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Samen bouwen
aan een duurzame
toekomst

Voorwoord van de Directie
Struik Foods Belgium VOF en Chillfis Bvba te Schoten, beiden onderdeel van Struik Foods Europe,
presenteren in dit eerste duurzaamheidsrapport gezamenlijk hun ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag beschrijft de status van
deze onderwerpen over het jaar 2012.
Voor het behalen van onze doelstellingen is duurzaamheidsinbedding van absoluut belang. Struik Foods is al jaren
geleden gestart met de implementatie van duurzaamheid
binnen de organisatie. We zien echter dat dit een continu
proces is dat vraagt om een nog actiever duurzaamheidsbeleid dat duurzame productie ook op lange termijn
garandeert. Langetermijndenken past bij ons familiebedrijf;
bij Struik Foods werken we vandaag aan de wensen van
morgen. Zowel nu als in de toekomst willen we de consument
van verantwoorde producten voorzien en waarborgen we
de continuïteit in aanlevering van voedingsmiddelen.
De duurzaamheidsdoelen worden verweven met onze
andere belangrijke doelstellingen om onze groei in zowel
A-merk als private label zeker te stellen.
Ondanks dat de weg naar duurzame groei haar hordes
kent, stellen wij onze eindgebruiker voorop. Dat doen we
door onze financiële middelen in te zetten op gezonde en
duurzame productie. We borgen en evalueren onze meest
aanwijsbare milieupeilers: energie, water en (verpakkings-)
afval. Momenteel realiseren we reeds 97% van onze elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en werken we met
een eigen centrale biologische waterzuivering. We streven
continu naar zero-waste in onze verbruiksprocessen.
Product intrinsiek hebben we ook flinke slagen gemaakt.
Zo maken we onze producten met een minimale hoeveelheid grondstoffen (onder andere het ‘Clean Label’-beleid)
en zijn een aantal van onze producten ontwikkeld met
diervriendelijk geproduceerde ingrediënten. Het gaat onder
meer om producten met het ‘Beter Leven’-kenmerk.
Andere producten zijn ontwikkeld om de consument te
stimuleren tot een gezondere keuze. In Nederland
bijvoorbeeld te herkennen aan het ‘Bewuste Keuze’-logo.
We blijven de samenwerking opzoeken met partijen die ons
verder helpen bouwen aan een duurzame toekomst.
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Onze grootste uitdaging voor de nabije toekomst is verdere
bewustwording. De noodzaak en invulling van duurzaamheid voor de voedingsindustrie dient nog beter te worden
gecommuniceerd. Dat valt of staat met een goede samenwerking in de gehele keten. We zullen onszelf, onze klanten
en onze leveranciers blijvend overtuigen van de noodzaak
om te investeren in hernieuwbare bronnen in de vorm van
een cradle-to-cradle-beleid en de keuze voor veilige,
verantwoorde eindproducten. Bewustwording in combinatie
met de voordelen van een actief duurzaamheidsbeleid,
waaronder kostenefficiëntie, zullen ons verder helpen.
Een blik op de toekomst laat zien dat de aarde ons niet
eindeloos voorziet in grondstoffen. In 2050 telt de wereld
9 miljard inwoners met een drastisch toegenomen
middenklasse. Onze eindgebruikers bevinden zich in die
klasse. De vraag die voor de gehele branche – en dus ook
voor ons - geldt, is:  ‘Hoe kunnen we de aarde blijvend veilig
en hoogwaardig voeden?’  Wij zijn van mening dat we in de
eerste plaats bewust met onze eigen omgeving moeten
omgaan, nu en in de jaren die volgen. We onderkennen
onze lokale en Europese verantwoordelijkheid en streven
naar een gezamenlijke toekomst.

Bert Bonnema,
zaakvoerder
Struik Foods Belgium VOF

Erika Wouters,
zaakvoerder
Chillfis Bvba

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit
duurzaamheidsverslag kunt u sturen naar info@struik.nl
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Een eerste stap naar duurzame groei

Over dit duurzaamheidsverslag
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Dit is ons eerste duurzaamheidsverslag. De scope van dit verslag beperkt zich tot de Belgische
productielocaties van Struik Foods Europe: Struik Foods Belgium VOF en Chillfis BVBA, hierna in dit verslag
te noemen: SFB en CF of - wanneer het beide vestigingen betreft - SFB/CF. De naamloze vennootschap
Struik Foods Europe, die van oorsprong Nederlands is, heeft in België twee productievestigingen in Schoten
met in totaal 185 medewerkers. De financiële gegevens van beide vestigingen worden apart besproken om
consolidatieredenen.
Global Reporting Initiative (GRI)
Het GRI-duurzaamheidskader (Global Reporting Initiative)
is internationaal de meest aanvaarde en erkende standaard
voor duurzaamheidsverslaggeving. Het duurzaamheidsverslag is opgesteld volgens de richtlijnen GRI G3.1. niveau C,
met een minimale rapportering van 10 indicatoren. De duurzaamheidsindicatoren die relevant zijn voor SFB/CF hebben
betrekking op de voedingsindustrie en zijn afkomstig uit
het GRI-sectorsupplement ‘food processing’. Ze betreffen
vooral productkwaliteit en -veiligheid. De indicatoren
bepalen de kwantitatieve kern van het rapport en maken
zelfevaluatie en bijsturing mogelijk. SFB/CF rapporteert alle
stakeholders aan de hand van de GRI-indicatoren op een
transparante manier.
Materialiteit en stakeholderbetrokkenheid
Dit duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de periode
2010 tot en met 2012. De kern- en materiële onderwerpen
zijn opgesteld aan de hand van  een interne workshop met
medewerkers van verschillende afdelingen en een analyse
van het duurzaamheidsverslag 2011 van Fevia (Federatie
Voedingsindustrie). Deze kernonderwerpen komen overeen
met onze beleidsthema’s. Bij het uitbouwen van ons duurzaamheidsbeleid houden wij eveneens rekening met de
belanghebbenden van SFB/CF. De belangrijkste zijn intern
bepaald en bestaan uit onze familiale aandeelhouders,
klanten (supermarktketens), medewerkers en hun vertegenwoordigers, leveranciers en specifieke belanghebbenden,
zoals onze sectorfederatie Fevia, Flanders’ Food, de Food Valley Society, partners in tewerkstelling zoals VDAB en RESOC
en onderzoekinstellingen en universiteiten waarmee we
samenwerkingsverbanden hebben.

De mondelinge en schriftelijke communicatie met onze
kernstakeholders is interactief en open. Er is geen specifieke
stakeholderdialoog opgezet met onze (kern)stakeholders
over de  kernthema’s; we nodigen onze stakeholders uit om
na het lezen van dit verslag te reageren op voor hen belangrijke onderwerpen.

Blik op de toekomst
De hoofdstukken in dit duurzaamheidsverslag worden
structureel afgesloten met een duidelijk herkenbare ‘Blik op
de toekomst’, gevolgd door duurzaamheiddoelstellingen
die we voor de komende jaren hebben vastgesteld,
aangaande het specifieke onderwerp. SFB/CF rapporteert
in de tweejaarlijks terugkerende duurzaamheidsverslagen
over de realisatie van deze doelstellingen.
7

Vandaag werken aan de wensen van morgen

Algemeen // Over Struik Foods
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Struik Foods Belgium en Chillfis
Struik Foods Europe telt in België twee productievestigingen in Schoten met elk hun specialisme.
De activiteiten van SFB concentreren zich met name
op de productie van houdbare producten.
Die van CF zijn gericht op de dagverse productie
van koelverse maaltijden. Struik Foods richt zich
hiermee op de voorziening in kwalitatieve, smakelijke
en bereikbare producten voor een groot aantal
consumenten.

