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Meco Group wil lekkere, kwaliteitsvolle voeding aan betaalbare prijzen  
aanbieden. Onze belofte houdt in dat onze producten geproduceerd worden met  
respect voor mens, dier en planeet.

Samen werken we aan een gezondere en duurzamere toekomst voor onze  
klanten en hun consumenten, medewerkers, dieren en onze planeet.
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VOORWOORD

Anno 2022 staat de wereld, naast de nog steeds aanslepende Covid-19-pandemie, voor 
heel wat grootschalige wereldproblemen die actie vereisen, zoals: de klimaatverandering, 
globalisering, polarisatie, ongelijkheid en migratie.

We zien dat er zich de afgelopen jaren een positieve beweging op gang trok wanneer het 
aankomt op duurzaam leven: steeds meer mensen beginnen de drastische consequenties 
van onze huidige manier van leven in te zien. Heel wat mensen ontfermen zich over onze 
planeet, het dierenrijk en hun medemens door de waarden waarin ze geloven als het nieuwe 
normaal te manifesteren en te implementeren.

Ook voedingsbedrijven, zoals Meco Group, liggen in heel wat gevallen aan de oorsprong 
van de problematiek en wij erkennen dit: afvalverspilling, CO2-uitstoot, energieverbruik, ...  
Daarom stellen wij jaarlijks een duurzaamheidsrapport op om onze klanten en leveranciers 
op de hoogte te stellen van welke investeringen en inspanningen wij op korte termijn hebben 
geleverd en wat de toekomstvisie inhoudt betreffende duurzaamheid en maatschappelijk  
ondernemen.

In essentie berust ons duurzaamheidsbeleid en -rapport op de drie essentiële  
duurzaamheidspijlers: people, planet en product.
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In dit duurzaamheidsrapport komt u meer te weten over de realisaties inzake duurzaamheid  
die Meco Group in 2021 heeft verwezenlijkt. Daarnaast delen wij de toekomstvisie en  
duurzame actiepunten die Meco Group uitstippelde.

Wij streven naar een voortdurende verbetering van arbeidsvoorwaarden  
& naar een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten,  
leveranciers & samenleving. In een wereld waar nog steeds heel wat  
polarisatie heerst, zijn wij er steevast van overtuigd dat elk individu  
gelijke kansen verdient & met respect behandeld moet worden.

PEOPLE

Wij streven naar een optimale energie-efficiëntie & een drastische  
reductie van afval, CO2-uitstoot en aanverwante ongunstige  
gevolgen van al onze bedrijfsactiviteiten. Het volledige Meco team neemt  
collectief haar verantwoordelijkheid op om zorg te dragen voor onze  
planeet.

PLANET

Wij zetten in op duurzame, gezonde & lokale producten. Hieronder  
vallen de inspanningen die gedaan worden om bijvoorbeeld duurzame  
verpakkingsalternatieven in te voeren & producten uit eigen land  
voorrang te bieden.

PRODUCT
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PEOPLE
Het socio-economisch landschap verandert razendsnel: er zijn zo goed als geen traditionele  
landsgrenzen meer, globalisering tekent de afgelopen twee decennia. Migratie is de  
afgelopen jaren een zeer actueel thema geweest en de groeiende culturele diversiteit heeft 
het aanzien van heel wat minderheidsgroepen verrijkt.

De wereld staat niet stil op socio-economisch vlak en wij in ieder geval ook niet.  
De werkomgevingen evolueren naar meer digitaal, meer culturen met bijkomende taalbarrières. 
Onze mensen hebben steeds meer nood aan diverse vormen van ondersteuning en aan een 
beter begrip voor de heersende taal- en cultuurverschillen op de werkvloer.

Veiligheid op het werk
Onder leiding van onze preventieadviseur en het kwaliteitsteam willen wij een veilige,  
ergonomische werkomgeving creëren voor onze medewerkers. Dit zowel op de productiesite, 
als in onze kantoorgebouwen. Door het opstellen en naleven van een preventieplan tegen  
arbeidsongevallen houden wij de arbeidsongevallen onder controle.

Arbeidsongevallen voorkomen en beperken
In het jaar 2021 vond er slechts één arbeidsongeval plaats op de werkvloer. Dit brengt ons op 
een ernst- en frequentiegraad die ruim onder het gemiddelde van de sector ligt.

