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Wij willen lekkere, kwaliteitsvolle voeding aanbieden aan betaalbare prijzen op een 
duurzame manier met respect voor mens, dier en planeet.

Alles wat we doen moet een positieve invloed hebben op de mensen betrokken in onze 
business (medewerkers, klanten, leveranciers, buren ) en op de planeet waarop we 
leven en werken.
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VOORWOORD

De wereld staat voor belangrijke uitdagingen: klimaatverandering, ongelijkheid, globalisering, toenemen-
de polarisatie, migratie, enz.

We zien dat een beweging zich op gang trekt. Meer en meer mensen zijn bezorgd om de planeet en de 
maatschappij. Ze komen op voor hun rechten en de waarden waarin ze geloven.

Daarbij baseren wij ons op de drie pijlers: people, planet en product.

In dit rapport komt u meer te weten over onze realisaties met betrekking tot duurzaamheid.

Wij streven naar een continue verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
en naar een duurzame relatie met medewerkers, klanten, leveranciers en 
maatschappij.

Wij streven naar een steeds betere energie-efficiëntie en een drastische 
verlaging van de CO2- uitstoot ten gevolge van onze activiteiten.

Ook zetten wij in op duurzame, gezonde en lokale producten.

PEOPLE

PLANET

PRODUCT
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PEOPLE
De maatschappij verandert razendsnel. Er zijn zo 
goed als geen traditionele landsgrenzen meer en 
migratie is een actueel thema.

De werkomgevingen evolueren naar meer digi-
taal, meer flexibel. De mobiliteitsproblematiek 
blijft ook een pijnpunt.

Om met deze uitdagingen om te gaan moeten 
we betrokken medewerkers hebben in goede en 
gezonde werkomstandigheden en met oog voor 
de “work-life“ balance.

Medewerkers

Alles wat we realiseren, is enkel mogelijk dankzij onze gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. We 
willen een unieke en betrouwbare werkgever zijn met oog voor diversiteit en de talenten van elk individu.

Wij onderschrijven het principe dat hetzelfde loon moet betaald worden voor dezelfde job, ongeacht af-
komst, geslacht, leeftijd of fysieke gesteldheid.

We willen een veilige, ergonomische werkomgeving creëren voor onze medewerkers, zowel in productie als 
in administratie.

Door het opstellen en naleven van een preventieplan tegen arbeidsongevallen houden wij de arbeidsonge-
vallen onder controle (zie tabel):

2016 2017 2018

1

3,57

11,17

1

0,69

11,65

2

0,40

21,68

Aantal arbeidsongevallen

Ernstgraad

Frequentiegraad

De gemiddelde ernstgraad in de sector bedraagt 0.54
De gemiddelde frequentiegraad in de sector bedraagt 21.42

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Ernst_frequentiegraden/taux-graden_2018_nl.pdf

2019

0

0

0
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Europees Sociaal Fonds

Meco wil ook volop jonge mensen een kans geven. Zo begeleiden wij jaarlijks een 8-tal stagairs uit diverse 
scholen en afstudeerrichtingen. Daarbij ontwikkelen wij samen met de student en de scholen verschillende 
projecten rond duurzaamheid die verder uitgewerkt kunnen worden.

Ondanks de arbeidsintensieve jobinhoud bestaat ons personeelsbestand voor 26% uit vrouwen. 

Wij trekken ook volop de kaart van de lokale tewerkstelling: 67% van onze werknemers woont op minder dan 
10km van de werkplek en 81% van onze werknemers woont binnen een straal van 20km van de werkplek.

In 2017 engageerden wij ons in een ESF (Europees Sociaal Fonds) project rond 
duurzaam loopbaanbeleid.

De bedoeling is zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers te creëren 
waardoor ze langer en gemotiveerder aan de slag kunnen enerzijds, en de con-
tinuïteit van de organisatie te waarborgen anderzijds, dit door het implemente-
ren van diverse nieuwe beleidsinstrumenten en systemen.

Sociaal engagement
Al jaren werken wij samen met het sociaal huis in Oostende voor de tewerkstelling in het kader van 
artikel 60 § 7. Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een manier om iemand die uit de ar-
beidsmarkt is gestapt of gevallen terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en de 
arbeidsmarkt.

In maart 2018 stapten wij in het SINE project van de Vlaamse overheid: dit pro-
ject heeft “de socio-professionele inschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen 
werklozen en andere kwetsbare groepen in de samenleving door het aanbieden 
van duurzame tewerkstelling“ als doel.