Over Struik Foods

2

SFB en CF behoren tot Struik Foods Europe, een naamloze vennootschap die zich sinds 1950
hoofdzakelijk toelegt op de productie van smaakvolle soepen, sauzen en maaltijden.
Ons bedrijf
Bij Struik Foods spreken we ook wel van  ‘de grootste keuken
van Europa’  als het gaat over onze productieomvang.
Met een groot aantal superkoks maken we aan de hand van
de modernste technologie onze soepen, sauzen, hotdogs en
maaltijden, in verschillende categorieën: koelvers, instant,
diepvries en lang houdbaar.
Struik Foods Europe is een internationaal opererend familiebedrijf. De productie van onze levensmiddelen vindt plaats
op locaties in België, Nederland en Duitsland. In Scandinavië,
Frankrijk, Rusland en Engeland zijn bovendien ook afdelingen
sales en marketing gevestigd. Vanuit ons moederbedrijf in
het Nederlandse Voorthuizen worden centrale diensten,
waaronder inkoop, verkoop en marketingactiviteiten,
aangestuurd. De verkooppunten van onze producten zijn
voornamelijk grote supermarktketens, gevestigd in heel
Europa.
Belangrijke data in onze geschiedenis
1950 In het Nederlandse Voorthuizen wordt de Struik
soepfabriek opgericht door Bernardus Struik.
2000 Struik Foods Europe zet voet in België met de
overname van de Zwan snacks- en soepfabriek
van Unilever in Schoten.
2004 De Belgische expansie zet voort met de overname
van de koelverse maaltijdenfabriek Freshcom in
Turnhout.
2009 Struik Foods opent Chillfis, een nieuwe, ultramoderne
fabriek voor de productie van verse en koelverse
maaltijden in Schoten.

Onze bedrijfsstructuur
De activiteiten van Struik Foods Europe NV zijn ondergebracht in verschillende landen, in een aantal afzonderlijke
werkmaatschappijen. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Voorthuizen (Nederland).
Vestigingen en functie
Struik Foods BV in Voorthuizen beschikt over de grootste
productielocatie en is de locatie voor centrale diensten, zo-

als Sales, Marketing, Supply Chain, R&D, QA, Inkoop, HRM en
ICT. Struik Foods Belgium VOF en Chillfis Bvba maken deel
uit van de totale Struik Groep en zijn beiden gevestigd in
Schoten (België). Struik Foods Berlijn GmbH maakt eveneens
onderdeel uit van de totale Struik Groep en is gevestigd in
Beelitz (Duitsland). De verkoopkantoren van Struik Foods
Europe zijn gevestigd in verschillende landen in Europa.
Directie
De directie bestaat uit zes personen en is verantwoordelijk
voor het beleid van Struik Foods Europe.
Het concern wordt aangestuurd door de president-directeur
en enige aandeelhouder: de heer J. Struik.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid
van de directie en op de algemene gang van zaken bij Struik
Foods Europe. De Raad van Commissarissen heeft een
adviserende rol.
De Ondernemingsraden
De Ondernemingsraden vertegenwoordigen de medewerkers van Struik Foods Europe. Het bestaansrecht van de
Ondernemingsraad is bij wet vastgelegd.
Via dit orgaan kunnen medewerkers invloed uitoefenen op
de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Blik op de toekomst
Het ligt in de lijn van Struik Foods’ ambitie om te blijven
groeien, met behoud van ons gekoesterde familiekarakter.
Daarom werken we hard aan de internationale uitbreiding
van onze sterke A-merken en private label-producten die we
maken voor de meest toonaangevende retailers van Europa.
Ondertussen bouwen we verder aan onze deskundigheid,
ons imago en de tevredenheid van onze klanten.
Zo kunnen wij ook in de toekomst een betrouwbare en
innovatieve partner zijn.
9
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Kennis stimuleren
Struik Foods maakt deel uit van de Nederlandse Food

Duurzaamheid bij Struik Foods
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Valley Society, een besloten platform voor (inter)
nationale voedingsgerelateerde bedrijven en kennis-

In elke uitdaging schuilt een kans

instellingen. De leden komen vier tot zes keer per jaar
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bijeen om belangrijke zaken te bespreken. Daarbij
ligt de nadruk op innovatie en de kansen en mogelijkheden voor de voedingssector. Hiermee wil SFB/CF
actief bijdragen aan de uitwisseling van kennis en
het stimuleren van ondernemerschap met de leden.

Bij Struik Foods is duurzaamheid verweven met de bedrijfsvoering en -activiteiten. Wij vinden dat
we als voedingsproducent een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van voedselverduurzaming.
De markt is constant in beweging en we willen onze klanten kwalitatieve en eerlijke producten blijven
leveren. De consument vindt duurzaamheid bovendien passen bij het karakter van ons familiebedrijf.
Visie op Duurzaamheid

Duurzaamheidscontext

Bij SFB/CF koken we voor onze klanten met aandacht voor
de wereld waarin we leven. Naast het waarborgen van onze
financiële continuïteit gaat onze speciale aandacht zodoende
uit naar:

Onze sterk concurrerende sector is momenteel onderhevig
aan stijgende grondstofprijzen en continu aangescherpte
voedselregelgeving. De consument heeft bovendien in
toenemende mate belangstelling voor gezond en duurzaam
geproduceerd voedsel. Wij streven ernaar onze financiële
middelen op een duurzame manier in te zetten en tegelijkertijd rekening te houden met de beperkende marktomstandigheden en de consument. Daarbij houden we de
klantbehoefte en marktsituatie nauwlettend in de gaten.

•
•
•
•

de kwaliteit en veiligheid van onze producten.
de veiligheid en diversiteit van onze medewerkers.
het sorteren en verwerken van afval.
het zuinig omspringen met energie en water.

Onderzoek en innovatie
Om in te kunnen spelen op veranderende eetgewoonten
en nieuwe tendensen zijn innovaties van cruciaal belang.
Door onze inspanningen op het gebied van productkennisvergaring en wetenschappelijk onderzoek zijn we in
staat om steeds nieuwe producten op de markt te brengen.
Producten die zijn gemaakt aan de hand van hoogtechnologische methodes. SFB/CF beschikt over een geëquipeerd
chemisch, microbiologisch laboratorium en een eigen
Research & Development-afdeling.
Samenwerking Flanders’food
We werken met de koepelorganisatie Flanders’food aan
projecten in samenwerking met  universiteiten en
onderzoeksinstellingen in België. In Nederland ondertekenden
we in 2006 een contract met de universiteit van Wageningen
(WUR) dat met name gericht was op innovaties in koelvers.
Recentelijk is er een nieuw samenwerkingscontract met
de WUR getekend. Het doel van al deze samenwerkingsverbanden is kennis delen en de ontwikkeling van gezonde,
duurzame producten en processen te stimuleren en
ondersteunen. We hebben onder meer onderzoeksprojecten
uitgevoerd op het gebied van energie en productkwaliteit
en -veiligheid.

Uitdaging: groene productie
De forse prijsstijgingen van vlees en de beperkte groei in
consumptie zijn momenteel de belangrijkste uitdagingen
voor SFB/CF, en de voedingsindustrie in het algemeen. Dit is
deels te wijten aan de groeiende maatschappelijke bewustwording en hang naar een gezondere en ‘groenere’ levensstijl, waarmee verminderd vleesverbruik  vaak samengaat.
SFB/CF heeft al verschillende stappen gezet om aan de
vraag naar gezondere producten te voldoen; onder meer
door de groentepercentages in onze producten te verhogen
en het aandeel additieven en smaak- en kleurstoffen te
verlagen (zie hoofdstuk 6).
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Nieuwe markten aanboren als reactie op de crisis

Economisch verantwoord ondernemen // Economische impact
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Economische impact
Uit de wereldwijde voedselprijzenindex van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO) blijkt duidelijk dat de grondstofprijzen de afgelopen jaren een opwaartse trend vertoonden
en bovendien sterk fluctueerden. Vanzelfsprekend heeft dit impact op onze cijfers.
Financieel overzicht

Vertaling van het beleid

Prijsontwikkeling grondstoffen
De prijsstijgingen, die oplopen tot 15% per jaar, zijn
onmogelijk door te rekenen aan onze grote klanten.
Deze financiële uitdaging proberen we op te lossen
door besparingen door te voeren en door nieuwe
markten aan te boren. Een sprekend voorbeeld hiervan is de productie van vleesblokjes en halffabrikaten.
(Zie grafiek A pagina 13 voor vleesprijsontwikkelingen).

Ook onze medewerkers betrekken we bij het beleid;
via overlegorganen als de Ondernemingsraad, CPBW
en het syndicaal overleg.