2017 2018
1

0,69

11,65

2

0,40

21,68

Aantal arbeidsongevallen

Ernstgraad

Frequentiegraad

Overzicht van arbeidsongevallen in de periode van 2017-2021, met hun respectievelijke ernstgraad & frequentiegraad.
De gemiddelde ernstgraad in de sector in 2020 bedraagt: 0.47. (Fedris, 2020)¹.
De gemiddelde frequentiegraad in de sector bedraagt 27,41. (Fedris, 2020)

2019
0

0

0

2020
4

1,947

42,784

2021
1

0,02

7,31

Om met deze uitdagingen om te gaan, moeten we voor elk 
van onze medewerkers positieve, respectvolle en gezonde  
werkomstandigheden waarborgen. 

Die veilige werkomgeving moet omkaderd worden in een 
personeelsbeleid dat oog heeft voor algemeen welzijn op 
het werk.

Meco wil een unieke en betrouwbare werkgever zijn die 
respect heeft voor diversiteit en oog heeft voor de talenten 
van elk  individu. Wij onderschrijven het principe dat ongeacht  
afkomst, geslacht, leeftijd of fysieke gesteldheid hetzelfde 
loon voor eenzelfde job betaald moet worden.
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Training en ontwikkeling
Young potentials kansen bieden

Wij maken er één onze hoofddoelstellingen van om young potentials volop de kans te geven om 
zichzelf te ontwikkelen binnen een professionele werkomgeving. Zo begeleiden wij jaarlijks zo’n  
7-tal stagiairs uit diverse scholen en afstudeerrichtingen: van finance, over logistiek, tot slagers, ... 

In het kader van academische proefscripties, zetten wij samen met de student & de scholen diverse  
projecten rond duurzaamheid op. De uitgewerkte projecten worden nadien ook verder  
geïmplementeerd.
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Sociaal engagement
Sociaal Huis Oostende (OCMW) - Hulp voor lokale werkzoekenden
Al jaren werken wij samen met het sociaal huis in Oostende voor het creëren van tewerkstelling 
in het kader van artikel 60 §7: een manier om een individu, dat uit de arbeidsmarkt is gestapt of  
gevallen, terug in te schakelen in de arbeidsmarkt & het stelsel van de sociale zekerheid.

Sociale Inschakelingseconomie project (SINE) – i.s.m. Vlaamse Overheid 

In maart 2018 stapten wij in het SINE project. Dit initiatief van de Vlaamse Overheid heeft als doel 
om bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen en andere kwetsbare groepen socio-professioneel  
opnieuw binnen de arbeidsmarkt te activeren. Dit doen wij door hen duurzame tewerkstelling 
aan te bieden. 

Het doel dat wij onszelf oplegden in 2020 was om tegen 2021 vijf  
mensen via het SINE-project tewerk te stellen.

Op 1 januari 2021 realiseerden we dit doel al. Zo waren er aan de start 
van 2021 vijf mensen actief binnen Meco Group via het SINE-project.

Aan de start van 2022, mochten wij opnieuw 2 nieuwe  
SINE-medewerkers verwelkomen. Drie van de vorige vijf SINE- 
medewerkers werken tegenwoordig onder vast contract bij Meco Group.

Ergonomie
In het kader van veiligheid op het werk wordt er meer focus gelegd op het voorzien van ergonomische  
werkomgevingen. Wij werken daarom vanaf 2022 samen met een externe organisatie die 
maandelijks de werkomgeving optimaal ergonomisch houdt.
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Diversiteit
Culturele diversiteit
In 2021 stelden wij zo’n 150 mensen tewerk die afkomstig zijn uit maar liefst 11 verschillende 
landen.

Genderdiversiteit en loonkloof
Wij onderschrijven het principe dat voor eenzelfde job hetzelfde loon 
betaald moet worden. 

Gemiddeld verdienen vrouwen in België 8,1% minder per uur dan  
mannen, en dit voor dezelfde jobinhoud.
Ondanks het feit dat België het beter doet dan de meeste andere  
Europese landen wanneer het gaat om gelijke uurlonen voor  
vrouwen en mannen, willen wij benadrukken dat wij het  
onrechtvaardig achten dat mannen en vrouwen ongelijke lonen krijgen.

