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OVER DIT VERSLAG
Dit verslag werd voorbereid in overeenstemming met de GRI standaarden: 
Core Option. Het heeft betrekking op de duurzame prestaties van Culinor 
Food Group in 2018, 2019 en 2020. 

Rapporteringsperiode

Publicatie verslag in 2021

Rapportering over de boekjaren 2018-2020, referentiejaar 2018

Scope

Culinor Food Group

Hieronder vallen de vestigingen in Destelbergen, Gent, Olen en Herselt

Frequentie rapportering

Volgend verslag in 2023, rapportering over de jaren 2021 en 2022

Contactgegevens

Guy De Vos, operations director

Vincent Merks, general manager sites Olen & Herselt

Cristel Van Laer, management assistant

CSR@culinor.com

Advies

Deborah Huber, corporate sustainability manager ORIOR AG

deborah.huber@orior.ch

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Culinor Food Group is onderdeel van het beursgenoteerde ORIOR AG 
(SWX: ORON), met zetel in Zurich (Zwitserland), een toonaangevende food 
& beverage groep. De ORIOR producten zijn voornamelijk te vinden bij 
retailers, food service kanalen en gespecialiseerde handelaars. 

Culinor Food Group, onderdeel van ORIOR Europe NV, is gevestigd in 
België en bestaat uit meerdere vennootschappen, waarbij de activiteiten 
hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in Culinor Food Group NV en Culinor NV. 
Culinor Food Group beschikt over 4 productievestigingen en 1 logistieke 
vestiging.

Activiteiten

Culinor Food Group ontwikkelt, produceert en commercialiseert 
koelverse bereide maaltijden en maaltijdcomponenten. De grondstoffen 
worden hoofdzakelijk in België en de buurlanden aangekocht 
maar ook internationaal. De productie gebeurt in één van de vier 
productievestigingen. De verkoopkanalen kunnen in drie groepen 
onderverdeeld worden: 

• Retail (supermarkten) in België, Nederland en Frankrijk die, 
hoofdzakelijk onder hun huismerk, een assortiment koelverse 
maaltijden en maaltijdcomponten aanbieden. Culinor Food Group 
levert op deze manier honderden artikelen aan dit kanaal. 

• Out-of-Home klanten bestaande uit zowel kleine en grote 
restaurantketens als uit collectiviteiten zoals scholen en 
kinderdagverblijven. Hiervoor worden meestal producten op maat 
ontwikkeld. 

• Home Delivery bij thuiswonende senioren in België waarbij 
koelverse maaltijden aan huis worden geleverd. 
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International Food Standard Higher Level, versie 6.1, 

score: Higher level

Biologische productie (TÜV gecertificeerd)

Beter Leven Keurmerk

Aquaculture Stewardship Council

Culinor Food group is lid van:
• Brema, sectorfederatie bereide maaltijden, op haar beurt lid van 

European Chilled Food Federation

• Fevia, Federatie Belgische voedingsindustrie

• Flanders Food

• Pack4Food

• Fost Plus 

• Val-I-Pac

Culinor Food Group verwerkt grondstoffen met duurzame kenmerken 

van Marine Stewardship Council, Fair Trade en Earth Friendly

Culinor Food Group werkt volgens de standaarden van: 

• IWAY 

• Charter voor gezonde, evenwichtige, en duurzame 

schoolmaaltijden

• Seizoenskalender ‘Velt’ voor maximaal gebruik van 

seizoensgroenten en -fruit

• Seizoenskalender ‘Groenten lekker van bij ons’

• Vlarema

CERTIFICATIES & LIDMAATSCHAPPEN
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In de snel evoluerende markt van kant-en-klare gerechten wordt de 

vraag naar betere kwaliteit, fijnere smaak én gezonde recepturen 

steeds groter. Duurzame grondstoffen en productiemethodes 

kunnen daarbij niet uit het oog verloren worden. Als producent moeten 

wij ons immers bewust zijn van de maatschappelijke uitdagingen en 

proactief naar oplossingen zoeken. Duurzaamheid is zoveel meer 

dan energie besparen en minder afval creëren. Het betekent ook 

dat we er voortdurend moeten naar streven om onze producten te 

verbeteren en als bedrijf een gezonde groei realiseren, zodat we jobs 

kunnen creëren en behouden. Met dit eerste duurzaamheidsverslag 

nemen wij een volgende stap in het verbeteren van de transparantie 

omtrent onze duurzame “foodprint” op onze omgeving.

Culinor Food Group draagt duurzaamheid reeds lang in het vaandel. 

Een betere bewustwording en verantwoordelijkheidszin dragen bij 

tot transparantere productieprocessen, ondanks de moeilijkere 

marktomstandigheden en druk op de voedselprijzen.  Het is 

belangrijk om aan al onze stakeholders te laten weten welke stappen 

we reeds genomen hebben in deze richting. Duurzame doelen 

definiëren, de nodige acties ondernemen en rapporteren over de 

lopende processen zijn essentiële elementen in deze communicatie.

De Orior groep, waarvan wij sinds 2016 deel uitmaken, publiceerde 

in 2018 een duurzaamheidsstrategie. Deze vormt met zijn drie pijlers 

productverantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid en sociale  

verantwoordelijkheid de basis van dit verslag, aangevuld met onze 

eigen initiatieven.

De consumenten zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van 

gezonde voeding en spelen een belangrijke rol bij het promoten 

van duurzaamheid doorheen de voedingswaardeketen. We kunnen 

dit alleen maar toejuichen en alles in het werk stellen om aan deze 

nieuwe verwachtingen te voldoen.

We zijn er ons van bewust dat er nog veel ruimte tot verbetering 

is en zullen dit in onze verdere verslagen evalueren. We kijken met 

vertrouwen vooruit want duurzaamheid zorgt voor een gezonde en 

leefbare toekomst.

Filip De Spiegeleire, CEO

“DUURZAAMHEID VOOR EEN 
GEZONDE EN LEEFBARE TOEKOMST”
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INFO OVER 
CULINOR FOOD GROUP

450 
medewerkers (FTE) bereide maaltijden/dag

productie van

200.000

1
2 3

Gent

5

4Antwerpen

B russel

Hot Cuisine Gent

1 Hot Cuisine Gent1

Depot Destelbergen2

Culinor Destelbergen3

Vaco Herselt4

Vaco Olen5

450 
medewerkers (FTE) bereide maaltijden/dag

productie van

200.000

1
2 3

Gent

5

4Antwerpen

B russel

Natural Healthy Meals Le Patron

1
2 3

Gent

5

4Antwerpen

Brussel

Onze huismerken

Onze vestigingen en belangrijkste markten

 06 |  DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020  | ALGEMENE INFO



We creëren toegevoegde waarde voor medewerkers, klanten en 

leveranciers.

We moeten blijven inzetten op innovatie en groei om aan de snel 

evoluerende behoeftes en voorkeuren van de consument te kunnen 

beantwoorden.

Gemotiveerde en competente medewerkers, die dag na dag gelukkig 

en met fierheid komen werken, vormen de sleutel tot succes.

Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag en 

het geleverde werk. Een hoge ethische standaard en respect staan 

centraal in alles wat we doen.

Duurzaam groeien en tegelijkertijd winstgevend blijven is enkel mogelijk 

als we ons voortdurend blijven inspannen om kwaliteit te garanderen 

en vooruitgang te boeken in onze dagelijkse werkzaamheden.

Open, eerlijke en transparante communicatie is de basis voor 

succesvol team work.

Duurzaamheid maakt volwaardig deel uit van onze core business.

DE WAARDEN VAN  
CULINOR FOOD GROUP
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EEN WAARDEKETEN MET VERANTWOORDELIJKHEID
De weg die onze producten afleggen naar de consument, is 

opgedeeld in drie grote stappen: onze leveranciers leveren de 

grondstoffen en verpakkingen aan die vervolgens worden verwerkt 

in ons productie- en verpakkingsproces om tot slot geleverd te 

worden aan onze klanten. 

We willen onze strategische ambities uitlijnen daar waar we de 

grootste bijdrages kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling. 

Doelen en maatregelen zullen geïmplementeerd worden in de 

domeinen waar we het verschil kunnen maken en waar negatieve 

impacts vermeden kunnen worden

DEPOT
CULINOR FOOD GROUPLEVERANCIERS

PRODUCTIEGRONDSTOFFEN & 
VERPAKKING

VERKOOPKANALEN

SCHOLEN

RETAIL

FOODSERVICE

CONSUMENTEN

THUISLEVERING
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DEPOT
CULINOR FOOD GROUPLEVERANCIERS

PRODUCTIEGRONDSTOFFEN & 
VERPAKKING

VERKOOPKANALEN

SCHOLEN

RETAIL

FOODSERVICE

CONSUMENTEN

THUISLEVERING

• Maatschappelijke waardecreatie

• Opleiding en individuele ontwikkeling

• Gezondheid en veiligheid medewerkers

PIJLER 1 - PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID PIJLER 2 - MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID PIJLER 3 - SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

•  Veilige en gezonde producten 

•  Duurzame ingrediënten

•  Dierenwelzijn 

•  Klimaat en energie 

• Verpakking en afval

•  Waterverbruik

Duurzaamheid staat centraal in onze cultuur en is een absolute vereiste 

om premium kwaliteit en excellence in food te garanderen.