A
FAO Meat Price Index

Meat Price Index (2002-2004=100)
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B

Toelichting financiële gegevens van SFB/CF
De financiële resultaten van CF weerspiegelen de
jonge levensfase van het bedrijf dat actief is sinds
2009. Daarnaast moet er extra tijd worden geïnvesteerd in acquisitie en het opleiden van medewerkers
en is er behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe
communicatiemiddelen. In 2010 werd de
strategische opleidingssteun van de Vlaamse
overheid goedgekeurd voor beide bedrijven.
Het financiële resultaat van SFB in 2012 laat de
prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkt zien.
SFB werkt continue aan de verbetering van de
efficiency door investeringen in mens en machines
teneinde de prijsontwikkeling op grondstoffen het
hoofd te kunnen bieden. (Zie tabellen B pagina 13).
Financieel beheer
De financiële cijfers worden gecommuniceerd aan
de plant manager, de zaakvoerder en de directieleden. De cijfers worden per kwartaal voorgelegd aan
de ondernemingsraad. De jaarlijkse presentatie van
het jaarverslag geeft gelegenheid tot discussie en
vragen.
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2010

2011

2012

Totale inkomsten

€ 35.605.844

€ 38.292.331

€ 42.818.671

Personeelskosten

€ 6.281.730

€ 6.904.163

€ 6.592.299

Struik Foods Belgium

Betalingen aan
kapitaalverstrekkers
Andere kosten
Winst

Besparing op papier
Afgelopen jaar is de financiële afdeling in overleg
gegaan met leveranciers en dienstverleners om

€ 805.840

€ 807.265

€ 694.392

€ 28.702.827

€ 30.432.437

€ 36.502.999

- € 184.553

€ 148.466

- € 971.019

facturen zo veel mogelijk via de elektronische
weg aan te bieden. Op die manier werken we aan
een efficiëntere afhandeling van de facturen,
maar dragen we tegelijkertijd ons steentje bij
aan een groenere leefomgeving door te besparen

2010

2011

2012

Totale inkomsten

€ 20.828.586

€ 13.476.492

€ 14.370.212

Personeelskosten

€ 3.075.002

€ 2.660.256

€ 2.774.109

€ 96.066

€ 135.124

€ 332.333

€ 18.099.526

€ 11.726.682

€ 12.317.464

- € 442.008

- € 1.045.570

- € 1.053.694

Chillfis

Blik op de toekomst
SFB zal de productie van halffabrikaten in 2013
verder uitbouwen voor de zusterbedrijven, waarmee
een sterke verbetering van de vaste kostendekking
wordt gerealiseerd.

Betalingen aan
kapitaalverstrekkers
Andere kosten
Winst

op het gebruik van papier.
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Een beter milieu begint bij bewustwording
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Zorg voor het milieu
Bij SFB/CF werken we continu aan de verbetering van onze milieuprestaties, die we afstemmen op de
geldende wet- en regelgeving. De milieudoelstellingen die we momenteel verwezenlijken zijn opgesteld in
het kader van de ISO 14001-certificering. Zowel SFB als CF verwacht in 2013 in het bezit te zijn van dit
certificaat voor milieuzorg.
Milieudoelstellingen
Onze eerste milieudoelstelling voor 2013 is een
opleidingstraject voor het personeel waarbij zij leren
over de invloed die ze uitoefenen op de milieu
impact van het bedrijf.  Daarnaast zullen we stap
voor stap nagaan wat voor onze processen de Best
Beschikbare Technieken (BBT) zijn en deze invoeren.
Grondslag hiervoor zijn de werkwijzen die volgens
sector onderzoek van de Vlaamse overheid de beste
zijn op het gebied van milieu impact. Tot slot zullen
we onze impact op het milieu in 2013 reduceren. Dat  
doen we door ons energie- en waterverbruik en afval
per ton elk met 5% te verminderen. Zorgdragen
voor een beter milieu brengt grote uitdagingen mee
voor voedselverwerkende bedrijven. De specifieke
productieprocessen vereisen veel energie en water
en veroorzaken een flinke afvalstroom. Aan de hand
van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor deze
drie pijlers – energie, water en afval – zullen we onze
impact verminderen. Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen per pijler. Tegelijkertijd is ook bewustwording onder onze medewerkers van essentieel
belang. De invloed van menselijke handelingen op
energie- en waterverbruik is zeer groot. We proberen
onze medewerkers er dan ook nadrukkelijk op te
wijzen zuinig om te gaan met energie en water, afval
correct te sorteren en we kijken naar mogelijke technische oplossingen.

Energie
SFB/CF heeft al flink wat bewerkstelligd ten behoeve
van een efficiënter energiegebruik. Op dit moment is
al 97% van onze elektriciteitstoevoer afkomstig van
hernieuwbare bronnen. Twee jaar geleden was dit
nog 75% (zie grafiek C op pagina 16).
Maatregelen die door SFB/CF in 2011/2012 zijn
gerealiseerd en goed waren voor een elektriciteits-

besparing, uitgedrukt in GJ/jaar:
• Plaatsing van een frequentie gestuurde persluchtcompressor. (576)
• Licht besparende maatregelen (o.a. door
bewegingsgevoelige lichtschakeling en dimbare
verlichting). (270)
• Maatregelen op het vlak van warmterecuperatie
van proceswater.
Energieterugwinning
Een toekomstige actie is energieterugwinning uit
hete proceslucht. Deze en andere mogelijke acties
kwamen voort uit energiestudies die we in 20102011 uitvoerden. Deze studies waren gericht op
potentiële mogelijkheden om het energieverbruik –
en inherent ook CO2-uitstoot – te verminderen.
Overstap naar gekookt vlees
Kort na de opstart van CF stapte het bedrijf over op
de inkoop van gekookt in plaats van rauw vlees. Dat
levert de volgende energiebesparingen op: geen
extra koelopslag, minder ventilatie, lichtere filters in
verwerkingsruimte en geen extra hygiënemaatregelen voor kleding en ruimte. Indirect wordt hiermee
ook een lager waterverbruik gerealiseerd. Doordat
er geen extra kookketels nodig zijn, is er bovendien
sprake van materiaalwinst. De uitgespaarde energieimpact wordt door onze leverancier gedragen, die
gebruik maakt van efficiëntere koelingsmechanismen.
De producten van SFB vereisen minder koelopslag
dan CF. Toch wordt ook hier, waar mogelijk, gekozen
voor gekookt vlees.
Dunnere verpakkingen
Na een reeks experimenten stapte CF in 2012
volledig over op 13% dunnere (anti fog) folie.
Dit heeft gezorgd voor een daling van de prijs en het

grondstof- en energieverbruik. De verpakkingen zijn makkelijker
te openen en door de anti fog blijft de maaltijd zichtbaar.
In 2013 zal CF al het verpakkingsmateriaal uit kunststof
vervangen door 30% dunnere exemplaren. SFB stapte in 2012
gedeeltelijk over naar dunner blik voor conserven. Er loopt
momenteel een project op corporate niveau om de opties rond
materiaalverdunning verder door te voeren.
Verklaring voor stijging energieverbruik
In 2012 steeg het totale energieverbruik van SFB/CF (zie grafiek
D op pagina 16). Hier zijn verschillende aanwijsbare redenen
voor, waaronder de stijgende vraag naar producten met een
energie-intensief productieproces. Zo is de vraag naar Hot Dogproducten in 2012 sterk toegenomen. Aangezien de productie
van dit product gepaard gaat met een hoog energieverbruik,
steeg de gemiddelde energievraag per ton afgewerkt product.
De trend naar steeds kortere productieruns ten behoeve van
een beter voorraadbeheer leidt ook tot minder efficiënte
productie. We zien een verschuiving van meerdere runs van
hetzelfde product achter elkaar (zonder omstellingen of
reiniging) naar kortere runs van hetzelfde product. Meestal
gaat dit samen met extra reinigen van de lijnen en bijkomende
omstellingen. Wel kijken we daarbij continu naar een efficiëntere en schonere manier van reinigen.
Verpakkingen van voedingsmiddelen worden steeds
gediversifieerder. Dit vereist aangepaste vervoertrailers en een
grotere verscheidenheid aan etiketten. In de komende jaren
zullen bovengenoemde topics veel meer focus krijgen in
gesprekken met onze sectorgenoten. Zo slaan we de handen
ineen om in de toekomst pro-actiever en duurzamer om te
gaan met energie en verpakkingen.
Tot slot steeg het energieverbruik van SFB/CF in 2011 door
een uitbreiding van het wagenpark. In 2012 werd een daling
ingezet, we streven ernaar deze voort te zetten.
We stimuleren bijvoorbeeld alternatieve vervoerswijzen onder
onze medewerkers door een dagelijkse fietspremie per woonwerkkilometer uit te keren.