Ondanks de intensiteit van de werkinhoud bestaat ons personeelsbestand voor 24% uit  
vrouwen. Het gemiddelde percentage vrouwen in de industriële sector is 20%.

Individuele Beroepsopleidingen (IBO) – in samenwerking met VDAB

Binnen een Individuele Beroepsopleiding leiden wij gedurende zo’n 6 maanden, in  
samenwerking met een VDAB-consulent, een werkzoekende op in ons bedrijf. Via dit win-win  
initiatief van de VDAB, bieden wij individuen met weinig ervaring -al dan niet jongeren- de kans 
om tegen verloning een beroepsopleiding op onze werkvloer te volgen. Dit biedt ons de kans 
om moeilijk in te vullen vacatures sneller in te vullen.

Het ultieme uitgangspunt is het creëren van opleidingen en werkgelegenheid. De gewenste 
doelstelling is steeds het uitbouwen van duurzame relaties met deze young potentials & hen bij 
afloop de kans te kunnen aanbieden om hun carrière bij Meco Group verder te zetten.

In het jaar 2021 stelden wij maar liefst 11 IBO-participanten tewerk.

Tot op heden zijn 4 IBO-trajecten nog steeds lopende & zijn maar liefst 5 van de   
IBO-participanten door ons in vast dienstverband aangenomen.
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Lokale tewerkstelling

Een gezonde mix van jeugd en ervaring
Over het algemeen trachten wij binnen ons medewerkersbestand een gezonde mix van  
leeftijden te behouden. De ervaren werknemers vormen voor de  
jongere personeelsleden waardevolle mentors waarvan ze heel wat vakkennis  
opdoen. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat jonge mensen de kans moeten krijgen om  
zichzelf te ontwikkelen en hiervoor de nodige ondersteuning vereist is.

Grafiek van de leeftijdsmix bij Meco Group, december 2021

Wij trekken volop de kaart van lokale tewerkstelling. Dit met als bewuste doelstelling om de 
lokale arbeidsmarkt te ondersteunen en meer werkgelegenheid te creëren dichtbij huis.  
Bovendien bespaart dit heel wat woon-werk kilometers en CO2-uitstoot. Bij het aantrekken van 
nieuw talent, focussen wij voornamelijk op werkzoekenden binnen een straal van 40 km.

61% 
van onze medewerkers woont op minder dan 10 km 
van de werkplek.

77% 
van onze medewerkers woont op minder dan 20 km 
van de werkplek.

Het spreekt voor zich dat wij sollicitanten hierop niet 
gaan uitsluiten en iedereen dezelfde kansen geniet 
tijdens het selectie- en rekruteringsproces.
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Ondanks dat wij de afgelopen jaren een exponentiële groei doormaakten in aantal  
medewerkers, blijft Meco Group een familiebedrijf in hart en nieren.

Dit komt voornamelijk tot uiting in de inspanningen die wij leveren om ervoor te zorgen dat de 
werkplek als een tweede thuis ervaren wordt. Het algemene werkgeluk van de werknemers 
bewaken en deze op peil houden, is een taak van essentieel belang om de belofte rond ‘het 
opbouwen van duurzame relaties’ na te komen.

Om dat werkgeluk en die tevredenheid van ons personeel te blijven verzekeren, hebben wij  
enkele initiatieven op poten gezet. Dit gaat in ruime zin over begrip, respect, ondersteuning en 
de vrijheid om jezelf te kunnen zijn.

In de praktijk gaat dit in concreto over functioneringsgesprekken, voldoende  
mentorschap, inlichtingen rond preventie en bescherming op het werk, vertrouwenspersonen  
en psychologische ondersteuning, enz.
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Retentie en tevredenheid van personeel

Verloop van medewerkers beperken
Omwille van de aanzienlijke groei in ons personeelsbestand in de periode 2018-2021, achtten 
wij het gunstig om de ontwikkeling van ons personeelsverloop in kaart te brengen. Zo kunnen wij 
trends ontdekken en de ingevoerde initiatieven binnen ons HR-beleid meten.

Het valt op te merken dat dit percentage berekend werd met inbegrip van al onze actieve FTE’s: 
middenkaderfuncties, administratief bedienden, chauffeurs en productiearbeiders.

