften
van de moslimgemeenschap

Conform de spijswetten
van de Joodse gemeenschap

AutoControleSysteem –
certificaat voor hygiëne,
traceerbaarheid en
voedselveiligheid
(HACCP) (BE)

Good Manufacturing/
Management Practices –
certificaat voor voedselveiligheid
m.b.t. gebruik nevenstromen
voor diervoerders

U.S. Food and Drug
Administration – conform de
medische veiligheidsvoorschriften
voor voeding (USA)

Sedex Members
Ethical Trade Audit –
conform de voorschriften
voor ethische handel

PLANET
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Mydibel, een toonbeeld
van circulaire economie
Een belangrijke waarde binnen de Mydibel-familie is het respect voor de natuur. De natuur is tenslotte onze grootste leverancier: elk oogstseizoen selecteren we de beste aardappelen. Wij dragen
dan ook met de grootste overtuiging zorg voor Moeder Natuur. Dat engagement drukken wij uit
met het Green Factory-label.

VAN AARDAPPEL
TOT MESTSTOF
Mydibel tovert de aardappel om in diepgevroren
en verse frieten, specialiteiten, vlokken en
granulaten van topkwaliteit. Wist je dat we alles
van de aardappel gebruiken ? Mydibel haalt er het
maximum uit waardoor er niets verloren gaat.

1 AARDAPPEL =
64%

frietjes

8%

puree voor
pureespecialiteiten

18%

vlokken

10%

restafval

Mydibel haalt eruit
wat erin zit!

wordt omgezet
in energie via
biomethanisatie

Teruggeven aan de natuur

Mydibel startte het energieproject in 2005 met een uitbreiding van de waterzuivering. Vandaag beheren we
vier biogasmotoren voor de productie van elektriciteit
en warmte uit de eigen afvalstromen, 1,5MWp zonnepanelen en state-of-the-art productiesites om onze
toekomstplannen te verwezenlijken en verdere groei
vlot op te vangen.
Onze Green Factory is een schoolvoorbeeld van de circulaire economie. We willen niet alleen bewust omspringen
met grondstoffen en energie; we hebben onze productieketen in de eerste plaats circulair ingericht om niets
verloren te laten gaan en te zorgen dat een reststroom of
bijproduct van het ene proces als grondstof kan dienen
voor het andere. Dat reduceert de milieudruk doordat
er geen kostbare grondstoffen verloren gaan, er ontstaat
minder afval en er treden minder emissies op.

1

De volgroeide aardappelen worden gerooid en
aangevoerd naar de Mydibel-fabriek.

2 De aardappelen worden gewassen en gesorteerd
om verwerkt te worden tot frietjes of andere
aardappelproducten.

3 De nevenstromen van de productie worden niet als

afval weggevoerd maar verwerkt op de eigen Green
Factory-site (reductie van 523.200 kg CO2uitstoot / 3.200 vrachtwagens minder op de baan).

4 Uit de vergisting van het zetmeelrijke afval ont-

staat biogas. De Green Factory-site bestaat uit 2
vergisters en 4 biogasmotoren en een waterzuiveringsinstallatie.

5 Het biogas wordt door de biogasmotoren omgezet

tot groene energie (elektriciteit + warmte + stoom).

6 Mydibel en Gramybel gebruiken 100% groene
energie (45% zelf opgewekte groene energie –
53% aankoop groene energie – 2% via zonnepanelen) (situatie 2015). Tegen 2017 zal 75%
van de gebruikte energie zelf opgewekt zijn.

7 De restanten van het biovergistingsproces

(digestaat Myfert) is rijk aan fosfaat, stikstof en
kalium en vormt de perfecte meststof om aardappelvelden of andere gewassen te bemesten.