Culinor heeft duurzaamheid integraal opgenomen in haar strategie en 

onderscheidt daarbij drie hoofddomeinen, waarbij telkens duurzame 

ambities vastgelegd werden.

Als Belgische dochter van Orior hebben we deze ambities opnieuw 

gedefinieerd, o.a. rekening houdend met de Belgische wetgeving, de  

marktsituatie en  onze  duurzaamheidsimpact.

Het is onze doelstelling om volop in te zetten op de zaken waar we 

als organisatie de meeste impact kunnen hebben op het vlak van 

duurzaamheid. Daarbij doen we er alles aan om onze negatieve impact 

tot een minimum te beperken en tegelijkertijd onze positieve impact te 

maximaliseren. 

Door onze werkzaamheden en continue verbetering in de negen 

duurzame ambities, willen we op onze manier een bijdrage leveren aan 

de Sustainable Development Goals (SDG).

DUURZAAMHEIDSTRATEGIE EN BIJDRAGE AAN DE SDG’S
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VERANKERING IN DE ORGANISATIE
We hebben duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is om het 

duurzaamheidsbeleid in onze organisatie te verankeren.

Alle initiatieven, doelstellingen en maatregelen worden tijdens 

een jaarlijkse workshop besproken in verschillende werkgroepen 

die samengesteld zijn rond de drie grote pijlers van onze 

duurzaamheidsstrategie. De werkgroepen brengen managers 

uit verschillende domeinen samen zodat gemeenschappelijke 

oplossingen ontwikkeld en ervaringen en expertise uitgewisseld 

kunnen worden. De voorstellen tot actiepunten van deze 

werkgroepen worden verzameld en geconsolideerd vooraleer ze 

aan het directieteam van Culinor Food Group worden voorgelegd. 

Nadien volgt er nog een definitieve goedkeuring door het sustainable 

committee van ORIOR. 

De belangrijkste taak van het sustainability committee van ORIOR 

is overzicht bewaren en continue evaluatie betreffende elk 

duurzaamheidsgerelateerd onderwerp, alsook de rapportage aan 

het ORIOR executive committee.

EXECUTIVE COMMITTEE ORIOR
SUSTAINABILITY COMMITTEE ORIOR

DIRECTIETEAM
CULINOR FOOD GROUP

DATA VERZAMELING, MONITORING, 
CONSOLIDATIE

WERKGROEPEN
PRODUCTVERANT-
WOORDELIJKHEID

inkoop, kwaliteits-
management, 

innovatie, verkoop

MILIEUVERANT-
WOORDELIJKHEID

inkoop, operations,
milieu management, 

verkoop

SOCIALE VERANT-
WOORDELIJKHEID

human resources, 
CFO, operations, 

verkoop
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LEDEN VAN DE WERKGROEPEN

Daisy Clonen 
HR Manager 

Olen & Herselt

Bart Serras
CFO

Miet Jacobs
QA Manager

Olen & Herselt

Alex Faes 
HSE Manager
Olen & Herselt

Mario De Rijck 
Plant Manager 
Destelbergen

Guy De Vos 
Operations Director

Gorryt De Ruyck 
QA Manager         

Destelbergen & Gent

Cristel Van Laer 
Management 

Assistant

Kristel Ketels 
Purchase Manager

Vincent Merks 
General Manager 

Olen & Herselt

Romain Dewael
Plant Manager 
Olen & Herselt

Pieter Beyens 
I&D Manager

Destelbergen & Gent

Stefanie Vanwelsenaers 
Key Account 

Manager

Nicolas Pczycki 
Key Account 

Manager

Steven Van de Velde 
HSE Manager 

Destelbergen & Gent

Natalie Van Gheluwe 
HR Manager

Destelbergen & Gent

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
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STAKEHOLDERS
van Culinor Food Group

Gezonde en veilige voeding, 
duurzaam aankoopbeleid,
dierenwelzijn, aantrekkelijke 
werkvoorwaarden, veiligheid en 
gezondheid op het werk, 
opleiding en ontwikkeling

Duurzame grondstoffen, 
lokale/regionale aankoop, 
verpakking, voedselverspilling, 
veilige en gezonde voeding, 
eerlijke werkomstandigheden

Ethische corporate governance, 
commerciële impact, veiligheid 
en gezondheid, dierenwelzijn, 
duurzame grondstoffen, 
verpakking, voedselverspilling

Efficiëntie, supply chain 
sustainability, ethische corporate 
governance, veilig werkplek, 
opleiding en ontwikkeling, 
eerlijke verloning, diversiteit

Duurzame grondstoffen, 
dierenwelzijn, gezonde en 
veilige voeding, ecologische 
productieprocessen, 
innovatie, verpakking en 
voedselverspilling

CONSUMENTENLEVERANCIERS

ORIOR AANDEELHOUDERS KLANTEN

MEDEWERKERS

STAKEHOLDERCONSULTATIE
Ons doel is om maximaal met de verwachtingen van al onze 

stakeholders rekening te houden. 

In de ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategie hebben 

we met behulp van een stakeholder mapping onze belangrijkste 

stakeholders in kaart gebracht, alsook hun belang in duurzame 

thema’s (zie ook materialiteitsmatrix op de volgende pagina).

We verbinden ons tot een voortdurende communicatie met onze 

medewerkers, klanten, leveranciers en ORIOR stakeholders. Door 

middel van persoonlijke gesprekken en vergaderingen, ontvangen 

we rechtstreekse feedback van onze klanten via digitiale media of 

indirect via consumenten. 

We wisselen eveneens informatie uit met andere stakeholders, 

overheidsinstanties en werknemersorganisaties tijdens bijvoorbeeld 

persoonlijke gesprekken, conferenties of wanneer we deelnemen 

aan sectoroverschrijdende projecten.
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Laagste Hoogste

Training en ontwikkeling

Energie

Klimaat

Verpakking en voedselafval

Water

Duurzame grondstoffen

Gezond en veilig voedsel

Dierenwelzijn

Gezondheid op het werk
en veiligheid

Economische prestatie

Materialiteitsmatrix

Biodiversiteit

Verantwoorde productetikettering

Materialiteitskwesties

Niet-materiële kwesties

Relevantie van Culinor Food Groups economische, ecologische en sociale gevolgen inzake duurzame ontwikkeling

MATERIALITEITSMATRIX
In 2018 heeft Culinor Food Group een materialiteitsmatrix opgesteld 

om de relevante duurzaamheidskwesties te definiëren (zie de 

duurzaamheidsrapporten van de ORIOR Group). 

Culinor Food Group heeft deze materialiteitsmatrix gebruikt om de 

actiedomeinen af te bakenen, waarbij deze waar nodig aangepast 

werden aan de lokale context;
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ONZE DUURZAME
AMBITIES

het aandeel vlees en gevogelte van 
diervriendelijke houderijsystemen verhogen (*)

een CO2 reductie van 
10% behalen (*)

ons waterverbruik
met 10% verminderen (*)

25% minder afval 
realiseren  (*)

€

het aantal opleidingen en
 individuele ontwikkelingsmogelijkheden 

te verhogen

het percentage ziekteverzuim 
en arbeidsongevallen te verminderen

duurzame waarde te 
creëren voor al onze stakeholders

meer gezonde producten produceren (*) meer duurzame grondstoffen gebruiken (*)

SO
CIALE  VERANTW

OORDELIJKHEID
MILIEUVER

ANTW
O

O
RD

EL
IJ

K
HE

ID

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
Tegen 2025 willen we

Tegen 2025 
willen we

We streven er 
voortdurend  naar

(*) We nemen 2018 als referentie



PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
We kopen heel bewust duurzame grondstoffen aan omdat ze zorgen 

voor een positieve impact op sociale en milieugerelateerde aspecten 

verderop in onze waardeketen. We hechten bovendien specifiek belang 

aan het welzijn van de dieren die gekweekt worden voor onze producten. 

Tenslotte nemen we ook onze  verantwoordelijkheid op om gezonde 

maaltijden te produceren die bovendien nog eens overheerlijk smaken. 

Dat onze maaltijden veilig zijn, is een vanzelfsprekende vereiste die door 

onze processen en de IFS certificering gegarandeerd wordt.

VEILIGE EN GEZONDE VOEDINGSMIDDELEN

Het bereiken van continue verbetering in de productie van veilige 

en gezonde voeding, maakt deel uit van Culinor Food Groups 

engagement tot verantwoord ondernemen. Deze doelstelling 

is al verankerd in hoe we denken en handelen en moet daarom 

opgenomen worden in onze duurzaamheidsrapportering. 