5

Blik op de toekomst
Met een duidelijk actieplan en aan de hand van regelmatige
evaluaties streven we ernaar onze milieuprestaties continu
te verbeteren. Dit doen we volgens de internationale ISO
14001-standaard, een erkend milieuzorgsysteem.
We verwachten dat de ISO 14001-certificaten voor zowel
SFB als CF in 2013 in ons bezit zijn.

Water
Verantwoord omgaan met water is essentieel binnen onze
productieprocessen; SFB/CF heeft een grote impact in de
directe omgeving. We voorzien zodoende grotendeels in onze
water behoefte door grondwater zelf op te pompen (zie grafiek
E op pagina 17).
Bewustwording en technische aanpassingen
Onze medewerkers worden aangespoord zuinig om te gaan
met water, we hopen zo bewustwording te creëren. Dit doen
we door uitleg op uithangborden en originele acties. Wanneer
bovenmatig waterverbruik wordt geconstateerd, spreken we
onze medewerkers hier op aan. Deze sensibiliserende acties
gaan samen met enkele technische aanpassingen. Zo werd het
open koelcircuit van de diepvriescompressor in november 2010
vervangen voor een gesloten circuit. Deze investering leverde
een geschatte besparing op van 19.700 m³ water/jaar.
Eigen biologische waterzuivering
Het afvalwater (proceswater) voor de fabrieken van SFB/CF
wordt sinds 2009 centraal verzameld en van daaruit naar onze
eigen afvalwaterzuivering (AWZ) gepompt. Het afvalwater wordt
in onze biologische AWZ (actief slib) gezuiverd, waarna het
gezuiverde water in het kanaal Schoten Dessel terecht kan
komen. Hiermee voldoen we volledig aan de geldende normen.
Het zelf oppompen en biologisch zuiveren van ons water biedt
milieu- en financieel voordeel.

Brandstofverbruik leasewagenpark (GJ)
2010
2011
2012
592

690

627
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C
Samenstelling Energiebronnen voor Elektriciteit

D
Electriciteitsverbruik & Gasverbruik (GJprim)

5

E
Waterverbruik (m3)

F
Bestemmingen grondwater 2010 (%)

Bestemmingen grondwater 2011 (%)

Bestemmingen grondwater 2012 (%)
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Afval

Met onze gesloten
koelcircuit wordt
19.700 m3 water/jaar
bespaard

Verklaring stijging van het waterverbruik
De stijging in 2012 is grotendeels te wijten aan de huidige
trend naar steeds kortere productieruns. Hierdoor moeten
de machines vaker opnieuw worden gestart en gereinigd,
wat voor een hoger waterverbruik zorgt. De diagrammen
(F op pagina 17) geven deze ontwikkeling duidelijk weer.
In 2012 zijn er een aantal nieuwe producten gelanceerd die
een invloed hebben gehad op het waterverbruik enerzijds
en het energieverbruik anderzijds. Uiteraard kijken we ook
binnen dit productieproces naar een efficiëntere manier van
watergebruik bij de schoonmaak.

Blik op de toekomst
Voor 2013 hebben we de volgende actiepunten opgesteld
om ons waterverbruik te reduceren:
• Het opstarten van de werkgroep ‘Hoe efficiënter te reinigen
en om te gaan met water’.
• De aankoop van een gemeenschappelijke bakwasmachine
voor SFB/CF.
• Terugwinning van warm water uit het sterilisatieproces bij
CF als voedingsbron voor de nieuwe bakwasmachine.
• Bewustwording blijven creëren onder onze medewerkers.
18
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Een van de speerpunten binnen ons afvalwerkingsbeleid is efficiënte sortering en vermindering van afval.
In 2012 stapten we over op een nieuwe afvalophaler en
richtten we een werkgroep Afval op. Daarnaast beantwoordt
onze inkoopafdeling vragen van de klant over kostenefficiënte en milieuvriendelijke alternatieven.
Nieuwe afvalophaler
In 2012 gingen we de samenwerking aan met één afvalophaler voor zowel SFB als CF. Naast de financiële en
organisatorische voordelen, betekent deze overstap ook
een efficiënter afvalmanagement. Nieuwe mogelijkheden
en voordelen zijn:
• Meer sorteermogelijkheden, zoals bio-boxen en aparte
omhaling van hygiënische folie.
• Extra recyclemogelijkheden door specifiekere sortering.
• Lager afvalvolume door vervanging van normale containers
door perscontainers voor verschillende afvalstromen.
• Een betere monitoring en bijsturing door inzicht in data
over alle afvalstromen via de website van de nieuwe
afvalophaler.
• Kwalitatieve sortering door strengere sorteereisen en een
beter afwerkingsproces.
Voorop staat dat SFB/CF er een interactief verbeterbeleid op
nahoudt als het gaat om afvalverwerking.
Werkgroep Afval
In 2012 werd een werkgroep Afval opgericht, bestaande uit
verschillende medewerkers en afdelingsverantwoordelijken.
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om afvalgerelateerde kwesties te bespreken en acties uit te werken,
om afval te verminderen. Hierbij worden we ondersteund
door onze nieuwe afvalophaler.

Blik op de toekomst
Vanaf 2013 gaan we jaarlijks om de tafel met onze afvalophaler en stellen we telkens drie doelstellingen. Onderwerpen
van gesprek zijn onder meer het terugdringen van restafval en
de ophaalfrequentie optimaliseren. We denken samen met de
afvalophaler na over mogelijke verbeteringen.
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Uitblinker
Onze inspanningen om producten met aandacht

Gezonde en veilige voedselproductie

6

voor voedselveiligheid en kwaliteit te produceren,
blijven niet onopgemerkt. Uit de gesprekken met
onze klanten blijkt vaak dat CF voorop loopt met
ontwikkelingen op het gebied van productveiligheidsen kwaliteitsbeleid. Zo hoeven we nu al bijna geen
producten meer aan te passen om te kunnen voldoen
aan de gezondheidseisen die onze klanten stellen
voor 2014.

“Voedselveiligheid en kwaliteit zijn voor ons net zo vanzelfsprekend als de smaak van onze producten.
Als voedselproducent willen we onze verantwoordelijkheid nemen door de herkomst van onze producten te
achterhalen en zoveel mogelijk te kiezen voor gezonde alternatieven.” – Jos Krux, corporate manager QA
Certificering
Een toegewijd team van ontwikkelaars en experts houdt
zich bij Struik Foods vanuit verschillende disciplines bezig
met innovatie in recepturen en processen. Dat doen we in
samenwerking met diverse onderzoeksinstellingen en universiteiten, waaronder Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR) in Nederland. We volgen trends en nieuwe
ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet, waardoor onze
producten aan de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen en
noodzakelijke voedingswaarden voldoen.
Productsamenstelling
SFB/CF heeft de afgelopen jaren verschillende aanpassingen
in productsamenstelling gedaan. We haalden MSG (monosofiumglutamaat) uit alle CF-producten en al uit 77% van de
SFB-producten. In 90% van de producten die we produceren
bij CF is een zoutverlaging van 10% doorgevoerd. Een eerdere inspanning op het gebied van productverbetering is de
overstap op het gebruik van scharreleieren voor onze producten, nog voor dit verplicht werd in 2012. Al onze producten zijn bovendien vrij van GMO, dat staat voor Genetisch
geModifieerd Organisme. Ethische en gezondheidsaspecten
zijn belangrijke overwegingen in het aankoopproces voor
onze inkoopafdeling.