8 Het proceswater uit de productie wordt gezuiverd
op de Green Factory site en daarna opnieuw
gebruikt in de aardappelwasserij. 20% van het
gebruikte water is gerecycleerd water.
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RESPECT
VOOR
DE NATUUR
CONTINUE VERBETERING
ENERGIE-EFFICIËNTIE
Het is ons streefdoel om 100% onafhankelijk energie te
kunnen produceren. Eerst en vooral door rationeel om te
gaan met elektriciteit en warmte. Hiertoe ondertekenden we in 2005 het vrijwillige sectorakkoord (‘Accord de
branche’ tussen onze sectorfederatie Fevia en de Waalse
regering) en engageerden we ons om onze energieefficiëntie en CO2-uitstoot te verbeteren in de periode
2005-2012. We hebben dit doel met glans bereikt. En
ons engagement gaat verder. In het kader van de 2e generatie van het sectorakkoord engageerden we ons om de
energie-efficiëntie en CO2-uitstoot respectievelijk met
7,4% (Gramybel) en 14% (Mydibel) te verbeteren in de
periode 2005-2020.

(MWh)

NAAR 100% EIGEN
ENERGIEPRODUCTIE

60 000

Sinds 2005 hebben we intensief geïnvesteerd in meer
energie-onaf hankelijkheid en duurzame energie.
Vandaag is 100% van onze elektriciteit duurzaam
opgewekt.
100% duurzaam opgewekte elektriciteitsbehoefte:
1. Het biogas dat ontstaat in de vergister,
wordt verbrand in de biogasmotoren
(45% van de elektriciteitsvraag in 2015)
2. Zonnepanelen Mydibel – capaciteit 0,5 MWp
3. Zonnepanelen Gramybel – capaciteit 1 MWp
(samen 2% van de elektriciteitsvraag in 2015)
4. Rest: groene stroom
In april 2015 werd een tweede vergister in gebruik genomen. De vier biogasmotoren hebben een capaciteit van
5300 kW elektriciteit, dus ongeveer 45.084.000 kWh
per jaar, dit komt overeen met de gemiddelde jaarbehoefte van 7.500 gezinnen. Zo willen we op termijn 100%
van onze elektriciteitsproductie zelfstandig kunnen
opwekken.
Naast de elektriciteit zorgen de biogasmotoren ook voor
warmte die wordt ingezet in het productieproces (in
2015 reeds 13% van totale warmtebehoefte) en voor het
indrogen van het digestaat van beide vergisters.
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Sinds 2005 gebruikt Mydibel 19% minder energie om
1 ton afgewerkt product te produceren.

Sinds 2005 stoot Mydibel 29,7% minder CO2 uit per ton
afgewerkt product.
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Sinds 2005 gebruikt Gramybel 4,7% minder energie om
1 ton afgewerkt product te produceren. (Het negatieve
cijfer in 2014 is te wijten aan een minproductie wegens
een technische panne.)
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SLUITEN VAN DE
WATERKRINGLOOP
Sinds 2005 hebben we f link geïnvesteerd in
efficiëntere systemen voor de ontvangst, het
wassen en het sorteren van de aardappelen. Het
afvalwater gebruikt bij het wassen en het transport van de aardappelen naar productie wordt
gerecupereerd en gezuiverd door onze eigen waterzuiveringsinstallatie. Ook het water dat gebruikt
wordt voor het vergisten van het afval wordt gezuiverd.
Het gezuiverde water wordt opnieuw gebruikt in
de productie en ingezet om de aardappelen via de
‘waterglijbaan’ van de sortering naar de productie
te transporteren. Dat heeft geleid tot een halvering van het waterverbruik per ton product.
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Sinds 2005 stoot Gramybel 5,7% minder CO2 uit per ton
afgewerkt product. (Het negatieve cijfer in 2014 is te wijten aan een minproductie wegens een technische panne.)
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MYDIBEL PARTNER IN EEN STABIEL ELEKTRICITEITSNET
In heel Europa, en dus ook in België, kampen we met de groeiende onzekerheid of er wel altijd genoeg stroom zal zijn. Dat vormt een bron van bezorgdheid voor de netbeheerders, de regulatoren en de overheden. Mydibel wil haar steentje bijdragen tot de stabiliteit van het elektriciteitsnet door het stroomverbruik te flexibiliseren en
gepland te reageren op mogelijke tekorten bij piekverbruik (vraagbeheersing of demand response). Mydibel is partner van Restore (www.restore.eu), een onderneming die
de elektriciteitstoevoer bij bedrijven kan uitschakelen gedurende een vooraf bepaalde tijd wanneer de vraag op het Belgische elektriciteitsnetwerk piekt. Mydibel geldt als
schoolvoorbeeld van dit principe: de ventilatoren in ons vrieshuis kunnen gedurende vier uur worden afgelegd zonder de minimumtemperatuur te overschrijden.