Op vandaag zijn er reeds 3 mensen bij Meco tewerkgesteld via het SINE project. 
Het doel is om tegen 2021 vijf mensen via het SINE project tewerk te stellen.

60

45

30

15

0

AFSTAND MECO-WOONPLAATS

0 1-10 11-20 21-30

aantal m
ed

ew
erkers

30-40 >40
aantal km van woonplaats



Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

PLANET
Klimaatverandering en de beperktheid van onze natuurlijke bronnen horen 
bij de grootste uitdagingen van deze tijd.

Sedert de industriële revolutie heeft de “menselijke activiteit “een tempe-
ratuurstijging van meer dan 1°C veroorzaakt. Klimaatverandering heeft nu 
al een impact op de zeespiegel, weerpatronen en beschikbaarheid van wa-
ter en voedsel. De mensheid is onze natuurlijke bronnen aan het verbruiken 
aan een tempo dat gelijk is met het equivalent van 1.6 keer de aarde.

De welvaart op lange termijn hangt af van de inspanningen van iedereen om de klimaatverandering tegen 
te gaan. Meco wil hiertoe haar steentje bijdragen door onze energie-efficiëntie te verhogen, onze CO2 uit-
stoot te verminderen en te streven naar een circulaire economie door afval te verminderen.

Met onze investering in de nieuwe infrastructuur in 2012 zetten we een grote stap richting verbetering van 
onze energie-efficiëntie:

Energie efficiëntie: 

• De ruwbouw werd gebouwd met uiterst isolerende betonwanden (U-waarde van 0.4 W/m2K) 
en een dakisolatie uit PIR met een U waarde van 0.023 W/m2K.

• Door het plaatsen van reflecterende TPO-dakbedekking hebben we een hoger temperatuur-
comfort in ons gebouw. Daarnaast is TPO een milieuvriendelijk product: het bevat geen week-
makers (stoffen die aan water worden afgegeven, waardoor regenwater recupereerbaar is), 
het geeft geen schadelijke stoffen af bij verhitting en is volledig recycleerbaar.

• In het kantoorgedeelte werd geopteerd voor een ventilatiesysteem D met warmte recupera-
tie (de ingevoerde verse lucht wordt verwarmd met de uitgevoerde lucht). Daarnaast werd 
het kantoorgedeelte voorzien van beglazing met een U waarde van 1.1 W/m2K.

• Onze buitenverlichting en kantoorverlichting werd voorzien van timers en bewegingssensoren.



Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

• De productieruimten en circulatiegangen werden voorzien van verlaagde plafonds waardoo 
het te koelen volume met één derde daalt.

• We installeerden koelinstallaties op basis van ammoniak (NH3) i.p.v. freon. Dit levert een ver-
mindering van de CO2 uitstoot op van 25%

• Door het in gebruik nemen van een warmwaterrecuperatiesysteem wordt het warme water, 
gecreërd door de koeling, opgevangen en warm gehouden in een buffervat op 45°, zodat we 
ons reinigingswater minder moeten opwarmen. Zo winnen we 30°. 

Medio 2019 stappen we in het project “energiemanagement platform voor 
een Local Energy Grid“ van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij 
West- Vlaanderen). Doel is het verduurzamen van onze energievraag en 
onze CO2- emissies te verlagen via slimme sturing en lokale uitwisseling.

CO2-uitstoot:
Er ligt bij Meco een heel grote focus op het verminderen van de CO2-uitstoot door onze investeringen in 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hiervoor zetten we doelen (KPI’s) om het continu streven naar 
verbetering en vernieuwing te stimuleren en te monitoren.
Op die manier wensen wij ons energie- en waterverbruik met 15% te reduceren.

In 2019 werden de volgende resultaten gerealiseerd (verbruik vs omzet; 2019 t.o.v. 2018)

elektriciteit: - 8.90%    /    gas: - 19.08%    /    water: - 5.46%

Wij werken samen met een duurzame energieleverancier (Eneco) om hernieuwbare energie te verwerven. 
Hierdoor besparen we een CO2-uitstoot van 2220 ton per jaar.

Het project beoogt het oprichten van een Smart Energy Grid: via slimme uitwisseling van energie worden 
nieuwe investeringen in hernieuwbare energieproductie beoogd.

In 2020 schakelen we een versnelling hoger in onze energiebesparing: 

• Een investering in 1300 zonnepanelen van 238 kWp wordt gereali-
seerd, goed voor een vermindering in elektriciteitsverbruik van 14,6% of 
een besparing van 204 ton CO2 uitstoot. Deze besparing vertegen-
woordigt het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 193 gezinnen. 