In het Food Safety Centre van Struik Foods Europe waken
we dag en nacht over de hoge voedselveiligheid van onze
producten. Zo behaalden we in 2011 en 2012 wederom het
certificaat voor de BRC-standaard op het hoogste niveau
(A-Grade) en het certificaat voor de IFS-standaard, eveneens
op het hoogste niveau (Higher Level). Zelf voeren we ook
geregeld audits uit bij onze leveranciers. We onderhouden
sterke relaties met onze grootste leveranciers en plannen
jaarlijkse controlebezoeken.
Tot slot dragen al onze producten het ACS-label, dat staat
voor hygiënisch en op voedselveilige wijze werken.
Dit certificeringstraject zijn we volledig vrijwillig aangegaan.
Dit label is uitgegeven door het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Met het ACS-label
- in de vorm van een groene smiley - zetten we
ons eigen kwaliteitsbeheersysteem af tegen
een standaard. Het certificaat bewijst dat wat
we doen in een consequent verhaal past.

Een aantal van onze klanten voert zelf risicoanalyses van
grondstoffen uit en deelt deze kennis met ons. Albert Heijn is
daar een goed voorbeeld van. De recente aanbevelingen van
deze retailer hebben ons er bijvoorbeeld toe aangezet om zo
min mogelijk ingrediënten uit China te importeren, vanwege
minder strikte plaatselijke, sociale en milieuwetgeving.
Certificaten
Al onze producten worden geproduceerd onder BRC- en IFScertificatie, welke garant staan voor internationale voedselveiligheid. Deze twee certificaten gaan uit van onze klant, de
retailer, en staan voor strenge productkwaliteits- en voedselveiligheidseisen, die regelmatig worden aangescherpt.
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Clean Label
De levensmiddelenbranche richt zijn pijlen momenteel
op voedselproductie volgens het ‘Clean Label’-beleid. Een
trend die wordt gevoed door consumenten die kunstmatige
en ‘overbewerkte’ voedingsmiddelen schrappen uit hun
eetpatroon. Clean Label verwijst naar het verminderen van
samengestelde of kunstmatige ingrediënten – zoals smaak-,
geur- en kleurstoffen – die wijzen op extra bewerking van
de producten. Daarnaast is de ingrediëntenweergave op
het etiket eenvoudig en transparant. SFB/CF volgt deze
consument-gestuurde evolutie. In 2012 richtten we ons
voornamelijk op het verminderen van kunstmatige
additieven. Voor één van onze klanten zorgden we ook
voor hogere groentepercentages en meer variatie in
onze groenten.

Reactie op mediastorm
rond paardenvlees
Struik Foods Europe was geschokt toen aan het licht
kwam dat op de Europese markt producten werden
verkocht die ten onrechte paardenvlees bevatten.
Wij nemen dit zeer ernstig op. Al onze vleesleveranciers hebben bevestigd dat zij uitsluitend grondstoffen aanleveren volgens de geldende Europese
wetgeving en dat zij geen paardenvlees verwerken in
aan Struik Foods geleverde vleesgrondstoffen, tenzij
nadrukkelijk vermeld. Als extra controlemaatregel
heeft Struik Foods DNA laten analyseren. Tot op
heden zijn er geen onregelmatigheden aangetroffen.
We blijven inzetten op kwaliteitscontrole.
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Klant- en consumenttevredenheid
Zowel SFB als CF zijn afhankelijk van een aantal grote
supermarktketens waarmee zeer nauw contact wordt
onderhouden. Mede door hun aanmoediging besloten we
dit duurzaamheidsverslag te maken. Voor nog meer inzicht
in de wensen van onze klanten sturen we ieder jaar een
tevredenheidsenquête.
In 2013 actualiseren we de klanttevredenheidstoets en zal
deze worden afgenomen tijdens jaarlijkse salesgesprekken.
Door deze persoonlijke aanpak verwachten we dat de
responsratio sterk zal toenemen. Door grootschalige consumentenonderzoeken kreeg CF inzicht in hoe consumenten
hun maaltijd opwarmen (tijdsduur, type microgolfoven,
wattage). De gebruiksaanwijzingen op de sleeves en stickers
van onze productverpakkingen worden in 2013 gefaseerd
aangepast, waardoor de bereidingsinformatie beter aansluit
bij de dagelijkse gewoonten van de consument.

6

Digitaal kwaliteitshandboek
Eind 2012 zijn we volledig overgestapt op een digitaal
kwaliteitshandboek. Zo vermijden we dat documentatiemappen per afdeling continu handmatig moeten worden
geactualiseerd. Afdelingsverantwoordelijken hebben een
online startpagina die altijd up-to-date is. Het digitale kwaliteitshandboek voorziet in een verminderd papierverbruik en
brengt meer structuur aan in de verschillende afdelingen.

Blik op de toekomst
SFB/CF streeft naar een verdere uitbouw van het
Clean Label-beleid. De volgende initiatieven worden in 2013
al in gang gezet:
• Minder bewerkte alternatieven voor ketjapsaus doorvoeren.
• De suikerverlaging van een selectie kant- en klaarmaaltijden
in kaart brengen.
• Onderzoek verrichten naar potentiële verlagingen van
additieven.
• 100% Clean Label-geproduceerde huismerkproducten voor
SFB. Uiteindelijk streven we naar een Clean Label voor al
onze producten.
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Een beter leven voor de dieren

Beter Leven-kenmerk
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Om het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming te kunnen gebruiken, dient de verwerker van
de dierlijke producten een contract af te sluiten met
de SBLk (Stichting Beter Leven kenmerk). Het Beter
Leven-kenmerk is in 2013 een van de goedgekeurde
certificeringssystemen die agrarische ondernemers
in staat stelt hun dieren volgens een hogere
welzijnsstandaard te houden dan gangbaar is in de
sector. Controles in het kader van het Beter Levenkenmerk vinden plaats door een geaccrediteerde
certificerende instelling.

Dierenwelzijn

7

Al jaren wordt er bij Struik Foods nagedacht over de rol die dierenwelzijn moet innemen in de
bedrijfsvoering. Zo past de ‘plofkip’ niet bij onze duurzaamheidsstrategie en vinden we dat
het welzijn van de kip, maar ook dat van het rund, kalf en varken, gewaarborgd moet zijn.
Beter Leven-kenmerk
SFB voert sinds augustus 2012 drie producten onder het
Nederlandse Beter Leven-certificaat van de Dierenbescherming. Het gaat om de Struik Ragouts (in de varianten Kip,
Rund en Kalf ) die in de supermarktschappen te herkennen
zijn aan het 1-ster-kenmerk. SFB is trots de eerste producent
te zijn die erin slaagde samengestelde producten onder het
Nederlandse Beter Leven-certificaat uit te brengen. Struik wil
uiteindelijk voor al haar Struik-merkproducten voldoen aan
de welzijnsborging van de stichting Beter Leven, waarvan
het systeem is ingedeeld in één tot en met drie sterren.
De aanleiding voor de overstap op producten met een Beter
Leven-certificaat was de beslissing van Struik Foods in
Nederland om de plofkip, een vleeskip die systematisch
wordt doorgefokt, te bannen. De snelle groei van deze
kippen zorgt voor veel welzijnsproblemen, waaronder
gewrichtspijn bij het lopen of het hart dat niet meegroeit.
Wij vinden deze ethische behandeling niet aansluiten bij de
waarden van ons bedrijf.
Bovendien past het niet in de huidige tijdsgeest. Dat geldt
overigens ook voor scharreleieren: hoewel volgens
wetgeving pas verplicht sinds 2012 gebruiken we al langere
tijd scharreleieren in plaats van legbatterij eieren als basisingrediënt voor onze producten.

Vleesverspilling bestrijden
Bij de ontwikkeling van onze producten stellen we uiteraard
altijd de klantvraag voorop. Daarnaast kijken we naar alle
marktontwikkelingen. Vlees is een van onze belangrijkste
ingrediënten en we zien de laatste jaren een toenemende
marktwens naar een andere toepassing van vlees. Enerzijds
gaat het hier om vleesvervangende producten en anderzijds
om het verminderen van de totale vleesconsumptie per
consument. We zijn hierover regelmatig in gesprek met
leveranciers en beschouwen vleesvervangers als een
mogelijke oplossing om het vleesgebruik te verminderen.
Met smaakvolle producten zonder vlees (vegetarische
producten) bieden we de consument een duidelijke, extra
keuzemogelijkheid. De smaakcriteria waaraan producten
zonder vlees voor de consument moeten voldoen, zijn echter
hoog. Daarom focussen we in 2013 op een aantal nieuwe
en smaakvolle, vegetarische producten, waaronder soep en
ragout. Op het etiket wordt het vegetarische karakter van
de producten duidelijk gecommuniceerd, om de consument
makkelijk te laten navigeren in het schap.