Deze laatste vertegenwoordigen een groot aandeel van ons personeelsbestand en is ook de 
groep waarbij het grootste verloop plaatsvindt.

Wij hebben als doelstelling opgesteld om in 2022 onze retentiegraad met tenminste 10% 
te doen stijgen. Daarnaast zullen wij in het komende jaar sterker inzetten op retentiebeleid 
om dit nog nauwkeuriger te gaan opvolgen door een onderscheid te maken in (on)vrijwillig,  
(on)vermijdbaar, (dis)functioneel en vroegtijdig verloop.

De initiatieven baseren zich voornamelijk op volgende aspecten:

• Mogelijkheid tot feedback en communicatie: door het organiseren van individuele  
functioneringsgesprekken en tevredenheidsenquêtes.

• Flexibiliteit: ons badgesysteem laat het toe om de gepresteerde uren bij te houden.  
Voor de bedienden biedt dit de mogelijkheid om in functie van hun privéleven de uren te 
presteren naar eigen planning. Dit is positief voor de work-life balance.

• Optimalisatie van de werkomgevingen en -omstandigheden.
• Training en opleiding: in het kader van voedselveiligheid en in samenwerking met IFS  

worden infosessies bijgewoond omtrent voedselveiligheid.
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Mogelijkheid tot feedback en communicatie
Met het oog op het verbeteren van onze verloopgraad, sturen wij in september een anonieme 
tevredenheidsenquête uit, gericht aan onze medewerkers. Gedurende 3 maanden wordt er via 
deze enquête feedback verzameld bij onze arbeiders en bedienden.

Aan de hand van de enquêteresultaten kan het management de  
nodige actiepunten opstellen. Wij zijn er dan ook steevast van overtuigd dat het  
personeelsbeleid niet enkel de HR-afdeling aanbelangt, maar gedragen en gestuurd moet  
worden door het gehele management met haar teamleiders.

Bij een studie naar elementen die weerslag hebben op de tevredenheid van werknemers, blijkt 
dat onderstaande factoren hierbij het meeste doorslag geven: (Neve, 2014)

• Loon
• Werkuren
• Mismatch van de werkuren
• Work-life balance
• Skills match
• Werkzekerheid
• Moeilijkheid, stress en gevaar
• Groeimogelijkheden
• Onafhankelijkheid
• Interesse
• Interpersoonlijke relaties
• Nuttigheid

Dit zijn dan ook de onderwerpen waarop de werknemers anoniem bevraagd zullen worden. 
Wij trachten voornamelijk een duidelijk beeld te scheppen over concrete zaken zoals de huidige  
work-life balance, de kwaliteit van het psychisch en fysiek ondersteuningsbeleid, algemene  
communicatie, feedback omtrent leidinggevenden, veiligheid op het werk, polsen naar stress en 
werkdruk, …

Met deze scores, gaan wij aan de slag door het opstellen van doelstellingen en 
actiepunten omtrent arbeidstevredenheid en retentie voor het jaar 2023.
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Rondleiding
Vervolgens, krijgt het nieuwe personeelslid een rondleiding van een daarvoor aangesteld   
persoon, vaak één van zijn/haar nieuwe collega’s. Zo worden vlot eerste contacten  
gelegd en krijgt men een eerste indruk van de nieuwe werkomgeving.  
Op die  manier wordt men op een laagdrempelige wijze geïntroduceerd  
aan elke afdeling. Bedienden worden onder  begeleiding van de productiemanager  
ook doorheen de productiesite rondgeleid en krijgen hierbij antwoorden op al hun vragen.

Een warm onthaal - inwerkingsprocedure
Onder het motto “zich op gelijk welk moment kunnen thuis voelen op het werk”, vinden wij 
het van essentieel belang dat de werknemer vanaf de eerste werkdag een hartelijk onthaal 
krijgt. In het kader hiervan heeft de Human Resources afdeling van Meco Group een vaste 
inwerkprocedure.

Ontvangstbrochure
Op de eerste dag wordt een onthaalbrochure overhandigd aan 
het nieuwe personeelslid. Hierin worden alle essentiële topics  
besproken, zoals: protocollen inzake hygiëne en veiligheid, de  
beleidsverklaring rond ‘welzijn op het werk’, informatie  
over hoe men vakantie aanvraagt, welke stappen  
en moet ondernemen in geval van ziekte of arbeidsongevallen.