PEOPLE
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Onze Happy
Potato Family

- 380 MEDEWERKERS
- 6 NATIONALITEITEN
- 80% GROEI VAN AANTAL
WERKNEMERS IN LAATSTE 5 JAAR
380
WERKNEMERS

211
WERKNEMERS

2010

Werken bij Mydibel is werken in een familiebedrijf dat teamspirit, kwaliteit,
passie, duurzaamheid en gezond verstand hoog in het vaandel draagt.
Het familiale karakter maakt het de familie Mylle mogelijk alle personeelsleden persoonlijk te kennen, te respecteren en te sturen tot één gemotiveerde
Happy Potato Family.

2015

- 84% MANNEN – 16% VROUWEN

- LEEFTIJD (31/12/2015)
Tussen 19 en 21 jaar

1%

Tussen 22 en 30 jaar

28%

Tussen 31 en 49 jaar

59%

Tussen 50 en 59 jaar

11%

Tussen 60 en 69 jaar

1%

- ANCIENNITEIT (31/12/2015)
Tussen 0 en 4 jaar

64%

Tussen 5 en 9 jaar

16%

Tussen 10 en 14 jaar

13%

Tussen 15 en 19 jaar

4%

Tussen 20 en 24 jaar

2%

Tussen 25 en 29 jaar

1%

ORGANISATIE IN VOLLE ONTWIKKELING
Mydibel kende de laatste jaren een sterke groei. Veranderingen, zowel op technisch (nieuwe aardappelreceptie, nieuw logistiek magazijn, enz.) als organisatorisch vlak (implementatie ERP-systeem)
brachten nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook groeipijnen.
Change Management is zeer belangrijk. Eigenlijk zouden we onze manier van werken voortdurend
kritisch in vraag moeten stellen, maar dat is niet werkbaar. Veranderingen in de organisatie zijn dan ook
de ideale gelegenheid om dat wél te doen, op een gestructureerde manier. Onze medewerkers ‘meekrijgen’
in de nieuwe manier van werken en hen de voordelen voor hun job laten ervaren, is cruciaal.
Omdat elke Mydibel-medewerker voldoende kansen moet krijgen om zich binnen de gedane investeringen te ontplooien en te vormen, hebben we ook onze ondersteunende HR-dienst geprofessionaliseerd.
In 2015 werd ingezet op de HR-ondersteunende systemen en administratie, de komende jaren staan de
volgende zaken op het programma:
- Evaluatiebeleid structureren, gebaseerd op de Mydibel-waarden, gedragscompetenties,
technische competenties en persoonlijke objectieven.
- Oog en oor hebben voor de medewerkers: verbeterde interne communicatie.
- Naamsbekendheid Mydibel vergroten bij potentiële kandidaten.

Duurzaamheidsverslag 2013 > 2015

MYDIBEL
FAMILIE
WAARDEN
TEAMSPIRIT
Het gevoel van samenhorigheid en samenwerking met
het oog op het behalen van gezamenlijke doelstellingen.

KWALITEIT
Werken volgens de vereiste normen en output leveren die
constant voldoet aan die normen zodat de interne en/of
externe klant tevreden is.

PASSIE
De gedrevenheid en nodige inzet om telkens opnieuw
voor het hoogst haalbare te gaan.

FAMILIAAL & DUURZAAM
Familiaal: het creëren, in stand houden en waarderen
van een huiselijke, gezellige sfeer in een klimaat van vertrouwen en wederzijds respect.
Duurzaam: het uitdenken en implementeren van ideeën
rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

GEZOND VERSTAND
Het vermogen om te zien, te begrijpen en te oordelen wat
de meest aangewezen oplossing is die door de meerderheid van de betrokken partijen aanvaard wordt.