Blik op de toekomst
SFB stelt zich als doel de plofkip in 2013 uit alle merkproducten van SFB te bannen. Dit is in lijn met de corporate
doelstelling van Struik Foods Europe om eind 2013
80% van de Struik-producten te hebben omgezet naar
minimaal 1 ster van het Beter Leven-kenmerk.
25

Maatschappelijk verantwoord ondernemen // Onze medewerkers

Investeren in een goede basisopstelling

Project ‘Kuur’ bij CF
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‘Kuur’ is een bijzonder project, dat CF opstartte
om medewerkers bewust te maken van belangrijke
thema’s als kwaliteit en hygiëne. In kleine groepen
worden de medewerkers bij elkaar gezet om te
brainstormen over de onderwerpen, waarna ze in de
fabriek goede en slechte praktijkvoorbeelden dienen
te fotograferen. De foto’s worden opgehangen in het
pand. Andere medewerkers worden aangemoedigd
onregelmatigheden in deze foto’s te benoemen en
kunnen hiermee weer een prijs winnen. Het project,
dat is opgezet in 2011/2012, heeft geleid tot vele
enthousiaste reacties van medewerkers in de
tevredenheidsenquête 2011. SFB zal dit project in
een afgeleide vorm overnemen in 2013.

Onze medewerkers

8

Onze doelstellingen zouden we niet kunnen realiseren zonder de betrokkenheid en inzet van onze
getalenteerde medewerkers, de ‘smaakmakers’ van Struik Foods. Alleen met goed opgeleide en gedreven
medewerkers kunnen we onze ambitie verwezenlijken. We willen een bovengemiddeld hoog welzijnsniveau
bereiken en handhaven, voor zowel onze vaste medewerkers als de stagiairs, werkstudenten en
interim-medewerkers. Naast een verbetering van de algemene arbeidsveiligheid en -gezondheid, zetten we
in de periode 2011-2015 voornamelijk in op ergonomie, arbeidshygiëne, verbetering van de werkplaatsen en
bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag.
Personeelssamenstelling en -verloop
In totaal zijn er 185 medewerkers werkzaam bij SFB/CF: 123
bij SFB en 62 bij CF. SFB kent een laag personeelsverloop,
zoals ook te zien is in de tabel ‘Relatief personeelsverloop’.
Bij CF is het hogere personeelsverloop  te verklaren door
de jonge leeftijd van het bedrijf. De afstand van woonplaats
naar werk is voor vele werknemers in deze productieeenheid zeer belangrijk. Dit was de voornaamste reden om
na een tijd te kiezen voor een nieuwe baan, dichter bij huis.
(Zie grafiek H en tabel I op pagina 30).
De grafiek (J op pagina 30) geeft de samenstelling weer naar
type contract bij SFB/CF. Bij beide bedrijven daalt het aantal
fulltime medewerkers, omdat er wordt ingezet op flexibele
werkomstandigheden. Het aantal contracten voor onbepaalde tijd stijgt gestaag bij SFB, maar daalt bij CF. Dit laatste is
te wijten aan de verhoogde automatisering, met als gevolg
een relatieve verlaging van het aantal arbeiders.
In de grafieken (K en L op pagina 31) wordt de samenstelling
naar percentage vrouw en laagopgeleide medewerkers van
SFB/CF weergegeven. Van de 58 medewerkers van CF is
29,3% vrouw. SFB zag het relatief aantal arbeiders de laatste
jaren stijgen, maar zag het aantal vrouwelijke medewerkers
de laatste jaren dalen van 38,8% naar 35,2%. Deze daling
is inherent aan de automatisering van productielijnen.
SFB/CF biedt ook werk aan laaggeschoolden.

vastgelegd hoe we hier op een constructieve manier mee
omgaan.
SFB en CF zijn beiden gevestigd in de gemeente Schoten,
waar een klein deel van onze medewerkers ook woont.
56,9% van onze SFB medewerkers woont binnen een straal
van 10 kilometer van de SFB locatie. 40,6% van het personeel
woont buiten de regio en 2,5% van de medewerkers komt
uit Nederland (Zeeland). Voor CF geldt dat 80.6% afkomstig
is uit een plaats buiten de regio, 19,4% woont in de regio.

Veiligheid en gezondheid
We voeren ons preventiebeleid structureel aan de hand van
een vijfjaarlijks globaal preventieplan uit dat wordt vertaald
naar jaarlijkse actieplannen. In 2012 zijn de volgende acties
uitgevoerd:
• Vervanging van de spoelfonteinen door hygiënischere
spoelflessen.
• Interne verspreiding van ‘Veiligheidshandboek - Werken
met contractors’.
• Uitwerking van een uniform intern noodplan.
• Aanbieden van de basisopleiding ‘Kleine blusmiddelen’
met interne instructies.
• Beschikbaar stellen van gratis op maat gemaakte
oordoppen (otoplastieken).

Meer dan de helft van de medewerkers van CF is van
allochtone afkomst. De verschillende culturen en opleidingsgradaties brengen uitdagingen - vooral op het vlak van
communicatie - met zich mee. In onze instapdiversiteitsplannen, die verder in dit hoofdstuk worden toegelicht, is
27
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• Update van de risicoanalyse na herschikking en
vernieuwing van de productielijn. (SFB)
• Implementatie van technische maatregelen, voortvloeiend
uit het opgemaakte risicodossier. (CF)
• Opmaak van VIK (veiligheidsinstructiekaarten). (CF)
Acties die onder andere gepland zijn:
• Aanbieden van de basisopleiding ‘Sterilisatie, hoogwerkers
en veiligheid’.
• Aanbieden van speciale handschoenen met betere
bescherming tegen snijwonden.
• Beperking van het heftruck-gebruik in productieruimten
voor meer veiligheid en minder materiaalschade.
• Uitbreiding en een update van de bestaande risicoinventarisatie, -evaluatie, -beheersing en de vertaling naar
een risicodossier voor het totale bedrijf.
• Uitwerking van werk- en veiligheidsinstructies en
trainingsprogramma’s voor vorming en sensibilisatie van
medewerkers.

Ergonomie
Optimale ergonomische omstandigheden staan al jaren hoog op de prioriteitenlijst van SFB/CF. De zwaarste
inpaklijnen werden eerder al geautomatiseerd, in 2012 zijn
er daarnaast twintig ergonomische stoelen geleverd voor
gebruik in de verschillende productieruimtes. Ook werd het
stapelen van trays op paletten verder geautomatiseerd. Het
effect van onze ergonomische maatregelen wordt structureel
gemeten; de bedrijfsarts van de externe dienst bezoekt ons
regelmatig waarbij aandacht wordt besteed aan beeldschermwerk en correcte werkhouding bij werkzaamheden
als heffen en tillen.

Extra stimulans
Sinds april 2010 wordt verzuim bij SFB/CF
tegengegaan door een bonusregeling bij geen
ziekte- verzuim. Per drie gewerkte maanden
zonder één enkele ziektedag krijgen onze
medewerkers een bruto beloning uitgekeerd.
De beloning geldt als een stimulans om verzuim
te voorkomen.

Verzuim
Het bevorderen van de welzijnsbevinding op het werk is een
cruciale en preventieve maatregel binnen het verzuimbeleid
van SFB/CF. De nadruk van het ziekteverzuimbeleid van SFB/
CF ligt op verlaging van het ziekteverzuimpercentage,
verzuimpreventie en kwalitatieve begeleiding en reïntegratie.