Dit draagt niet alleen bij aan het gevoel van ondersteuning, 
maar maakt van hen ook beter geïnformeerde en kwaliteitsvolle  
arbeiders en bedienden. Op deze manier zijn zij bijvoorbeeld  
telkens optimaal op de hoogte gesteld van alle veiligheids- en 
hygiëneprotocollen die wij bij Meco Group zo hoog in het vaandel 
dragen.

Ideeënbus in de hal
Een ander initiatief om feedback te bevorderen, is de ideeënbus die ophangt in de hallen van 
het bureel. Hiermee bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om, al dan niet anonieme, 
boodschappen gericht tot het management achter te laten.
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Ziekteverzuim & absenteïsme
De coronacrisis bracht de afgelopen twee jaar heel wat gevolgen voor de Belgische en globale  
economie en arbeidsmarkt. Ziekteverzuim was vóór de coronacrisis al een trending topic  
binnen de HR-wereld en een pijnpunt binnen de arbeidsmarkt.

Toch behoort de voedingssector tot één van de zwaarst getroffen sectoren door corona, inzake 
ziekteverzuim. De afwezigheidsgraad door korte en middellange ziekte, ligt doorgaans het hoogst 
in sectoren die beroep doen op arbeiders, zoals: schoonmaak- en dienstenchequebedrijven,  
kleinhandel in voeding, warenhuizen en productie van etenswaren. 

Het aantal werknemers dat thuisbleef met griepsymptomen nam sterk toe in onze sector. 
Dit heeft een grote impact op bedrijven waarbij men beroep moet doen op arbeiders en waar  
thuiswerk geen optie is.

Een studie uit 2020 van SD Worx kan ons meer vertellen over het ziekteverzuim  
(korte, middellange en lange termijn) binnen de vleesverwerkende sector. Daaruit blijkt dat het  
gemiddelde percentage van kort en middellang ziekteverzuim binnen de sector 5,17% bedraagt.

Meco Group scoorde in het jaar 2021 een uitstekend ziekteverzuimpercentage van 2,38% 
(bedienden en arbeiders).

In 2022 wordt er ook een absenteïsmebeleid opgezet. Hierbij werden de nodige stappen gezet 
om aan de hand van een Bradford-score de afwezigheid van medewerkers individueel te gaan 
meten.

De Bradfordscore is een berekening om de impact van absenteïsme op onze  
organisatie te begrijpen. De score houdt rekening met enerzijds het aantal afwezige  
periodes en de duur van afwezigheid, waarbij het aantal afwezige periodes zwaarder doorweegt. 
Berekening ervan is het aantal periodes dat iemand ziek is in het kwadraat vermenigvuldigt met 
de duur van de afwezigheid.

Aan de hand van deze score kunnen er acties gekoppeld worden als een werknemer bijvoorbeeld 
een bepaalde grens overschrijdt en kan er een gesprek aangegaan worden om na te gaan wat 
de reden kan zijn van bijvoorbeeld meerdere periodes van afwezigheid om gezamenlijk naar een 
oplossing te zoeken voor het welzijn van zowel de werknemer, als dat van het bedrijf.
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PLANET
De klimaatverandering en de toenemende schaarste van natuurlijke  
bronnen behoren tot de grootste uitdagingen van de moderne tijd.  
In zowel lokale als globale context, massaconsumptie en verspilling van 
grote hoeveelheden natuurlijke bronnen zijn een ernstig probleem.

Sedert de industriële revolutie heeft de menselijke activiteit een algemene  
temperatuurstijging van meer dan 1°C veroorzaakt. De klimaatverandering  
heeft nu al een impact op tal van zaken, zoals: stijging van de  
zeespiegel, veranderende weerpatronen, beschikbaarheid van water en 
grondstoffen en dus ook voedselvoorziening.

De alsmaar stijgende menselijke populatie is haar eigen natuurlijke bronnen overmatig aan het 
(over)verbruiken.  Ons huidige globaal verbruikstempo is equivalent aan 1.6 keer meer dan wat 
de aarde ons in normale omstandigheden kan bieden.

De langetermijngevolgen hangen af van de inspanningen die iedereen wil leveren om  
klimaatverandering en haar consequenties tegen te gaan. Een verandering in attitude is dus  
broodnodig.