Gezonde en evenwichtige voeding is cruciaal voor ons welzijn en 

onze gezondheid. Het diverse aanbod, de beschikbaarheid en 

eetgewoontes stellen de consument voor nieuwe uitdagingen. Onze 

missie en verantwoordelijkheid is om onze producten voortdurend 

op alle mogelijke manieren te verbeteren, inclusief kwaliteit, culinaire 

uitmuntendheid en voedingswaarde. Productkwaliteit en -veiligheid 

zijn absolute basisvereisten in de voedingsindustrie. Culinor Food 

Group is reeds jarenlang  IFS-gecertificeerd.  IFS hanteert een reeks 

internationale standaarden die ervoor moeten zorgen dat productie- 

en retailbedrijven de nieuwste vereisten rond kwaliteit, transparantie 

en efficiëntie implementeren. Deze certificering toont aan dat 

Culinor Food Group processen heeft ingesteld die geschikt zijn 

voor het waarborgen van de voedselveiligheid. Listeriabeheersing 

en microbiologische controles zijn hierbij vanzelfsprekend. 

Academische partners: Culinor food Group werkt nauw samen met 

Prof. Em. Dr. Ir. Johan Debevere, lid van de adviesraad van Culinor, 

highly cited researcher (Thomson Reuters) en voormalig directeur van 

het laboratorium van de Ugent voor levensmiddelenmicrobiologie en 

-conservering. Prof. Em. Dr. Ir. Johan Debevere adviseert ons bij de 

bacteriologische analyses op grondstoffen en eindproducten en geeft 

ons deskundig advies met betrekking tot de behandeling, verpakking 

en bewaring van voedingsmiddelen. Zijn knowhow en ervaring ter zake 

zijn onze beste garantie voor een betrouwbaar product.

Nutriscore: In onze producten doen we heel wat inspanningen om 

het gebruik van zout, vetten en suiker systematisch te beperken. 

We staven onze samenstelling hierbij aan de Nutriscore, vijf letters 

die de voedingswaarde van een product goed samenvatten. Van 

alle maaltijden die voorzien zijn van zo’n Nutriscore, heeft 63% 

Nutriscore A of B. 
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Ook voor andere klanten en producten, waarvoor er geen Nutriscore 

wordt gebruikt, levert Culinor Food Group grote inspanningen om 

deze gezonder en voedzamer te maken. Zo deden wij onderzoek 

naar de samenstelling van schoolmaaltijden, maaltijden voor 

kinderdagverblijven en maaltijden voor senioren. We hielden hierbij 

rekening met de Voedingsaanbevelingen van België (versie 2019), 

alsook met de richtlijnen van de nieuwe voedingsdriehoek van 

het Vlaams Instituut Gezond Leven. Op deze manier kunnen wij 

de nutritionele aanbevelingen (zoals aanbevolen energie-inname, 

optimalisatie macro-nutriënten (eiwitten, vetten, koolhydraten,...) 

vertalen naar de specifieke doelgroepen en de verschillende 

leeftijdscategorieën.

Allergenen:   Inzake allergenen werkt 

Culinor Food Group volgens het 

VITAL risicobeoordelingssysteem. 

Volgens dit systeem bepalen we wat de drempelwaarden zijn, 

wanneer er een risico is voor de consument met bepaalde allergieën 

en wanneer we een waarschuwing op het etiket moeten zetten. Dit 

systeem wordt wereldwijd toegepast en we passen dit minitieus toe.

Het is ook van groot belang voor de consument dat we duidelijke 

en betrouwbare informatie over de allergenenrisico’s meegeven op 

de verpakking.

Continue verbetering va onze recepturen, IFS 

certificatie van al onze productiesites en een strikt 

kwaliteitsmanagement vormen de basis van 

ons succes. We hebben kwaliteitssystemen 

ontwikkeld en geïmplementeerd die dit in de 

toekomst verder zullen garanderen.

DUURZAME INGREDIËNTEN
We vinden de grondstoffen die we kopen en verwerken belangrijk. 

Als voedingsproducent hebben we een grote impact op dit deel 

van onze waardeketen. Het gebruik van biologische en/of Fair Trade 

grondstoffen, korte transporten en dierenwelzijn worden hierbij steeds 

belangrijker. We hebben een intern charter voor verantwoorde inkoop 

geïmplementeerd.

CHARTER CULINOR FOOD GROUP 
RESPONSIBLE SOURCING

• We voldoen aan alle geldende Europese wetgeving op vlak
van dierenwelzijn, het gebruik van e-nummers en andere
geldende regels en normen.

• We distantiëren ons van genetisch gemanipuleerde
organismen (GMO`s)

• Wanneer we grondstoffen aankopen, dan respecteren we steeds
de gemaakte afspraken met de klant met betrekking tot het land van
herkomst.

• We gebruiken enkel eieren van minimum scharrelkwaliteit in de
bereiding van onze producten.

• We streven ernaar om alle soja-houdende producten van
Europese origine in te kopen

• Vanaf 2025 zullen we geen palmolie meer gebruiken in
onze producten en alle ingrediënten screenen op de
aanwezigheid van palmolie

• We streven ernaar om zoveel mogelijk te werken met groenten van 
Belgische of Nederlandse origine.
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Seizoensgroenten en -fruit: Bij het samenstellen van onze 

maaltijden, hechten we groot belang aan variatie en het gebruik 

van seizoensgroenten en -fruit. Wij baseren ons hiervoor op de 

seizoenskalender van Velt en Lekker Van Bij Ons.

Biologische producten en Fair Trade: We streven ernaar om het 

aandeel biologische en/of Fair Trade grondstoffen te verhogen. 

Culinor Food Group engageert zich voor sommige klanten om 

bepaalde grondstoffen (bv. volkoren en witte rijst, quinoa) aan te 

kopen in Fair Trade kwaliteit.

Fair Trade heeft niet alleen oog voor het financiële aspect van de 

boeren in het zuiden, maar ook voor hun welzijn en gezondheid. Het 

keurmerk garandeert dat de boeren meer zorg dragen voor het 

milieu: water, bodem, kwetsbare gebieden, afvalbeheer. Wanneer 

we kijken naar alle grondstoffen die we inkopen, dan is slechts 

een klein gedeelte van biologische oorsprong of met Fair Trade 

label. Niettegenstaande zien we een stijging ervan sinds 2018 

(+31,68% in 2019 en +35,64% in 2020). We streven ernaar om 

deze positieve evolutie aan te houden de komende jaren. Dit hangt 

natuurlijk af van de wensen van onze klanten. We zullen biologische 

en/of Fair Trade grondstoffen aanbevelen bij onze klanten waar 

mogelijk.

We zijn ons ten volle bewust van onze milieu-impact en werken er 

dagelijks aan om deze te verkleinen. Recent lanceerden we onze 

nieuwe, gezonde en duurzame maaltijden onder de noemer “Natural 

Healthy Meals”. Het is één van de vele initiatieven die we nemen om 

onze ecologische voetafdruk te verminderen.

Lokale keten/ korte transporten: We proberen zoveel als mogelijk 
onze grondstoffen aan te kopen bij Belgische en Nederlandse 
leveranciers, waarvan we weten dat hun grondstoffen ook van 
Belgische of Nederlandse origine of kweek zijn. Een bedrijf gevestigd 
in Nederland of België, maar die bv. vlees of vis levert die elders 
gevangen, verwerkt en geïmporteerd wordt, wordt niet als lokaal 
beschouwd. Hoewel het geen “korte keten” is in de strikte zin van 
het woord, toont het aan dat we lokale producten en leveranciers 
centraal stellen in onze duurzaamheidsstrategie. Wanneer er geen 
Belgische en/of Nederlandse producten beschikbaar zijn, streven 
we ernaar zoveel mogelijk met producten van West-Europese 
origine te werken. Ook onze klanten bepalen soms de origine van 
bepaalde grondstoffen.

Duurzame vetten: Culinor Food Group vermijdt het gebruik van 

palmolie. Palmolie kan wel voorkomen als ingrediënt in sommige 

grondstoffen. In dit geval gaat het steeds om RSPO palmolie (volgens 

het SG “Segregated” systeem). Sinds 2018 hebben we een daling van 

13,41% kunnen realiseren van grondstoffen met RSPO palmolie. 
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Tegen 2025 willen we geen palmolie meer toestaan in onze 
grondstoffen en willen we dit vervangen door plantaardige oliën, 
zoals zonnebloemolie, koolzaadolie of extra vierge olijfolie.

Sojabonen en afgeleide sojaproducten (zoals bv. sojameel): 
Sinds 2018 is er een verhoogde vraag naar sojabonen en afgeleide 
sojaproducten. We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk 
in het gebruik van plantaardige eiwitten te verminderen en zijn 
beginnen zoeken naar alternatieven. In 2020 hebben we een 
gedeelte (15,38%) van de aangekochte sojabonen in Nederland 
aangekocht. Het gaat hier over edamame bonen, die geoogst 
worden wanneer ze nog zacht groen zijn (gewone sojabonen worden 
enkel geoogst wanneer ze rijp en hard zijn). Door edamame bonen 
dichter bij huis te kopen, vermijden we de meer gangbare maar 
minder duurzame sojabonen uit Azië of Zuid-Amerika. Tegen 2025, 
willen we alle sojaproducten met Europese oorsprong aankopen. 