Opleiding en evaluatie
Risico-analyses
In een systeemaudit wordt de organisatie en de uitvoering
van ons preventiebeleid bovendien getoetst. Aan de hand
van de SARIER-methode (Systematische Analytische Risico
Inventarisatie, Evaluatie en Registratie van Arbeidsrisico’s)
maken we een systematische risico-inventarisatie en
-evaluatie. De veiligheid op de werkvloer wordt op
verschillende manieren gemonitord. Regelmatig worden er
geluidsmetingen gedaan op de werkvloer. Bezoeken aan
de werkplaatsen met onder andere arbeidsgeneesheer,
preventieadviseur, afgevaardigden van het comité PBW en
leidinggevenden vinden plaats op maandelijkse basis.
Alle ongevallen en klachten worden geregistreerd en de
ongevallencijfers worden maandelijks in het veiligheidscomité besproken. (Zie grafiek M op pagina 31).
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Het ongevallencijfer van SFB steeg in 2012, ten gevolge van
het vaker ombouwen en instellen van machines (zie ook
hoofdstuk 5) en het inzetten van meer uitzendkrachten voor
SFB. Voor vaste medewerkers betekende dit een verdeling
van hun focus en indirect een verhoging van de werkdruk
waardoor het ongevallencijfer beïnvloed werd. Geen van
de ongevallen tijdens de rapporteringsperiode had een
blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg. SFB zet de
komende jaren onder meer in op betere begeleiding
van uitzendkrachten. Dit zal de veiligheid voor al onze
medewerkers verbeteren.

Om verzuim te voorkomen worden per doel verschillende
middelen ingezet:
• Demotivatie kan worden voorkomen door een juiste
personeelsbezetting en functieroulatie.
• Welbevinden wordt bevorderd door bijvoorbeeld
flexibiliteit in contracten en aangepaste werkbelasting.
• Ziekteverschijnselen worden tijdig opgespoord door
jaarlijks preventief onderzoek onder alle medewerkers
door een externe dienstverlener.
Medewerkers die onverhoopt toch (langdurig) ziek worden
krijgen een passende begeleiding. De stijging van het
ziekteverzuimpercentage in 2012 is te verklaren doordat een
aantal langdurig afwezigen in het percentage is opgenomen.  
(Zie grafiek N op pagina 31).

Door de recente oprichting van CF in 2009 en de benodigde
opleidingen voor nieuwe medewerkers lagen de opleidingscijfers in 2010 zeer hoog en in de daaropvolgende jaren toen deze opleidingen al waren afgerond - lager. (Zie tabel O
op pagina 31).
Door de jaren heen hebben we bij SFB/CF steeds meer
nadruk gelegd op ‘het overdragen van kennis’.  Zo is er bij
ingebruikname van nieuwe machines of kleinere
wijzigingen in procedures steeds een ‘on the job’-opleiding
gegeven. Verder worden er algemene opfris-opleidingen
gegeven aan medewerkers over hun eigen ‘lijn(en)’ en
afdeling. We gebruiken onze interne kennis hiervoor, maar
trekken ook kennis van buitenaf aan. Zo werden externe
partners ingezet om opleidingen te geven over verpakkingsmachines, hygiëne, GMP-HACCP-allergenen, coaching,
levensfasebewust personeelsbeleid en ingrediënten in de
vleesindustrie.
Van evaluatie naar functionering
Tot 2010 werden al onze medewerkers jaarlijks geëvalueerd.
Wij waren echter niet tevreden over deze evaluatiegesprekken die te eenzijdig van aard bleken. Zodoende startten we
in 2011 voor SFB met functioneringsgesprekken, waarin de
nadruk juist ligt op meer interactie tussen medewerker en
werkgever. In de gesprekken wordt openlijk gecommuniceerd over wat goed gaat en punten die voor verbetering

8

vatbaar zijn. Na afloop worden deze gesprekken
besproken met de afdelingsverantwoordelijken,
de plantmanager en de HR officer. De actielijst die hier uit
voortvloeit wordt op geregelde tijdstippen opgevolgd.
De functioneringsgesprekken worden verspreid over het
hele jaar, wat minder stress veroorzaakt bij medewerkers en
betere opvolging mogelijk maakt.

In 2010 evalueerde SFB 106 van de toen 121 medewerkers.
Door de transitie van evaluatie- naar functioneringsgesprekken werden er in 2011 minder evaluatiegesprekken
gevoerd. Medio 2012 ging het hervormde beleid van kracht
en ondergingen al 72 van de toen 116 medewerkers een
functioneringsgesprek. Voor CF starten we in 2013 eveneens
met functioneringsgesprekken.
Nieuw is de opleidingsmatrix waarbij de medewerker wordt
beoordeeld op zijn/haar competenties en vaardigheden.
Vanaf 2013 start ook SFB met de implementatie van de
opleidingsmatrix. We herhalen deze oefening jaarlijks.
Aanvulling op opleiding
In 2013 blijven we dezelfde lijn volgen voor ons opleidingsbeleid. Het verminderen van faalkosten begint bij een
grotere bewustwording onder alle medewerkers, ongeacht
hun niveau. Iedereen moet bijvoorbeeld de lijn kunnen
en durven stilleggen bij een probleem, zodat blokkades
beperkt blijven. De QA-afdeling draagt bij door medio 2013
korte praktische hygiëne-opleidingen aan te bieden aan alle
medewerkers, in aanvulling op de jaarlijkse hygiëneopleiding die gegeven wordt door externen.

Blik op de toekomst
In 2013 worden de functioneringsdocumenten opnieuw
aangepast op basis van de feedback van medewerkers
en leidinggevenden. SFB start daarnaast een pilot met
persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) voor acht medewerkers.
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H
Aantal werknemers*

I
Relatief personeelsverloop: In- en Uitgaande
medewerkers versus personeel totaal per jaar

K

8

L

Aandeel (%) vrouwelijke medewerkers

Aandeel (%) laaggeschoolde medewerkers

		 2010			 2011			 2012
% In		% Uit
% In		% Uit
% In		% Uit
SFB
4,1		 3,3
3,4		 6,8
9		 4,9
Chillfis
4,5		 16,4
8,6		 24,1
8,6		 8,6

M
Aantal arbeidsongevallen

SFB kent
een laag
personeelsverloop

J
Contract werknemers

N

O

Ziekteverzuimpercentage*

Gemiddeld aantal uren opleiding

* Aantal verzuimde
kalenderdagen in
de periode/ (aantal
werknemers x aantal
kalenderdagen in
de periode) x 100%
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SFB

Mannen
Vrouwen

2010 2011 2012
134,5 156,3 179,3
157,2 82,14 43,3

CF

Mannen
Vrouwen

576
280,5 120,7
415,1 305,3 172,4
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Instroomtraject
In samenwerking met het IPV (opleidingsfonds van de voedingsindustrie), VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding) en twee uitzendbedrijven startte Struik
Foods een instroomproject in 2012 om 8 nieuwe operatoren aan
te trekken en op te leiden. Na een opleidingstraject startten
acht mensen bij SFB met een IBO-contract (Individuele Beroepsopleiding) dat na 3 proefmaanden werd omgezet in een contract
voor onbepaalde tijd. Voor de opleidingen ‘attitudetraining’ en
‘samenwerking op de werkvloer’ binnen dit instroomproject
hebben we een externe partner aangetrokken, die vanaf het
begin werd betrokken in het opleidingstraject. Door de
mogelijkheid tot oriëntatie sloten de opleidingen nog beter aan
op de verwachtingen. Het verhoogde ook de vertrouwensband
met de deelnemers en creëerde een open sfeer.

Mensenrechten en diversiteit
CF startte in 2010, mede gedreven door de culturele
diversiteit en verschillen in opleidingsniveau in de organisatie,
met een instapdiversiteitsplan. Dit plan geldt als basis voor
een toekomstig planmatig diversiteitsbeleid. Het plan is
opgesteld in samenwerking met eerdergenoemde VDAB
en RESOC Antwerpen (Regionaal Economisch en Sociaal
Overleg Comité) en bevat actiepunten om de diversiteit
en het welzijn van de medewerkers te verhogen.
De speerpunten verankerd in dit plan zijn:
• Nederlands op de werkvloer stimuleren door 32 uur
Nederlandse les aan te bieden aan medewerkers met een
taalachterstand.
• Een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers
• Evaluatie en bijsturing van de ontvangstprocedure.
• Een cursus ‘omgaan met anderstaligen’, die gevolgd werd
door negen medewerkers.