Meco Group wil voornamelijk een ecologisch steentje bijdragen door middel van  
energie-efficiëntie, vermindering van CO2-uitstoot en het nastreven van een circulaire economie  
waarbij de grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden ingezet door middel van afvalreductie.
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Energie-efficiëntie
Dankzij non-stop investeringen in nieuwe energiezuinige infrastructuur sedert 2012, zetten wij 
een eerste grote stap richting de optimalisatie van onze energie-efficiëntie.

Onze vestiging in Oostende

Een slimme, duurzame bouwconstructie

• 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  
temperatuurcomfort in ons gebouw. Daarnaast is TPO een milieuvriendelijk product:  
het bevat geen weekmakers (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  
recuperatie (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.

• De productieruimten en circulatiegangen werden voorzien van verlaagde plafonds,  
waar-door het te koelen volume met één derde daalt.

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

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

Verlichting

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

• Momenteel vervangen wij onze verlichting door LED’s in zowel de kantoren als  
productiehallen.  Hierdoor realiseren we een energiebesparing van 80% op verlichting.
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Energiebezuiniging in productie

POM

Medio 2019 stapten we in het project rond het “energiemanagement platform voor een Local 
Energy Grid“ van de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen).  Dit met 
als doel onze energievraag te verduurzamen en onze CO2-emissies te verlagen door middel 
van slimme sturing en lokale uitwisseling.

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

Elektriciteitsmonitoring

In 2021 werd er een monitoringspakket geïmplementeerd op het stroomnet van onze  
productiesite, wat het mogelijk maakt om aan de hand van data de globale energiekost van 
onze productie te meten & te analyseren. 

Als doel voor 2022 hebben wij vooropgesteld dat ook de data per individuele machine zou 
kunnen gemeten worden. Hiervoor startten wij een studie in samenwerking met een extern 
studiebureau & ook een project met Ikologic. Zo kunnen wij heel specifiek bepaalde machines 
efficiënter gaan inzetten.

Investering in zonnepanelen – meer hernieuwbare energie

In de zomer van het jaar 2020 plaatsten wij maar liefst 1300   
zonnepanelen van 238 kWp op onze bedrijfsgebouwen.

In 2021 konden wij voor het eerst het jaarrendement van deze  
zonnepanelen meten. De totale hoeveelheid gegenereerde stroom 
van dat jaar bedroeg 416.362 kWh.

Minder CO2-uitstoot
Door de komst van deze zonnepanelen werken wij met een  
verhoogde efficiëntie in productie en verlagen wij onze  
CO2-uitstoot ten gevolge van gegenereerde elektriciteit.

Wij werken samen met een duurzame energieleverancier  
Eneco om hernieuwbare energie te verwerven. Hierdoor besparen 
we een CO2-uitstoot van 2220 ton per jaar.
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Er ligt bij Meco een nauwe focus op het verminderen van de CO2-uitstoot door middel van  
investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hiervoor zetten wij jaarlijkse  
doelen op om het continu streven naar verbetering en vernieuwing te stimuleren en te  
monitoren.

De volgende objectieven voor 2022 m.b.t. energie werden vastgelegd:
 
 
 Elektriciteit Een maximaal verbruik van 0,37 kWh/kg.
   Dit is een daling van 10% ten opzichte van onze huidige  
   verbruikte kWh elektriciteit per geproduceerde kilogram.

 Water  Een maximum verbruik van 11.500 m³ water.
   Dit is een daling van 10% ten opzichte van onze huidige   
   verbruikte m³ water per geproduceerde kilogram.
 
 Gas  Een daling in gasverbruik met 10%.
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• Uitstoot met zonnepanelen (27g CO2/kWh): 11,24 ton CO2 tot gevolg
• Uitstoot 100% grijze elektriciteit (220g CO2/kWh): 91,60 ton CO2 tot gevolg

De komst van de zonnepanelen realiseerde een vermindering van CO2-uitstoot van 80,36 ton.

Wanneer wij de elektriciteitsefficiëntie berekenen op basis van kWh per geproduceerde  
kilogram voeding (kWh/kg), kan er geconstateerd worden dat wij maar liefst 23,94%  
efficiënter produceerden.