• We investeren in nieuwe spuitkoppen voor de reiniging van onze pro-
ductieruimtes, wat een besparing oplevert van 33% 

• We starten in de tweede helft van 2020 een studie in samenwerking 
met een extern studiebureau om met behulp van een “elektriciteits-
monitoring” pakket de grote elektriciteitsverbruikers te optimaliseren.

• Een test met circulatiepompen wordt gelanceerd om het waterver-
bruik te reduceren. 
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We groeperen zoveel mogelijk de bestellingen van de klant en sensibiliseren de klant ook in die richting. Zo 
minimaliseren we het aantal kilometers. Door een dagelijkse bepaling van de optimale reisweg en monitoring 
van het verbruik per bestelwagen slagen we erin om het aantal verbruikte liters en dus onze CO2-uitstoot 
drastisch te verminderen (zie grafiek ).

0,039

0,0373

0,0355

0,0338

0,032

2016 2017 2018

CO2 uitstoot transport tov omzet

% % %

Een studie van de mogelijkheden om onze trajecten te optimaliseren via software werd in 2019 uitgevoerd.

De implementatie van het automatische ritplanningssysteem gebeurde in februari 2020. Met dit systeem 
verwachten we een vermindering van brandstofverbruik met 17% en een significante verhoging van de bela-
dingsgraad van onze bestelwagens, wat zal resulteren in een vermindering van de CO2 uitstoot met 154 ton.

In het transport management softwarepakket voorzien we ook een deel “rijgedrag chauffeur”, zodat we de 
chauffeurs kunnen opvolgen en bijsturen inzake zijn of haar ecologisch rijgedrag. 

Daarnaast wordt er voortdurend geïnvesteerd in het wagenpark. Bestelwagens die afgeschreven zijn worden 
vervangen door voertuigen die voldoen aan de Europese Emissienorm Euro 6 en stoten dus minder stikstof 
en fijn stof uit. 

Een belangrijke factor in de ecologische voetafdruk van Meco is 
het transport van onze producten naar onze klanten.

We zetten een belangrijke stap in de vermindering van onze 
CO2- uitstoot door het in gebruik nemen van ons distributieplat-
form in Charleroi in 2013. Vanuit deze uitvalsbasis worden onze 
klanten in Oost- en Zuid-België beleverd op een tijdbesparende, 
kostenefficiënte èn milieuvriendelijke manier.

Dit zorgt voor een vermindering van het aantal gereden kilome-
ter met 6000 km/week! Zo verminderen we onze CO2-uitstoot 
met 125 ton/jaar.

2019

%
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2018 2019

8,60%

53,40%

38%

0% 

53,40%

46,60%

Euro 4

Euro 5

Euro 6

type

Ook op kantoorniveau doen we inspanningen om de CO2- uitstoot te verminderen:

• Klanten kunnen bij ons bestellen via een online bestelmodule.

• We versturen 85% van onze facturen via mail in plaats van de post

• Afdrukken doen wij recto-verso en in zwart-wit

• De meeste communicatie met klanten gebeurt digitaal : promo’s, facturen, leveringsbonnen, 
rappels,....

Door de facturen via mail 
te sturen besparen we 
jaarlijks 9600 kg papier.

Door de leveringsbonnen 
digitaal door te sturen 
besparen we jaarlijks 

5760 kg papier

20 ton CO2 minder uitgestoten per jaar.
50 bomen minder geveld per jaar.

We wensen op de ingeslagen weg verder te gaan en tegen eind 2021 95% van onze facturen digitaal te ver-
sturen. Ook hebben wij als doelstelling het aantal klanten dat online bestelt te verdubbelen tegen eind 2021.

Voor het jaar 2019 werd de aankoop van 6 “EURO 6 “ 
bestelwagens gerealiseerd

In 2020 voorzien we de aankoop van 5 “EURO 6” bestel-
wagens. 

2020

0% 

35,63%

64,37%

evolutie van ons wagenpark

Om deze doelstelling te bereiken werken we samen met Hogeschool Howest. 

Volgende aspecten van het online bestellen worden in kaart gebracht:

• Wat zijn de voor en nadelen van verschillende bestelwebsites?
• Hoe onze klanten motiveren om online te bestellen?
• Welke inspanningen kan ons sales team verrichten om de doelstelling te bereiken?
• Wat zijn de struikelblokken bij het huidige online-bestelplatform?
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1. Dé belangrijkste bron van vermijdbaar afval bij Meco is vanzelfsprekend voedselafval.