Deze waarden laten leven en beleven door
elke medewerker is en blijft een uitdaging. Zowel voor onze trouwe en ervaren
medewerkers die als ambassadeur onze
familiewaarden mee uitdragen, als voor
de talrijke nieuwe collega’s die onze Happy
Potato Family vervoegen.
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EEN VEILIGE EN
GEZONDE WERKPLEK
Medewerkers die lekker in hun vel zitten, maken het
verschil tussen een gemiddeld en een goed bedrijf. Elke
Mydibel-medewerker heeft recht op een gezonde en
veilige werkplek. De werkgever en alle werknemers
zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.
De voorbije jaren heeft Mydibel ingezet op vorming en
sensibilisering. Welke risico’s zijn verbonden aan de
job? Hoe beperk je die risico’s? Hoe gebruik je de middelen die Mydibel ter beschikking stelt (aangepaste
werkkledij en schoeisel tegen uitglijden, helmen op
maat)? En hoe kunnen we in de toekomst ongevallen
vermijden? Want elk ongeval is er één te veel.

TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE
De basis van een efficiënt bedrijf is een machinepark
dat draait zoals het hoort. Daarom moet iedereen
– van operator tot onderhoudsmonteur – zich gezamenlijk inzetten om de efficiëntie van het machinepark te verbeteren. Die filosofie vormt de basis van
Total Productive Maintenance (TPM). Kleine
multidisciplinaire teams, die 'eigenaar' zijn van de
machineprestaties, verbeteren stap voor stap de efficiëntie van hun machines. Om dat te realiseren, is
er aandacht voor autonoom onderhoud, preventief
onderhoud, training, veiligheid en standaardisatie
van werkprocessen. De heilige graal: nul fouten, nul

NIEUWE WERKKLEDIJ

Met gepersonaliseerde
kleurcodes en veiligheidsiconen
om de verbondenheid, eigenheid
en veiligheid te vergroten.
VEILIGHEIDSICONEN

- Brandbestrijding
- Heftruckdiploma
- Hulpverlener

GEPERSONALISEERDE
KLEURCODES

- Rood: teamleider
- Oranje: ontvangst aardappelen
- Geel: productie
- Wit: verpakkingsafdeling
- Grijs: technische dienst
- Groen: expeditie
KLEUR HAARNET

- Groen: bezoeker
- Blauw: interne medewerker
- Rood: afdelingshoofd

verliezen en nul ongevallen. We implementeerden
deze methodiek in 2015 in de verpakkingsafdeling. De komende jaren plannen we een geleidelijke
invoering in het hele bedrijf.

WIST JE DAT...
- Mydibel de grootste werkgever van Moeskroen is?
- jaarlijks 50 tot 70 tijdelijke werkkrachten geselecteerd worden via het in-house
interimkantoor?
- Mydibel in 2015 ruim 300 fiets- en frietliefhebbers op de been bracht tijdens de Mydibel
Cycling Classic (www.mydibelcyclingclassic.be)? Deelnemers konden kiezen voor een
afstand van 50, 75 of 105 kilometer, langs mooie stroken en pittige heuvels uit de
legendarische Vlaamse wielerklassiekers. Een nieuwe traditie is gestart.
- de opbrengst van de Mydibel Cycling Classic integraal naar het goede doel gaat?
In 2015 steunden we Koester, een thuiszorgproject van het Kinderkankerfonds.
- we op de werkvloer een opleiding Nederlands aanbieden om Franstaligen en
Nederlandstaligen dichter bij elkaar te brengen?
- alle medewerkers en hun familie werden uitgenodigd om samen het 25-jarig bestaan
van Mydibel te vieren?
- Mydibel zijn werknemers aanzet tot sporten met de organisatie van de Mydibel Challenge
i.s.m. Energylab? Een sportievere levensstijl, daar gaan we met zijn allen voor!

PARTNERSHIP

Duurzaamheidsverslag 2013 > 2015

Duurzaam van het veld tot op je bord
Mydibel werkt nauw samen met vakmensen die elk op hun manier een
onmisbare schakel vormen in de duurzame aardappelketen. Samen
willen we, elk binnen onze eigen kennis en expertise, een aantoonbare
bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Waar wij het
verschil maken, dat leest u in de onderstaande waardeketen, gelinkt
aan de internationale Sustainable Development Goals (SDG).
De SDG’s zijn universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling,
goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties.