Duurzame visvangst: Culinor Food Group werkt voor haar 
producten zoveel mogelijk met ASC en MSC gecertificeerde vis. In 
2018 was 58,06% van de ingekochte vis ASC/MSC gecertificeerd. 
In 2020, bedroeg dit aandeel al 83,10%. We streven ernaar 
om dit aandeel nog te verhogen in de volgende jaren door niet-
gecertificeerde vis, waar mogelijk en na overleg met onze klanten, 
te vervangen door ASC/MSC vis. 

Een ander duurzaam initiatief is de zoektocht naar herbivore 

vissen, die minder belastend zijn voor het milieu dan carnivore 

vissen. Een goed voorbeeld hiervan is de omegabaars. Deze vis 

is herbivoor en wordt in Oost-Vlaanderen gekweekt in een volledig 

circulair systeem, zonder waterverspilling. Naast de viskwekerij liggen 

namelijk tomatenserres. Het afgevoerde water van de serres wordt 

gebruikt om de bassins van de omegabaars te vullen. De warmte, 

geproduceerd door de tomatenserres, wordt gebruikt om het water 

in de bassins te verwarmen. Het visvoer van de omegabaars is 100% 

plantaardig en bestaat uit lokaal geteelde granen en zaden. Het 

afvalwater wordt op zijn beurt gezuiverd in rietvelden en de mest is 

geschikt als akkerbemesting of energiebron van biogasinstallaties. 

Door deze vis in te kopen, willen wij helpen dit soort initiatieven  m.b.t. 

ecologische eiwitproductie verder te ontwikkelen en te ondersteunen.
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We zijn ervan overtuigd dat we onze doelen zullen bereiken 

maar we zijn ons ervan bewust dat de weg nog lang is. We zullen 

geconfronteerd worden met moeilijkheden waarop we weinig 

invloed kunnen uitoefenen (bv. beperkte beschikbaarheid van 

sommige grondstoffen, stijging van grondstofprijzen, aanhoudende 

druk op voedselprijzen). Door hierover te rapporteren, hopen we de 

bewustwording bij onze klanten en consumenten te vergroten en 

dit kunnen we alleen maar toejuichen.

DIERENWELZIJN

Respect voor boerderijdieren, met verantwoorde en humane 

fokkerij, houderij en slachtmethodes is een basisprincipe waaraan 

moet worden voldaan. Een groter bewustzijn en begrip omtrent 

verantwoorde en duurzame grondstoffen, verhoogt de waardering 

bij onze klanten en zorgt voor een eerlijke kosten-baten analyse.

Vlees (varken / rund): Bij de keuze van onze leveranciers, is het 

van doorslaggevend belang dat ze voldoende inspanning leveren 

op vlak van dierenwelzijn. We verifiëren hierbij of de wetgeving, 

nationaal en Europees, gerespecteerd wordt.

Specifiek voor varkensvlees, hebben we ook aandacht voor de 

impact van castratie van biggen op hun welzijn. 

Sinds 2018, hebben we het aandeel varkensvlees 

uit een diervriendelijk houderijsysteem met 

7,80% verhoogd. Tegen 2025 willen we een 

stijging van 25%. We willen dit dan ook bij 

onze klanten verder promoten.

Culinor Food Group werkt voor verschillende producten en klanten 
met vlees en dierlijke producten van het Beter Leven Keurmerk  
(=BLK). Het BLK keurmerk is belangrijk voor het welzijn van miljoenen 
consumptiedieren. Aan bedrijven uit de primaire en verwerkende 
sector worden minimumnormen voorgelegd, waaraan deze direct 
dienen te voldoen om voor één of meerdere sterren in aanmerking 
te komen.

Culinor Food Group is vandaag reeds BLK gecertificeerd voor de 
verwerking van varken 1 ster, zuivel 3 sterren en eieren 3 sterren en 
koopt voor bepaalde klanten BLK kip 1 ster aan.

Gevogelte: Ook voor de aankoop van gevogelteproducten, kiezen 

wij leveranciers die actief bezig zijn met dierenwelzijn en volgens 

de huidige Europese en nationale wetgeving werken. British  Retail 

Consortium (BRC) certificering en/of integrale ketenbeheersing 

(IKB) verstrekken garanties over de manier van produceren.

Sommige klanten eisen aanvullende inspanningen op het vlak van 

dierenwelzijn (NSK, klantspecifieke kwaliteitskippen, BLK, QS (= 

Duitse standaard)). Alle standaarden worden door onafhankelijke 

instellingen geaudit. 
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Gezien het beperkte aandeel van gevogelte uit een diervriendelijk 

houderijsysteem, hebben we hier nog veel werk te verrichten.

In 2020 was 12,14% van het gevogelte dat we inkopen afkomstig 
uit diervriendelijke houderijsystemen. Tegen 2025 willen we dit naar 
25% verhogen. We willen daarom onze klanten blijven overtuigen 
om te kiezen voor gevogelte afkomstig uit diervriendelijke 

houderijsystemen.

Eieren: Al sinds 2018 heeft Culinor Food Group de nadruk gelegd 

op de aankoop van bio- en/of vrije uitloop eieren. We zijn dan ook 

fier dat we in 2020 geen andere eieren meer gebruikt hebben en 

hopen dit de komende jaren te kunnen verder zetten.

Vegetarische en vegan producten: Sinds 2019 heeft Culinor 

Food Group zich geëngageerd om samen met de stad Gent mee te 

werken aan de Cool Food Pledge. Dit is de belofte om tegen 2030 

de uitstoot van voedselgerelateerde broeikasgassen met 25% te 

reduceren. Verderop in dit verslag engageren wij ons zelf om deze 

uitstoot al tegen 2025 met 10% te reduceren. Ons engagement in 

dit kader werkt rond vier actiepunten: 

•  De verlaging van het volume vlees of dierlijke producten ten 

voordele van het aandeel plantaardige proteïnen, 

• De verbetering van de kwaliteit van vegetarische maaltijden,

•  De verbetering van de communicatie rond vegetarische 

schoolmaaltijden voor Stad Gent

•   De verhoging van het volume van vegetarische maaltijden.
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We zijn ons bewust van onze ecologische voetafdruk. In dit hoofdstuk 
belichten we hoe we milieuverantwoordelijkheid implementeren 
en bevorderen. We focussen op “klimaat en energie”, “verpakking 
en voedselafval” en “water” en geven bijzondere aandacht aan 
de milieuimpact van onze productieprocessen omdat we hier de 
grootste invloed kunnen uitoefenen.

KLIMAAT
CO2 reductie: Als voedingsproducent hebben we een impact 
op het klimaat als gevolg van onze uitstoot van broeikasgassen.  
Het is onze taak om verantwoordelijkheid op te nemen voor deze 
impact.  We werken derhalve op continue wijze aan de verbetering 
van onze energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen.

Dit betreft uitstoot op 3 niveaus:

In eerste instantie focussen we ons op de meting en verlaging van de 
uitstoot op de eerste 2 niveaus, waarbij we echter ook reducties die 
we kunnen bereiken op niveau 3, niet uit het oog verliezen. De uitstoot 
op de eerste twee niveaus willen we tegen 2025 verminderen met 
minstens 10%.

MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

• Directe CO2 uitstoot van onze stookinstallaties, CO2 

uitstoot van voertuigen in ons beheer  en CO2 equivalente 

uitstoot door lekverliezen van koelinstallaties. (scope 1)

• De indirecte uitstoot voor de productie van de elektriciteit 

die we verbruiken. (scope 2)

• De uitstoot die veroorzaakt wordt door derden ingevolge 

aankoop van grondstoffen, verbruik van onze producten, 

transport van onze producten door derden. (scope 3)
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Hiertoe: 

• Hebben we een plan opgemaakt voor de vervanging van de 

koelinstallaties met hoogste GWP koelmiddelen.

• is als proef op één site een energiemonitoringssysteem 

geïnstalleerd waarbij we in samenwerking met de KU Leuven 

trachten een systeem te bouwen om via artificiële intelligentie 

ons elektriciteitsverbruik te voorspellen en afwijkingen snel 

te kunnen detecteren. Dit zal ons helpen een beter inzicht te 

krijgen in ons elektriciteitsverbruik en om dit de komende jaren 

beter onder controle te krijgen.
• werken we aan de verdere uitbouw van recuperatie van 

restwarmte van onze koelinstallaties,
• streven we er naar om onze leveringen maximaal te optimaliseren 

en de vrachtwagens optimaal te beladen.
• focussen we ons op brandstofefficiëntie; Onze chauffeurs 

krijgen regelmatig persoonlijke trainingen en opleiding om hun 
rijstijl te analyseren en te verbeteren; Daarnaast laten we de 
leveringen voor fijnmazige stadsdistributie bij bepaalde klanten 
gebeuren met een externe transporteur die milieuvriendelijke 
CNG (Compressed Natural Gas) bestelwagens inzet. 