Soorten afval

Ons voedselafval bestaat uit:
• Beenderen
• Vet
• Afval van voeding van dierlijke oorsprong die de houdbaarheidsdatum overschrijdt 
• Retours van klanten

Categorie 3-afval is afval van dierlijke of plantaardige oorsprong dat 
geschikt is, maar om diverse redenen niet bestemd is, voor menselijke 
consumptie en dat wordt gebruikt als grondstof voor dierenvoeding.

In de tabel rechts vindt U de hoeveelheid categorie 3-afval ten op-
zichte van de omzet:

JAAR KG categorie 3

2017

2018

2019

2,56%

2,29%

2,10%

2. Een tweede bron van afval is de verpakking waarin onze producten aan de klant geleverd worden.

We streven ernaar om zoveel mogelijk in bulk te leveren. Dit gebeurt in herbruikbare en afwasbare kratten. 
Om minder kratten in omloop te hebben, en dus minder kratten te moeten aankopen hebben we leeg-
goedregistratiesysteem op punt gezet. Op die manier verminderen we onze voetafdruk, vermit we minder 
plastiek aankopen. 

We investeerden in een nieuwe palletwikkelaar die de gebruikte plastiek folie met 40% vermindert. Samen 
met onze leveranciers zoeken we naar biodegradeerbare oplossingen om de impact van onze verpakking 
te verminderen.

Afval verminderen

Onze doelstelling op lange termijn is om afval te vermij-
den doorheen onze waardeketen, door het vermijden, het 
hergebruiken en het recycleren van afval. 

In de eerste fase proberen we afval te vermijden. Indien 
er toch afval wordt geproduceerd moet dit gezien wor-
den als een belangrijke grondstof voor nieuwe producten 
en materialen. Op die manier proberen we bij te dragen 
aan een circulaire economie, zonder afval.

Elke afvalstroom heeft een andere aanpak nodig. We ge-
bruiken de “afvalpiramide “ steeds als leidraad : eerst af-
val vermijden, dan hergebruiken en recycleren wat over-
blijft. Op lange termijn wensen wij enkel op de hoogste 
drie niveaus van de piramide te werken.

avoid or reduce

reuse

recycle

recover energy

treat

dispose

Least preferable

Most preferable
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3. Als derde punt focussen we ons vanzelfsprekend op de afvalfracties die, naast voedselafval, intern 
binnen Meco worden geproduceerd.

Op vandaag recycleren we 54% van ons afval.

We startten begin mei 2019 een project om ons recyclagepercentage drastisch te verhogen door te 
onderzoeken welke afvalstromen we kunnen weghalen uit ons restafval. Tegen 2022 wensen wij ons re-
cyclagepercentage te verhogen naar 75%.

57,74 ton

106,87 ton

145,6 ton

gemengd afval

afval van plantaardige en/of dierlijke oorsprong

papier-  en kartonafval (excl. verpakkingsmateriaal)

PRODUCT
Bij Meco geloven we dat het leven van de mensen beter is wan-
neer het gezond en duurzaam is.

Zoals de meeste mensen wensen onze klanten een kwaliteitsvol 
leven zonder negatieve impact op het milieu mààr niet ten koste 
van prijs, kwaliteit of gemak.

Meco heeft dan ook als missie om gezonde, betaalbare en duur-
zame voeding aan te bieden.

• Dierenwelzijn: Wij geloven dat inspanningen om het dierenwelzijn te verbeteren voorrang moeten geven 
aan de fysieke en mentale gezondheid van de dieren. Dit geldt in alle fasen van het leven van de dieren 
èn in iedere stap van de productieketen: boerderij, transport en slachting. 

Daarom gaat Meco volgende engagementen aan:

• Al ons vlees is hormonen- en antibioticavrij

• Wij verwerken uitsluitend vlees van dieren die voor de slachting verdoofd werden

• Wij kopen GEEN onverdoofd gecastreerde varkens

• Ons kippen hebben het Belplume label (www.belplume.be)

• Waar mogelojk stellen wij een biologisch alternatief voor bij de klassieke producten. 

• Wij staan garant voor een zo kort mogelijke voedselketen, waarbij lokale producten

      absolute voorrang krijgen.
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• Onze omzet in veggie- en veganproducten stijgt jaarlijks met 20%. Een belangrijk 
aspect van vegetarische producten is de oorsprong van de grondstoffen. Zo is 
het luchttransport van bonen vanuit Kenia of soja uit de Verenigde Staten, niet 
duurzaam te noemen. De grondstoffen van het Meco gamma worden voor 70% 
uit België en voor 30% uit Nederland aangeleverd.