DE AARDAPPELTELER

DE FYTOLEVERANCIER
DE RASSENONTWIKKELAAR

- Levert pootgoed aan de
verschillende aardappelsectoren
- Ontwikkelt nieuwe en steeds
betere rassen
- Draagt bij tot de ontwikkeling
van verantwoord voedsel voor
een groeiende wereldbevolking

- Partner in eco-agronomie
- Adviseert in teeltmethode en
gewasbescherming
- Reduceert pesticidegebruik
en residu in de aardappel

- Langdurige samenwerking,
gebaseerd op vertrouwen en
open communicatie
- Heeft alle knowhow en middelen 		
in huis om aardappelen te planten,
te verzorgen, te rooien en goed
te bewaren
- Houdt weer, wind, grond en vooral
de aardappelplant goed in de gaten
- Partner in ecologische teelt en
gewasbescherming
- Investeert in nieuwe
aardappelvariëteiten en
teelttechnieken

DE HANDELAAR

- Verhandelt aardappelen op
lokale, nationale en/
of internationale schaal
- Doet alles om kwaliteit en
traceerbaarheid te garanderen

DE VERWERKER

DE AANKOPER

DE CONSUMENT

- Wil smaakvolle en
gezonde producten

- Maakt zelf de
aardappelgerechten klaar
of is verantwoordelijk voor
de aankoop
- Wikt en weegt prijs en kwaliteit
- Staat op een uitstekende service
en snelle levering

DIT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OMVAT DE
ACTIVITEITEN VAN:
- Mydibel SA, Rue du Piro Lannoy 30, 7700 Mouscron,
- Gramybel SA, Boulevard de l'Eurozone 1, 7700 Mouscron,
hier beiden aangeduid als Mydibel.
We rapporteren over de voorbije jaren 2013-2015. Dit verslag is
opgemaakt volgens de GRI-richtlijnen, niveau Core. Het is onze bedoeling
om tweejaarlijks een update te publiceren. GRI-tabellen op www.mydibel.be.

MVO-SECTORPASPOORT
VOOR DE AARDAPPELSECTOR
Voor de duurzaamheidscontext baseerde Mydibel zich op het MVO-paspoort
voor de aardappelsector, opgesteld door Belgapom en gevalideerd door
verschillende stakeholders (Boerenbond, sectoropleidingsfonds IPV, Vlaamse
Overheid, Inagro, consumentenorganisaties, Unizo en werknemersorganisaties).
Het paspoort verzamelt de meest relevante uitdagingen in de sector en koppelt
hieraan duurzaamheidsindicatoren.
Mydibel Group nv, Rue du Piro Lannoy 30, Z.I., 7700 Mouscron, België, info@mydibel.be, www.mydibel.be

- Flinke portie aardappelkennis
- Haalt het maximum uit de aardappel
zodat er niets verloren gaat
- Kwaliteit en voedselveiligheid
is topprioriteit
- Respecteert en stuurt haar
medewerkers tot één
gemotiveerde Happy Potato
Family.
- Heeft oog voor de noden en
wensen van de klant
- Innoveert en investeert in
milieuzorg

DE TRANSPORTEUR

- Brengt onze afgewerkte
producten in gecontroleerde
omstandigheden (koel- en
diepvriestransport) tot bij
de klant
- Zorgt voor een zo efficiënt
en ecologisch mogelijke
logistieke flow

Via een interne workshop en interviews met diverse medewerkers
(zowel management als operationeel) werd de meerwaarde die Mydibel Groep
levert ten aanzien van deze uitdagingen geconcretiseerd en meetbaar gemaakt.
Dit duurzaamheidsverslag is hiervan het eindresultaat.

STAKEHOLDERS
We zoeken actief de dialoog op met onze partners en klanten. Voor het benoemen en
realiseren van de doelstellingen zijn onze kennis van de markt, de contacten met de
consument en de input van onze stakeholders richtinggevend. Onze belangrijkste
stakeholders zijn:
Familie - Passion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 2-3
Investeerders - Partnerships  . .  p. 2-3
Leveranciers - Potato  . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 4-5
Klanten - Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 6-7

Natuur - Planet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 8-9
Medewerkers - People  . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 10-11
Waardeketen - Partnerships . . . .  p. 12

Vragen of suggesties over ons
duurzaamheidsbeleid?
Contacteer ons via greenfactory@mydibel.be
Verantwoordelijke uitgever: Carlo Mylle, Rue du Piro Lannoy 30, Z.I., 7700 Mouscron, België