Ons globaal elektriciteitsverbruik (aantal verbruikte kWh) is over het algemeen gedaald met 
8,78% ten opzichte van vorig jaar.

O.b.v. de bovenstaande hoeveelheid, kunnen wij de vergelijking maken in CO2-uitstoot tussen  
zonnepanelen en grijze elektriciteit.



Op heden beschikken wij over een vloot van zo’n 50-tal voertuigen. Een overzicht van de evolutie 
die deze vloot doormaakte, vindt u in onderstaand overzicht.

Trimble - Een ecologische distributie van goederen

Het afgelopen jaar was onze IT-afdeling druk bezig met het  
opzetten van het nieuwe Trimble-systeem voor transport.

Bij de start van dit nieuwe jaar werden al onze voertuigen 
uitgerust met een boordcomputerunit van Trimble. Dit zijn  
slimmetablets die energiezuinige routes berekenen, rijgedrag  
bijhouden en de bijhorende logistieke en administratieve  
taken digitaliseren. Dit is een grote digitale stap vooruit  
binnen onze logistieke afdeling.

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 analyse van de  
optimale reisweg en monitoring van het verbruik per   
bestelwagen, slagen wij erin om het aantal verbruikte liters 
brandstof en bijgevolg ook onze CO2-uitstoot drastisch te   
verminderen (zie grafiek).

Daarnaast werd er in het jaar 2021 extra aandacht   
besteed aan het vernieuwen van ons wagenpark.   
Bestelwagens en personenwagens die afgeschreven  
waren, werden resoluut vervangen door voertuigen die voldoen 
aan de  Europese Emissienorm “euro 6” en stoten dus minder  
stikstof en fijn stof uit.

2018

8,60%

53,40%

38,00%

2019

0% 

53,40%

46,60%

Euro 4

Euro 5

Euro 6

type 2020

0% 

35,63%

64,37%

0% 

25,00%

75,00%

2021

Evolutie van Meco Group’s wagenpark 2018-2021
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Logistiek en transport: kortere en efficiëntere routes dankzij ons cross-docking platform in 
Charleroi

Een belangrijke factor in de ecologische voetafdruk van Meco, is de distributie van onze  
producten naar onze klanten. We zetten een belangrijke stap in de vermindering van onze 
CO2-uitstoot door het uitbouwen van ons distributieplatform in Charleroi in 2013.

Vanuit deze Waalse uitvalsbasis worden onze klanten in Oost- en Zuid-België beleverd op een  
tijdbesparende, kostenefficiënte én milieuvriendelijke manier. Dit zorgt voor een  
vermindering van 6000 km per week. Zo verminderen we onze CO2-uitstoot met  
125 ton/jaar.
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Lager brandstofgebruik door efficiëntere routes

Bovenal maken deze boordcomputers het mogelijk om via het geïntegreerde ‘track-en-trace  
systeem’ de locatie van de vrachtwagen te raadplegen en ontvangen wij meldingen over het  
rijgedrag van de chauffeurs. Zo kunnen wij chauffeurs aanspreken over hun brandstofverbruik 
ten gevolge van de rijstijl.

Met dit systeem verwachten we vanaf 2022 een vermindering van brandstofverbruik met 17% 
en een significante verhoging van de beladingsgraad van onze bestelwagens, wat zal resulteren  
in een vermindering van de CO2-uitstoot met 154 ton.

Door de coronapandemie kampten wij met een chronisch tekort aan medewerkers op onze  
logistieke afdeling, waardoor onze routeplanning verre van optimaal verliep. Uit noodzaak  
werden onze duurzaamheidsprincipes ondergeschikt gemaakt aan het tijdig beleveren van onze 
klant. Hierdoor werd minder acht geslagen op rijgedrag, verbruik, aantal gereden kilometers enz.  

Daarnaast bestelden onze klanten kleinere hoeveelheden, waardoor ons verbruik per geleverde  
kilogram hoger uitkwam.

Vanaf heden plant onze dienst transport alle routes in voor een bepaalde leverdatum.  
Na de routeplanning worden de leverbonnen en routes door middel van de  
boordcomputers doorgestuurd naar de tablet. De leverbon kan na ondertekening op het  
moment van levering verstuurd worden tot in de mailbox van de klant.