Onze medewerkers stimuleren we om met de fiets i.p.v. met de wagen 

naar het werk te komen.  Er is een verhoogde fietsvergoeding voor 

het woon-werkverkeer en er werd een groepsaankoop gerealiseerd 

voor elektrische fietsen voor werknemers en hun familieleden. 

Ondanks een dalende trend in 2019, zagen we in 2020 een lichte 

stijging. Dit kwam voornamelijk door een sterke groei van onze 

huis-aan-huis leveringen en een hoger elektriciteitsverbruik door 

het inzetten van extra ventilatie omwille van coronamaatregelen en 

hogere buitentemperaturen in het voorjaar en de zomer. We werken 

er hard aan om deze trend om te buigen in 2021.

VERPAKKING EN VOEDSELVERSPILLING 
Voedselverspilling en afval voorkomen: Bij Culinor Food 

Group heerst de algemene filosofie van afvalpreventie. Omdat 

monitoring een belangrijk hulpmiddel is om afval te meten, 

worden wekelijks zowel de uitgaande afvalstromen als de interne 

oorzaken van afval gerapporteerd. Culinor Food Group beschikt 

over een uitgebreid meetsysteem ter detectie van afval, teneinde 

anomalieën op te sporen zodat deze bijgestuurd kunnen worden. 

Welke maatregelen er ook genomen worden en ongeacht de 

verbeteringen die wij in de toekomst nog zullen doen, blijft het 

onvermijdelijk dat er in onze industriële activiteit afvalstromen 

zullen bestaan. Daarom is het niet alleen belangrijk om de 

afvalstromen te reduceren maar ook om de stromen die er nog 

worden.

Op het vlak van grondstoffen is het onze doelstelling om verspilling 

tot een minimum te beperken. We kopen onze grondstoffen 

bijvoorbeeld periodiek aan om het risico op overschotten te 

vermijden. Wanneer een bepaald gamma aan producten wordt 

stopgezet, zoeken we steeds een oplossing voor de overtollige 

voorraad. We trachten, steeds in overleg met de klant, de voorraad 

te gebruiken in andere eindproducten.

De afvalstroom van onverpakte en vervallen verpakte voeding 

krijgt een nuttige toepassing. Deze gaat ter vergisting naar bio-

energie installaties. De verpakte voeding wordt eerst ontpakt 

alvorens deze verder verwerkt kan worden. 
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Ook voor andere afvalstromen past Culinor Food Group een 

doorgedreven scheiding van afval toe teneinde de ecologische 

voetafdruk zo veel mogelijk te verkleinen. Hierna een overzicht 

van de bestemming van onze afvalstromen (een aantal afvaltypes 

worden voor de leesbaarheid van de grafiek samengeteld):

 

Voor de verwerking van bovenstaande stromen werkt Culinor 

Food Group samen met gespecialiseerde afvalverwerkers alsook 

met de Voedselbank voor wat betreft de niet vervallen verpakte 

voeding. Het gaat dan om producten die perfect geschikt zijn voor 

consumptie, maar niet langer verkoopbaar zijn via de gebruikelijke 

kanalen wegens een te beperkte resterende houdbaarheid. 

Culinor Food Group wil het hergebruik en de recyclage van de 

verpakking die ze op markt brengt, maximaal stimuleren. Om dit te 

bevorderen en onze verplichtingen op deze vlakken na te komen, is 

Culinor Food Group aangesloten bij verpakkingsbeheerorganisaties 

FostPlus en Val-I-Pac. 

Deze organisaties zoeken actief mee naar oplossingen om de 

hoeveelheid afval te verkleinen. Bovendien maken we maximaal 

gebruik van zowel retourkratten en -paletten als secundaire en 

tertiaire verpakkingen.

Niettegenstaande een hoger productievolume en een complexere 

productmix (lancering van nieuwe producten voor nieuwe klanten 

met kleinere productiebatches, wat normaal gezien hogere 

afvalvolumes met zich mee zou brengen), hebben we sinds 2018 

een aanzienlijke vermindering van 19,06% kunnen realiseren en dit 

dankzij de volgende maatregelen:

TYPEBESTEMMING

Batterijen

(Propere) folies

Glas

Houtafval

Metaal

Papier

PMD

Wit & bruin goed

Recyclage

Bio-energie

Voedselbank

Ontpakking & vergisting

Energie

Niet-verpakte voeding

Vetafval

Waterzuiveringsslib

Houtafval

Restafval

Afgedankte plastic kratten, 
bakken, paletten

Verpakte voeding - vervallen

Verpakte voeding - niet vervallen
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• Dagelijkse afvalmonitoring van producten met meerdere 

componenten en follow-up met betrekking tot het afvalpercentage 

per stuk

• Optimalisatie van productieplanning en promotieplanning

• Dagelijkse automatische mail vanuit het ERP-systeem met 

lijst van afgewerkte producten waarvan de houdbaarheid bijna 

verstreken is en opvolging ervan

• Regelmatige training van medewerkers in correct gebruik van 

FIFO (First in first out principe)

• Analyse van niet correct gesealde verpakkingen en implementatie 

van corrigerende actie,

• Implementatie van technische maatregelen om afval te 

verminderen op verschillende productielijnen

• Optimalisatie van productmix door het stopzetten van producten 

met voortdurende negatieve effecten op de afvalstromen

• Optimalisatie van afvalrapportage met daardoor snellere 

implementatie van een lange termijn oplossing

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we ons doel van 25% 

tegen 2025 zullen bereiken.

Verpakking: Het terugdringen van de hoeveelheid  verpakking, 

meer bepaald plasticverpakking, is een cruciaal punt in de 

duurzaamheidsstrategie van Culinor Food Group.

Sinds 2018 werken we bijvoorbeeld actief op het terugdringen van 

het aandeel carbon black verpakkingen. Carbon black verpakkingen 

kunnen in tegenstelling tot andere plastic verpakkingen niet 

gerecycleerd worden. Het probleem bij carbon black verpakkingen 

zit in het gebruikte pigment, nl. roet, dat de zwarte kleur aan de 

verpakkingen geeft. Hierdoor kunnen de scanners het type plastic 

niet achterhalen. Deze scanners gebruiken de reflectie van het 

infrarode spectrum en dit pigment absorbeert al het licht, zelfs 

infrarood. Het sorteerproces kan dus niet plaatsvinden waardoor 

deze verpakkingen in de verbrandingsoven of  op de stortplaats 

terechtkomen. Er zijn alternatieve pigmenten die plastic ook zwart 

maken en die wél gedetecteerd kunnen worden. Deze alternatieven 

zijn duurder en hebben dus een implicatie op de kostprijs van onze 

producten waardoor concurrenten, die wel nog volop gebruik maken 

van dit type goedkopere verpakking, een betere prijspositie hebben.    

Deze inspanningen resulteerden in een vermindering van 26,51% 

sinds 2018, maar nog steeds zijn niet alle klanten overtuigd dat 

carbon black verpakkingen moeten verminderd worden. We zien het 

als onze plicht om duurzame verpakkingstypes en -oplossingen te 

promoten en zullen hierop blijven verder werken. 

Zo gaan we o.a. werken met monolayer verpakkingen die tot 

100% recycleerbaar zijn, alsook, vanaf september 2021 met een 

nieuw type folie die 20% dunner en 100% recycleerbaar is. 
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We zijn er dus van overtuigd dat we deze positieve evolutie in 

het gebruik van duurzamere verpakkingstypes gaan kunnen 

voortzetten.

Onze kartonleveranciers zijn FSC (Forest Stewardship Council) en/

of PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification 

Schemes) gecertificeerd, waardoor een verantwoord en duurzaam 

bosbeheer gegarandeerd wordt. 

WATER

Water is een wereldwijde zorg, want het is van vitaal belang voor elke 

persoon en ecosysteem op aarde. De druk op zoetwatervoorraden is in 

de loop der jaren gestegen, o.a. als gevolg van een aanzienlijke toename 

van de hoeveelheid water die tijdens productiereinigingsprocessen 

verbruikt wordt, hetgeen natuurlijk ook een belangrijke invloed heeft 

op het wereldwijde waterverbruik. De waterreserves in Vlaanderen, 

waar onze sites zich bevinden, staan onder grote druk. De 

belangrijkste oorzaak van deze lage waterbeschikbaarheid is de hoge 

bevolkingsdichtheid in Vlaanderen en de grote verscheidenheid aan 

activiteiten in een klein gebied. Het beschikbare water moet worden 

verdeeld over een groot aantal inwoners, terwijl de oppervlakte 

beperkt is. Daarom zien wij het als onze plicht om bij te dragen aan 

het verbeteren van de waterefficiëntie. Culinor Food Group neemt 

water af via intercommunales. De verantwoordelijkheid voor het 

optimaliseren van watergebruik ligt bij de operations managers. 

Samen met de technische managers, zijn zij verantwoordelijk voor de 

succesvolle implementatie van ons waterreductieprogramma.