• Wij ondersteunen diverse lokale projecten. Zo zijn wij mede-distributeur van 
      Colombus-vlees rijk aan omega 3. 

• Door een uitbreiding van ons bio-gam-
ma (in 2019 is ons gamma uitgebreid met 
46%) is onze omzet in bio-producten ver-
viervoudigd tussen 2016 en 2018. In 2019 
verdubbelden we nogmaals onze omzet in 
biologische producten. Onze bio-produc-
ten worden allen lokaal aangekocht en ge-
produceerd.  

• Al onze vis is MSC (Marine Stewardship Council) 
gecertifieerd. Dit betekent dat de vis traceer-
baar, duurzaam en wild gevangen is. Duurzaam 
vissen houdt in dat men genoeg vis in de oce-
aan achterlaat zodanig dat men de natuurlij-
ke omgeving niet aantast en de mensen die 
afhankelijk zijn van de visserij voldoende be-
staansmiddelen hebben.

• Naast het “korte keten”- aspect van onze producten leggen we sterk de nadruk op producten 
van Belgische oorsprong. Op vandaag bestaat 79.54 % van ons assortiment uit Belgische pro-
ducten.

• Samen met onze leveranciers, klanten en onze R&D-afdeling zoeken we continu naar verbetering van 
de nutritionele samenstelling van onze producten, door gehaltes zout, vet en suiker te verlagen, zonder 
aan de smaak te tornen. Op vandaag hebben wij bijvoorbeeld al 1733 zoutloze of zoutarme producten 
in ons assortiment.

• We concentreren ons meer en meer op korte keten producten. 

De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekste relatie bestaat tussen de 
producent (landbouwer) en de consument. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat er maximum één 
tussenschakel mag zijn tussen producent en consument. De korte keten kan beschouwd worden als 
een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen en levert een duurzame bijdrage door de sociale, 
economische en ecologische voordelen. Bij Meco zijn op vandaag 58.59% van onze producten korte 
keten producten
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Overkoepelend over de drie pijlers (people, planet, product) heeft Meco zich geënga-
geerd in het project “Green Deal-Cantines Durables “ van de Waalse overheid.

De “ Green Deal “ is een vrijwillige samenwerking tussen privépartners, publieke instellingen en de politieke 
autoriteiten om projecten te lanceren rond duurzame ontwikkeling. De ondertekenaars engageren zich 
om concrete duurzame maatregelen te nemen, zowel individueel als in samenwerking met anderen.

De “ Green Deal-Cantines Durables en Wallonie “ heeft als doel de grootkeukens van allerlei strekkingen 
en de toeleveranciers te mobiliseren om het duurzaam aspect van hun maaltijden te vergroten.

Men wil tegen 2021 het engagement verkrijgen van 1/3 van de grootkeukens en hun leveranciers om zo 
geleidelijk aan nieuwe werkmethodes te integreren richting een duurzaam voedingssysteem.

De “green deal “ omvat zes actiepunten:

• Lokale producten en seizoensproducten

• Producten met respect voor het milieu en de dieren

• Fairtrade producten

• Gezonde, evenwichtige en smaakvolle maaltijden

• Vermindering van de voedselverspilling en het afval

• Sociaal engagement

https://www.greendealcantines.be/le-green-deal
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Highlights Duurzaamheidsbeleid 2019-2020

• Investering in 1300 zonnepanelen van 238 kWp met een besparing van 204 ton CO2 als resultaat.

• Verdere investering in milieuvriendelijk wagenpark

• Implementatie van een computergestuurd transportplanningssysteem wat een vermindering van 
154 ton CO2 oplevert. 

• Verdere uitbreiding van ons biologisch gamma. 

• Blijvend monitoren van ons energieverbruik

• Verdubbeling van het aantal online bestellingen tegen 2021.

• Verdere verhoging van het elektronisch factureren

• Blijvende focus op het welzijn op het werk met oog voor de zwakkeren in onze samenleving. 

• Verderzetten van ons engagement in het kader van het project “Green Deal-cantines Durables” 
van de Waalse overheid

• Verdere samenwerking met POM West Vlaanderen in het kader van energiemonitoring binnn het 
bedrijf, onderzoek naar mogelijkheden voor elektrisch transport, waterstof, enz. 

• Implementatie van de resultaten van de studie rond afvalverwerking om tot een recyclageindex 
van 75% te komen. 
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DUURZAAM
ONDERNEMEN

Hoofdzetel: Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende

Tel: 059 70 91 95 - Fax: 059 70 97 20

www.meconv.be - orders@meconv.be

Meco Wallonië: Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi
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