8

Sedex: ethische audits
SFB/CF is lid van Sedex, een Engelse standaard,
die voldoet aan de eisen van Engelse retailers. Sedex biedt
bedrijven eenvoudige, effectieve handvatten om ethisch en
verantwoord te werken in de gehele keten.
Elke twee jaar wordt SFB ethisch geaudit door Sedex.
Thema’s zijn onder meer: vrijheid van meningsuiting,
veiligheid en hygiëne, salariëring en arbeidsvoorwaarden,
werktijden, discriminatie, gelijkwaardige behandeling en
omgeving/werkplek. De meest recente audit was in
december 2011. SFB slaagde toen met een goed resultaat
en behaalde zo het Sedex-certificaat.

Naar het voorbeeld van CF, stelde ook SFB een
instapdiversiteitsplan en later een diversiteitsplan op.
Deze plannen bevatten onder andere de volgende thema’s:
• Nederlands op de werkvloer stimuleren door middel
van een cursus.
• Cursus ‘omgaan met anderstaligen’ voor leidinggevenden.
• Medewerkerstevredenheid opvolgen aan de hand van
enquêtes.
• Functioneringsgesprekken optimaliseren.
Werkgroep Diversiteit
Voor de opvolging van het instapdiversiteitsplan richtte
SFB/CF Werkgroepen Diversiteit op. Hieruit ontstond voor
CF eind 2012 een groeidiversiteitsplan. SFB zette ook in 2012
een Werkgroep Diversiteit op, welke regelmatig bijeen komt.
De werkgroep zoekt voornamelijk naar oplossingen voor
uitdagingen, zoals een niet optimale interne communicatie of
de te verwachten hoge uitstroom van oudere medewerkers.
In 2013 wordt een zelfevaluerend project per onderwerp
opgezet dat medewerkers aanmoedigt nog efficiënter te
werken.
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Medewerkerstevredenheid

Taalscan
In 2012 voerde het ‘Huis van het Nederlands’ een
taalscan uit bij CF. Deze scan evalueert alle functieprofielen in het bedrijf en licht de schriftelijke
communicatie door. De taalscan wees uit dat het
Nederlands als voertaal op de werkvloer meer
stimulering behoeft. Het Huis van het Nederlands
bepaalt welke functies welk niveau Nederlands
behoeven en naar dat niveau zal worden opgeleid.
Daarnaast zal de communicatie op de vloer (zoals
de veiligheidsregels) worden vereenvoudigd om
de begrijpelijkheid te vergroten. Beide trajecten
worden eind 2013 afgerond.

Medewerkers van SFB/CF namen in 2011 deel aan een tevredenheidsonderzoek. Gevraagd werd een oordeel te geven
over het gevoel van baanzekerheid, het gevoel gewaardeerd
te worden, transparantie en communicatie, samenwerking
met collega’s en openheid over diversiteit en leeftijdsbewust
personeelsbeleid.

Voorkomen
is beter
dan genezen

8

Medewerkers van CF bleken het meest te spreken te zijn
over hun collega’s en (directe) leidinggevenden, de
ongedwongen, aangename sfeer en doorgroeimogelijkheden. De medewerkers van SFB beoordeelden vooral de
afwisseling in werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden
en collega’s positief. Communicatie en transparantie zijn
punten van aandacht bij SFB/CF.
De onderzoeksresultaten zijn in verschillende werkgroepen
besproken en geïnterpreteerd. De oplossingen werden
geconcretiseerd in de eerder genoemde diversiteitsplannen
van SFB/CF.

Blik op de toekomst
De begeleiding van medewerkers zal in 2013 worden aangepast. De formulieren voor de functioneringsgesprekken
zijn aangepast en opleidingen en competenties van ons
personeel zullen worden geregistreerd. Zowel leidinggevenden als medewerkers krijgen zo zicht op de kennis en
vaardigheden binnen een afdeling. Binnen een groot
coachingsproject krijgen onze leidinggevenden tot slot
extra tools aangereikt om de motivatie en kennis op de
werkvloer te versterken.
Er wordt continue gewerkt aan een werkgelegenheidsplan
voor 45-plussers. Het plan is geschreven met aandacht voor
de arbeidsomstandigheden, kennis- en ervaringsoverdracht
en het welzijn op het werk.
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Lokale initiatieven

9

Groot denken, klein doen

Struik Foods heeft oog voor de impact die bedrijfsprocessen op mens, milieu en maatschappij hebben.
Door het familiekarakter van ons bedrijf zijn we wellicht nog overtuigder om iets terug te doen voor de
omgeving waarin we opereren.
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Waste bestemming
Op een verantwoorde manier met voedsel omgaan is een
punt van aandacht binnen onze totale bedrijfsvoering.
We streven er uiteraard naar producten die niet meer
geschikt zijn voor uitlevering via het reguliere kanaal zoveel
mogelijk te voorkomen. Dat is echter niet altijd mogelijk en
in dat geval wordt er naar alternatieve bestemmingen
gekeken. We werken hiervoor samen met lokale verenigingen
zonder winstoogmerk (vzw) met vergelijkbare activiteiten
als bijvoorbeeld de bekende Voedselbanken.
Voorbeelden zijn Arm Mobieltje (www.armmobieltje.com),
Al Ikram (www.al-ikram.be) en de voedselbedeling van
Antwerpen centrum. Producten die niet voldoen aan de
juiste specificaties en die niet bestemd zijn voor reguliere
verkoop, worden ook aangeboden bij alternatieve kopers.
Zo gaat de vermindering van onze afvalstromen samen met
onze maatschappelijke waarden.

Oeveropwaardering
De maatschappij heeft voor SFB/CF ook betrekking op de
omgeving waarin we leven en – in ons geval – ondernemen.
Dat doen we altijd met respect voor mens en dier.
Daarom stapten we in 2012 voor beide fabrieken over
op niet-toxische vallen. Deze maatregel gaat hand in hand
met een groot ecologisch voordeel; roofvogels worden niet
het onbedoelde slachtoffer van vergiftiging.

Werelddansfestival in Schoten
Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we ook in de
sponsoring van lokale evenementen. Een initiatief dichtbij
huis is onze sponsorsamenwerking met het Hello! SchotenWereld Dansfestival. Een festival dat elk jaar wordt georganiseerd en als doel heeft om volkskunsten te promoten door
ze voor een breed publiek beschikbaar te stellen. We vinden
het belangrijk om dit festival in onze vestigingsplaats te
ondersteunen. SFB/CF schenkt dan ook ieder jaar maaltijden
aan deelnemers van het culturele festival.

Blik op de toekomst
In 2013 willen we ook voor ons buitenterrein uitgaan van
duurzame ongediertebestrijding. Er zijn al oriënterende
gesprekken met Natuurpunt en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels gevoerd. In 2013 gaan we de dialoog
aan met de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) om samen
te werken binnen hun oeveropwaarderingsproject.
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Toelichting

Dit is de eerste keer dat Struik Foods Belgium VOF en Chillfis Bvba een duurzaamheidsverslag uitgeven
voor alle directe en indirect betrokken partijen, met als doel: transparante en heldere communicatie
over duurzaamheid. Dit duurzaamheidsverslag 2012 beschrijft alle processen en ontwikkelingen over de
periode van 1 januari 2010 tot en 31 december 2012. In de toekomst maken wij onze inspanningen op het
gebied van duurzaamheid tweejaarlijks kenbaar in de vorm van een duurzaamheidsverslag.
Ons eerstvolgende duurzaamheidsverslag zal zodoende uitgegeven worden in 2015. In 2014 zal er ook
een corporate duurzaamheidsverslag worden gepresenteerd. De data en gegevens die worden
gepresenteerd in dit duurzaamheidsverslag hebben betrekking op Struik Foods Belgium en Chillfis
(SFB/CF), beiden onderdeel van Struik Foods Europe. Het verslag is aan de hand van de informatie van
SFB/CF opgesteld door Ernst & Young. Daarbij volgen we de richtlijnen van Global Reporting Initiative
(GRI), de meest aanvaarde en erkende standaard voor duurzaamheidsverslaggeving. Ons verslag is
opgesteld volgens de richtlijnen GRI G3.1. niveau C, met een minimale rapportering van 10 indicatoren.
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