Culinor Food Group streeft naar een vermindering van 10% in elk 

van zijn vestigingen tegen 2025. Sinds 2018 kunnen we slechts een 

daling van 0,75% realiseren. Om onze doelen te bereiken, moeten we 

dus een versnelling hoger schakelen.

Om  onze doelstelling van -10% te bereiken, zullen we ons 

concentreren op:

• Het activeren van een waterverminderingsprogramma;

• De algemene reductie van waterverbruik bij 

reinigingsactiviteiten.

Het begint allemaal met het in kaart brengen van de belangrijkste 

oorzaken van ons waterverbruik. Een strikte monitoring van het 

waterverbruik stelt ons in staat direct actie te nemen wanneer er 

plotseling een onevenredig hoog waterverbruik wordt gedetecteerd.

In onze activiteiten zijn er drie belangrijke oorzaken van waterverbruik: 

reiniging, stoomgeneratie en productie (water als ingrediënt of 

medium). Vooral op de eerste twee oorzaken wordt ingewerkt.
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We informeren op regelmatige basis onze medewerkers, meer 

bepaald de medewerkers die reinigingstaken uitvoeren. We doen 

dit d.m.v. specifieke opleidingen om waterverbruik bij manuele 

reinigingstaken te verminderen. Er gebeurt tevens een dagelijkse 

opvolging (opname van totaal- en deelstromen) met een 

maandelijkse rapportage naar het management. Een belangrijke 

parameter hierbij is het waterverbruik in l/kg geproduceerd product.

Op onze sites in Gent en Destelbergen hebben we ons eigen 

biologische waterzuiveringssysteem waar we het afvalwater al 

zuiveren tot oppervlaktewaterkwaliteit(*). Naast dagelijkse controles 

door onze eigen medewerkers zijn er wekelijkse controles door een 

onafhankelijk labo. Het slib van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 

wordt hergebruikt om tot bio-energie te genereren.

(*)in Destelbergen hebben wij een samenwerkingsovereenkomst 

inzake waterzuivering met onze buren

 26 |  DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020  | MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID



MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE

Goede economische prestaties zijn van vitaal belang om het 

voortbestaan van onze groep op lange termijn te kunnen 

garanderen.

We zijn gepassioneerd door onze producten, onze mensen, onze 

planeet en het is onze ambitie om deze drie elementen optimaal in 

evenwicht te houden. We beseffen dat alles wat we doen, gebeurt 

door en voor mensen. We zijn ervan overtuigd dat onze groep een 

brede sociale verantwoordelijkheid draagt, in de eerste plaats voor 

onze medewerkers, maar ook voor de omringende gemeenschap 

en de maatschappij in haar geheel. We geloven in de toekomst van 

onze markt door het leveren van veilige en voedzame producten, 

met zo weinig mogelijk  impact op het milieu. Hierdoor creëren we 

meerwaarde voor al onze stakeholders en dit volgens de richtlijnen 

van SDG 8 (eerlijk werk en economische groei).

We willen dit doen door:

• een duurzame groei van onze omzet en winstgevendheid: dit 
is nodig om te kunnen blijven investeren in onze vestigingen, 
machines, automatisaties en productieprocessen. Hierdoor 
kunnen we onze voortrekkersrol als toonaangevende 
voedselproducent blijven vervullen;

• ons engagement t.o.v. onze vestigingen te bevestigen en te 

verstevigen zodat we bestaande jobs beschermen en nieuwe 

kunnen creëren;

We zien onze medewerkers als sleutelfiguren die bijdragen tot ons 

succes, want zij zijn immers dag na dag bezig met grote en minder 

grote dingen die uiteindelijk allemaal bijdragen tot de algehele 

ontwikkeling van onze groep. Op basis van de eerder genoemde 

ontwikkelingen, ziet de distributie van de maatschappelijke 

waardecreatie voor alle stakeholders van de ORIOR groep er als 

volgt uit. (voor meer details, zie ORIOR duurzaamheidsrapport 

2020, pg. 79)

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
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Onze medewerkers: Culinor Food Group hecht veel belang aan 

gelukkige en toegewijde medewerkers. Zij zijn het hart van onze 

organisatie en verdienen onze appreciatie en respect. Daarom 

blijven we in hen investeren, zodat ze elke dag opnieuw het beste 

van zichzelf kunnen geven. We bieden hen een stabiele en veilige 

werkomgeving, waarin ze zichzelf verder kunnen ontplooien. 

Ons personeelsbestand is heel divers: we hebben zowel polyvalente 

medewerkers als managers, ongeschoolde medewerkers als 

masters, allochtoon als autochtoon aan boord. Wij zijn een 

bedrijf dat kijkt naar de leercapaciteit van onze medewerkers en 

hun motivatie. We moedigen medewerkers aan om intern door 

te groeien en geven kansen aan elke werknemer die zijn of haar 

verantwoordelijkheid wil opnemen. We hebben verschillende 

nationaliteiten onder onze medewerkers. Per 31/12/20, was 27% 

van onze medewerkers geboren in het buitenland. Culinor Food 

Group stelde 496 mensen  (aantal koppen) te werk op 31/12/20.
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• 

Culinor Food Group is een bedrijf in volle groei en ontwikkeling. Om 

die reden zijn er regelmatig opportuniteiten in de onderneming 

voor medewerkers om door te groeien naar een andere functie. 

Wanneer we een vacature openstellen in het bedrijf, publiceren we 

deze in eerste instantie intern zodat medewerkers bij voorrang de 

mogelijkheid krijgen om zich kandidaat te stellen. Sinds 2018 zijn 

er op die manier in totaal 89 mensen intern doorgegroeid, waarvan 

38,89% vrouwen. 

Rekrutering en selectie in een divers bedrijf: Ieder jaar vervoegen 

nieuwe arbeiders Culinor Food Group. Velen komen aan boord 

via ons inhouse interimkantoor. Meestal gaat het om mensen 

die opstarten via uitzendcontracten om bepaalde pieken op te 

vangen. Al onze managers zijn getraind en gefocust om snel te 

detecteren wat het potentieel is van de aanwezige uitzendkrachten. 

Zij kijken hierbij naar motivatie, snelheid van aanleren, 

betrouwbaarheid en andere factoren die belangrijk zijn voor 

medewerkers om goed te functioneren binnen Culinor Food Group. 

Op deze manier zijn er 64 medewerkers aangeworven in de 

afgelopen 4 jaar, waarvan er 53 niet in België geboren zijn. 

Verder nemen wij deel aan het ESF project van de Ugent “Open 

Hiring®”, “een baan zonder een lange selectieprocedure”.

Wat brengt de toekomst ? 2020 was een atypisch jaar. Het 

coronavirus heeft ook bij ons een impact. Als voedselproducent 

zijn we uiteraard minder hard getroffen dan andere sectoren, maar 

sommige van onze verkoopkanalen (zoals food service) hebben 

toch een gedeeltelijke terugval gekend. Ook 2021 blijkt een 

uitdagend jaar te zijn. Elke crisis creëert echter ook opportuniteiten 

en  we  zijn  er  zeker  van dat we ook in de volgende jaren een 

succesvolle, innovatieve voedselproducent kunnen blijven, die voor 

een stabiele werkomgeving zorgt.

OPLEIDING EN INDIVIDUELE 
ONTWIKKELING

Onze werknemers zijn het meest waardevol in onze organisatie. 

Daarom willen we in hen blijven investeren en de mogelijkheid bieden 

hun kennis te verruimen en er zo voor te zorgen dat onze talenten 

up-to-date zijn voor toekomstige trends en de benodigde kennis.
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Culinor Food Group beschikt over een eigen opleidingscentrum 

waar groepen tot 15 personen opleiding kunnen krijgen (bv. HACCP, 

EHBO,…). Externe opleidingen worden voornamelijk georganiseerd 

in samenwerking met opleidingspartners van IPV (het sectorfonds 

dat zijn werkingsbijdragen haalt uit extra patronale bijdragen 

van de werkgevers). De hoofdfocus van deze opleidingen ligt op 

veiligheid (denk aan EHBO, brandweer, interne transportmiddelen, 

leidinggevende capaciteiten en kennis (bijvoorbeeld Nederlands op 

de werkvloer, wetgeving sociaal recht of kwaliteit)). 

In 2018 waren er meer opleidingsuren door een algemene 

opfrissing m.b.t. interne transportmiddelen en Excel. Het was niet 

nodig om deze cursussen al in 2019 te herhalen. Bijna alle geplande 

opleidingen in 2020 werden door corona geschrapt of, waar 

mogelijk, vervangen door digitale cursussen. Het spreekt voor zich 

dat bepaalde opleidingen helemaal niet digitaal konden plaatsvinden 

(bv. inzake transportmiddelen) en uitgesteld werden.

We hopen dan ook de komende tijd stelselmatig meer opleidingen 

aan onze medewerkers te kunnen aanbieden zodat we tegen 2025 

onze doelstelling van 30,4 u per persoon kunnen halen.

Voor sommige, meestal operationele of kwaliteitsfuncties, wordt 

er binnen Culinor Food Group een persoonlijk ontwikkelingsplan 

opgesteld. Via jaarlijkse functioneringsgesprekken en tussentijdse 

coachinggesprekken, houdt dit persoonlijke ontwikkelingsplan 

rekening met de wensen van de betrokken  werknemers. Sinds 2019 

werkt Culinor Food Group immers met een “competentiemotor” voor 

het beheer van de verschillende competentie- en functieprofielen 

binnen het bedrijf. 

De competentiemotor bestaat uit vier luiken: 

• de competentiematrix, 

• het opleidingsplan, 

• de opleidingschecklist en 

• het evaluatiedocument. 

Met behulp van deze competentiemotor kunnen we sneller bepalen 

wat onze opleidingsdoelen zijn in het bedrijf. Zo slagen we erin de 

medewerkers naar het gewenste niveau te begeleiden en op te leiden.
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID WERKNEMERS
Onze medewerkers zijn de sleutel tot ons succes. Ondersteuning 

en bevorderen van hun gezondheid en veiligheid zijn uitermate 

belangrijk voor ons. We streven ernaar om een veilige en gezonde 

werkomgeving te bieden door continue verbeteringsprojecten. 

De ORIOR groep streeft ernaar om tegen 2025 een uitgebreid 

management systeem voor veiligheid en gezondheid op het werk te 

implementeren voor de hele groep. De focus ligt heden, bij Culinor 

Food Group, op de implementatie van de volgende aspecten van dit 

management systeem:

• Consistent ongevallen- en afwezigheidsmanagement

• Regelmatige risico- en veiligheidsbevorderende analyses

• Opleiding en betrokkenheid medewerkers

Deze initiatieven zijn de verantwoordelijkheid van onze veiligheid- 

en gezondheidsmanagers alsook van de HR managers. Elke maand 

is er een evaluatie in het Comité voor Preventie en Bescherming 

op het Werk, waar werkgever- en werknemersvertegenwoordigers 

samenzitten en actief elke mogelijke verbetering bespreken die de 

gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de werknemer op het 

werk bevordert. Het voorkomen van ongevallen en het waarborgen 

van een goede gezondheid zijn ook afhankelijk van de persoonlijke 

conditie van elke individuele medewerker, correcte werkmethodes 

en hun alertheid op de omgeving. We streven naar een werkomgeving 

waar iedereen haar/zijn verantwoordelijkheid neemt bij het vermijden 

van ongevallen, het beschermen van hun eigen gezondheid en die 

van anderen alsook het respecteren van de veiligheidsregels. Op

deze manier betrekken we de persoonlijke verantwoordelijkheid van 

al onze medewerkers. 

Consistent ongevallen- en afwezigheidsmanagement: Culinor 

Food Group werkt continu aan de veiligheid en gezondheid van 

haar medewerkers en streeft naar nul arbeidsongevallen. We 

gebruiken hiervoor twee parameters: ernst- en frequentiegraad. 

De ernstgraad vormt een maat voor de ernst van de ongevallen en 

wordt bepaald aan de hand van het aantal verloren kalenderdagen 

t.o.v. het aantal gewerkte uren. De frequentiegraad zorgt voor 

een vergelijkbare basis voor elk bedrijf in België van het aantal 

arbeidsongeschiktheden met klein verlet van meer dan één dag in 

verhouding tot het aantal gewerkte uren.

In 2019 konden we een daling realiseren t.o.v. 2018. Helaas waren 

er in 2020 meer (gelukkig kleine) ongevallen dan in 2019 met 

uiteraard een onmiddelijke impact op de ernst- en frequentiegraad. 

We hopen om vanaf 2021 weer op de goede weg te zijn. We blijven 

dus inzetten op ongevallenpreventie.

Regelmatige veiligheidsbevorderende en risicoanalyses: In 

het kader van ongevallenpreventie, is een proactieve melding 

door alle medewerkers uiterst belangrijk.  Hiervoor organiseren 

we toolboxmeetings en rondleidingen. Toolboxmeetings zijn 

korte gesprekken over de productielijnen door supervisoren of 

teamleiders over bepaalde veiligheidsonderwerpen. Zo kan de 

uitleg aan de medewerker ook visueel worden overgebracht. 
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Deze zijn een aanvulling in een breder kader om de veiligheid van de 

arbeidsmiddelen en het welzijn van de medewerkers te verbeteren 

Ook risicoanalyses van de werkposten dragen hiertoe bij. 

Kwaliteitsvol werk met aandacht voor de wensen en noden van elk  

individu zit in het DNA van Culinor Food Group. Dat blijkt o.a. uit alle acties 

die we de voorbije jaren namen op vlak van wendbaar en werkbaar 

werk, alsook uit de goed werkende overlegstructuur met de 1 syndicale 

partners. In 2018 sloten wij met de sociale partners een CAO “wendbaar 

en werkbaar werk” af. De insteek hierbij was: “Hoe kunnen we als bedrijf 

ervoor zorgen dat werknemers langer aan het werk willen en kunnen 

blijven?”. We hebben ons hierbij niet alleen gericht op de 50-plussers, 

maar op alle werknemers. Dit resulteerde in heel wat initiatieven op het 

vlak van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

Enkele voorbeelden:

• ergonomie: analyse werd gemaakt, hulpmiddelen uitgetest, 

ergonomiescan; automatische machinebeveiligingen en noodstoppen;

• op maat gemaakte gehoorbescherming;

• introductie van een telefoon met beveiliging in 

diepvriesmagazijnen

• organisatie van diverse opleidingen (EHBO, tillen van lasten, 

elektrische veiligheid, ... )

• enquête/ risico-analyse psycho-sociale aspecten met eraan 

gekoppelde vervolgstappen indien nodig

Opleiding en betrokkenheid medewerkers: Elke maand is er een 

veiligheidsthema dat speciaal wordt uitgelicht en in de schijnwerpers wordt 

gezet, om onze medewerkers bewust te maken van veiligheidskwesties.

Nieuwe medewerkers ondergaan een onboarding- en trainingssessie 

over de veiligheidsregels op hun werkplek. Er zijn ook regelmatig 

trainingen voor heftrucks, brandoefeningen en EHBO. Soms kunnen 

kleine dingen veiligheidsrisico’s worden tijdens het werk, bijv. water 

op de vloer of plaatsing van bepaalde apparatuur. Deze zaken worden 

besproken tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het Comité 

voor Preventie en Bescherming op het Werk. Een open klimaat voor 

discussie en gesprek is er dus voor iedereen. Ervaringen worden 

gedeeld en actiepunten gepland. We zullen onze inspanningen 

voortzetten inzake veiligheid en gezondheid van onze medewerkers 

in de komende jaren. 

We gaan dit doen door onze processen en infrastructuur te 

optimaliseren, waarbij we parallel verder zullen inzetten op een verdere 

bewustmaking voor een veiligheidscultuur bij onze medewerkers.
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1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

GRI 101: Foundation 2016

Dit rapport werd voorbereid in overeenstemming met de GRI standards: Core option.

GRI 102: General disclosures 2016

102-3

102-6

102-2

102-1

102-5

102-8

GRI 102: General 

Disclosures 2016

102-4

102-7

GRI Standaard

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Afzetmarkten

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Informatie betreffende medewerkers e.a.

Naam van de organisatie Culinor Food Group

p. 3, 6

p. 2

p. 2

p. 3

p. 3

p. 3, 6

p. 3, 6

p. 6, 28

Locatie van de activiteiten

ORIOR Groep: uitsplitsing van de totale activiteit 
in eigen vermogen en passiva: 18,1% / 81,9%

b. Dit rapport omvat de Culinor Food Group sites in 

Gent, Destelbergen, Olen and Herselt.

d.e. Om de fluctuaties tijdens drukkere periodes op 

te vangen, zoals bv. voor en tijdens vakantieperiodes, 

stelt CFG extern personeel tewerk (op tijdelijke basis). 

Het aantal gewerkte uren door tijdelijke werknemers 

in 2020 beliep 90.903,29. De tijdelijke werknemers 

zijn 100% ingehuurd door externe interimbureaus. 

Deze zijn inbegrepen in de medewerkerscijfers op 

p. 26.

f. Deze data zijn afkomstig van het HR data systeem.

Gedetailleerde informatie betreffende de wettelijke 
structuur van de ORIOR Groep kan teruggevonden 
worden in het 2020 jaarrapport (pp. 16-37).

Omvang van de organisatie

Indicator Blz. Verdere informatie en/of 
weglatingen

GRI INHOUDSINDEX
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102-9

102-11

102-10

Supply chain

Beschrijving van hoe het voorzorgsprincipe toegepast wordt

p. 8

p. 10

UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Geen significante wijzingen, aangezien dit het eerste 
duurzaamheidsrapport is van Culinor Food Group

Significate wijzigingen tijdens de verslagperiode van de 

organisatie en haar supply chain

102-13

102-12

102-14

102-16

Lidmaatschap van organisaties

Externe initiatieven

Verklaring senior managementGRI 102: General 

Disclosures 2016

GRI 102: General 

Disclosures 2016

GRI 102: General 

Disclosures 2016

Waarden, principes, standaarden, gedragsnormen

2 STRATEGIE

3 ETHIEK AND INTEGRITEIT

p. 9

p. 4

p. 5

p. 7

p. 10102-18 Bestuursstructuur

4 BESTUUR

Voor meer informatie, zie ook ORIOR duurzaamheids 

-rapport 2020, p. 6. De bestuursstructuur van de 

organisatie, incl. de committees van het hoogste 

bestuursorgaan, zijn in detail beschreven in het 2020 

ORIOR jaarverslag (p. 16-37).
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102-46

102-45

102-47

Afbakening rapportinhoud en hoofdstukken

Entiteiten inbegrepen in 

de geconsolideerde financiële verklaringen

Lijst van materialiteiten

6 RAPPORTERINGSWIJZE

b. Principes rapportering om de inhoud van het 
rapport vast te leggen:
- stakeholder engagement: workshop met interne 
stakeholders en desktop analyse voor externe 
stakeholders
- duurzaamheidscontext, materialiteit, volledigheid: in 
2018, heeft de ORIOR Group een materialiteitsmatrix 
opgesteld teneinde de relevante duurzaamheidstopics 
te kunnen definiëren. Culinor Food Group heeft deze 
matrix als basis genomen om haar actiedomeinen 
te bepalen, waarbij deze aangepast werden aan de 
lokale duurzaamheidscontext.

p. 3

p. 9-11

p. 13

5 STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-41

102-40

102-43

102-44

102-42

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Lijst van stakeholders

Benadering en stakeholder engagement

Sleutelonderwerpen en bezorgdheden

Identificatie en selectie stakeholders

p. 12

p. 12

p. 12

p. 12

In 2020 was 100% van Culinor Food Groups 
medewerkers gedekt onder de voorwaarden van 
een sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst.

GRI 102: General 

Disclosures 2016

GRI 102: General 

Disclosures 2016
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102-48

102-49

Herbevesting informatie

Wijzigingen in rapportering

Aangezien dit het eerste duurzaamheidsrapport is van 

Culinor Food Group zijn er geen herbevestigingen van 

informatie uit eerdere rapporten nodig.

Aangezien dit het eerste duurzaamheidsrapport is van 

Culinor Food Group zijn er geen wijzigingen in rapportering.

Dit rapport werd niet extern geverifieerd

01.01.2018 – 31.12.2020102-50

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

102-51

Periode rapportering

Rapporteringscyclus

Contactgegevens voor vragen i.v.m. het rapport

Claims rapportering volgens GRI standards

GRI inhoudsindex

Externe verificatie

Datum van het meest recent rapport Dit is het eerste duurzaamheidsrapport van Culinor 

Food Group.

p. 3

p. 3

p. 3

p. 3

p. 34-41

Tweejaarlijks
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Blz.

Duurzame ingrediënten

1 PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

Dierenwelzijn

Veilige en gezonde voeding

GRI 103: Management 
benadering 2016

GRI G4 Food Processing 2014

GRI 103: Management 

benadering 2016

GRI 103: Management 

benadering 2016

GRI G4 Food Processing 2014

CFG-specifieke indicator

CFG-specifieke indicator

FP2

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

FP5

GRI Standaard GRI Indicator Verdere informatie 
en/of weglatingen

Percentage aangekocht volume met internationaal 

erkende duurzaamheidsstandaarden

Percentage vlees & gevogelte afkomstig van 
diervriendellijke houderijsystemen

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende 

componenten 

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Percentage productievolume dat geproduceerd werd 

op sites die gecertificeerd zijn volgens internationaal 

erkende voedselveiligheid standaarden

Percentage producten met Nutriscore A & B

MATERIËLE ONDERWERPEN

p. 15

p. 15-16

p. 15-16

p. 19

p. 19-20

p. 19-20

p. 15

p. 16-18

p. 16-19

p. 19

p. 20

p. 15 100%

p. 15
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Voedselverspilling en verpakking

2 MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

Klimaat en energie

GRI 103: Management 

benadering 2016

CFG-specifieke indicator

GRI 103: Management 

benadering 2016

GRI 302: Energy 2016

GRI 305: Emissies 2016

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

302-3

305-4

Kg voedselafval per kg productie Wegens confidentiële redenen, publiceren 
we alleen relevante gegevens

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Energy intensititeit

CHG Emissie intensiteit

p. 20

p. 20-21

p. 20-21

p. 22

p. 22-23

p. 23-24

p. 23

p. 20 c. Types van energie incl. elektriciteit, natuurlijk 

gas, olie voor verwarming, transportdiesel en 

verliezen van koelgassen. 

d. Binnen de organisatie. Het energieverbruik 

van al onze sites is inbegrepen.

c. Scope 1 en Scope 2

d. Incl. alle broeikasgassen 

p. 20-21

Water
GRI 103: Management 

benadering 2016

103-1

103-2

103-3

p. 25

p. 25

p. 25

CFG-specifieke indicator Water intensiteit m3 zoet water geproduceerde ton p. 25
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Individuele ontwikkkeling medewerkers

3 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Sociale waardecreatie

GRI 103: Management 

benadering 2016

GRI 103: Management 

benadering 2016

GRI 201: Economische prestaties 

2016

CFG-specifieke indicator

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

201-1 Deze cijfers zijn enkel bekend op ORIOR 

groepsniveau en dit in overeenstemming met de 

boekhoudkundige principes van Swiss GAAP FER.

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende componenten 

Evaluatie van de management benadering

Direct gegenereerde en gedistributeerde 

economische waarde

Samenstelling van de werknemers

p. 27

p. 27

p. 27

p. 29-30

p. 29-30

p. 30

p. 27

p. 28

GRI 303: Water 2018 303-1

303-2

303-5

Interacties met water als een gedeelde bron

Management van water gerelateerde impacten

Water consumptie

GRI 303-1: Reden van ontbreken: de organisatie 

heeft deze info momenteel niet ter beschikking

GRI 303-2: Deze indicator is niet van toepassing 

op Culinor Food Group en ontbreekt om deze 

reden. Waterafvoer is niet geïdentificeerd als een 

materieel onderwerp.

GRI 303-5: Omwille van confidentiële redenen 

rapporteert Culinor Food Group op dit moment enkel 

over de waterintensiteit per geproduceerde ton.

p. 25

p. 25

p. 25

GRI 404: Training and education 

2016

404-1 Gemiddelde aantal uur training per jaar per 

medewerker

Culinor Food Group kan op heden het aantal 
opleidingsuren voor alle medewerkers 
rapporteren, maar niet per geslacht noch per 
medewerkerscategorie. CFG werkt eraan deze 
gegevens te verzamelen om dit in het volgende 
rapport te kunnen rapporteren. 

p. 30
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CFG-specifieke indicator

GRI 403: Occupational health 

and safety management system

403-1

403-2

403-3
403-4

403-6

403-8

Ongevallen, ernst- en frequentiegraad

Occupational health and safety management system 
(veiligheid en gezondheid management systeem)

Risico identificatie, analyse en incidentenonderzoek

Occupational health services
Medewerkersparticipatie, consultatie en 
communicatie betreffende veiligheid en gezondheid

Promotie van de gezondheid van de medewerkers

Medewerkers gedekt door een OHS (veiligheid en 
gezondheid management) systeem

403-1 b. De gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 

en –vereisten dekken alle werknemers van Culinor 

Food Group. Externe interimwerknemers ontvangen 

training in de basis gezondheids- en veiligheidsregels 

en preventierichtlijnen. 

403-2 d. In het geval van een werk gerelateerd 

incident, worden de HSE managers opgebeld/

geïnformeerd; Zij stellen een gedetailleerd rapport op 

van het incident; Deze rapporten worden vervolgens 

verzameld in een algemeen overzicht betreffende 

werk gerelateerde incidenten en tweemaal per jaar 

geëvalueerd op directieniveau. 

403-3 a. Elke productiesite heeft een EHBO team, dat 

regelmatig wordt getraind. Hun namen en foto’s zijn 

duidelijk zichtbaar opgehangen op de werkvloer, zodat 

men ze gemakkelijk kan terugvinden in het geval een 

incident zich voordoet. Samen met de HSE managers 

zijn zij ook verantwoordelijk voor preventietrainingen 

op maandelijks variërende focusonderwerpen.

Culinor Food Group werkt aan de implementatie 

van een volledig OHS management system, maar 

verzamelt nog geen gegevens over het percentage 

van betrokken werknemers. We zijn van plan dit te 

doen in ons volgend rapport. Tot dan rapporteren we 

enkel onze eigen indicator (zie hieronder).

p. 31-32

p. 31-32

p. 31-32

p. 31-32

p. 31

Veiligheid en gezondheid
GRI 103: Management 

benadering 2016

103-1

103-2

103-3

Verklaring van het materiële onderwerp en het doel 

De management benadering en de verschillende 

componenten Evaluatie van de management 

p. 31

p. 31

p. 31
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