Minder papier

Op dit moment komt er nog te veel manueel routinewerk bij kijken, zoals het invullen van  
rittenbladeren, het ondertekenen van de papieren leverbon en heel wat administratie na de  
levering. Met deze digitale transformatie trachten we die manuele processen te reduceren en te 
vervangen door een volledig geautomatiseerd proces dat minder papier met zich meebrengt.

CO2-uitstoot ten gevolge van brandstof
-verbruik in verhouding met omzet (kg)

5,31% 5,41%5,33%
6,00%

5,50%

5,00%

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

2019 2020 2021



Beperken van waterverbruik

Spuitkoppen om watergebruik te verlagen
We investeerden in nieuwe spuitkoppen voor de reiniging van onze productieruimtes, wat een  
besparing oplevert van 33%.

Circulatiepompen om waterverbruik te reduceren
In 2021 werd er een test met circulatiepompen gelanceerd om het waterverbruik binnen onze  
productieafdeling te reduceren. Deze pompen zijn momenteel geïnstalleerd op onze  
vacuümverpakkingsmachines.

Het resultaat hiervan is aanzienlijk, want door deze circulatiepompen hergebruiken wij  
momenteel het koelwater dat nodig is bij het vacuümproces. De koelelementen worden koel 
gehouden met een besparing van dit water. Waar wij vroeger binnen dit proces telkens nieuw 
water moesten gebruiken, hebben wij nu 5 tot 6 maal minder water nodig.
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Vermindering van afval
“Waste isn’t waste until we waste it”

Op vandaag recycleren we 62,46% 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 2024 wensen wij ons  
recyclagepercentage te verhogen naar 75 %.

Onze doelstelling op lange termijn is om de afvalstroom te  
reduceren doorheen onze gehele waardeketen. Dit door  
afval zoveel mogelijk te vermijden, te hergebruiken of te  
recycleren.

In de eerste fase trachten wij dus afval te vermijden.  
Indien er toch afval wordt geproduceerd, dan moet dit  
gezien worden als een belangrijke en bruikbare  
grondstof voor nieuwe producten en materialen.  
Op die manier proberen wij bij te dragen aan een  
circulaire economie, zonder afval.

Elke afvalstroom heeft een andere aanpak nodig, maar wij gebruiken de “afvalpiramide“ steeds 
als leidraad: eerst afval vermijden, daarna hergebruiken en recycleren wat resteert. Op lange 
termijn wensen wij enkel op de hoogste drie niveaus van de piramide te werken.

Voor ons waterverbruik hebben wij de target gezet op maximaal 11.500 m³  
verbruik in 2021. In 2022 loopt verder onderzoek naar mogelijkheden om 
water nog beter te zuiveren en te gaan hergebruiken. Met 15% meer omzet in 
2022 als prognose, streven wij alsnog in datzelfde jaar naar een daling van 
ons waterverbruik met 10%.
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Voedselafval
• Beenderen
• Vet
• Afval van voeding van dierlijke oorsprong die de houdbaarheidsdatum heeft  

overschreden
• Retourartikelen van klanten

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

C3-afval/ 
omzet

2017

2018

2019

2020

2021

jaar

2,56%

2,29%

2,10%

3,45%

3,22%2020:  158 000 kg C3-afval
2021: 167 828 kg C3-afval

Catégorie 3 afval tegenover 
omzet (kg)

Duurzame verpakkingsalternatieven

Minder plastic – leeggoedsysteem en palletwikkelaar

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 een leeggoedregistratiesysteem op punt gezet. Op die manier verminderen we  
onze ecologische voetafdruk, vermits we minder plastiek aankopen.

In 2020 investeerden we in een nieuwe palletwikkelaar die de gebruikte plastiekfolie bij het  
inwikkelen van paletten met 40% vermindert.

Biodegradeerbare verpakkingen

Samen met onze leveranciers zoeken we naar  
biodegradeerbare oplossingen om de impact van onze  
verpakking te verminderen.

Vanaf nu verpakken wij onze voorgegaarde producten in een 
nieuwe verpakking (MAP-dieptrek). Hierdoor realiseren we 
een reductie van afval en wordt er maar liefst 70% minder  
plastiek gebruikt.

In 2022 onderzoeken en testen wij alternatieve  
verpakkingen die maximaal recycleerbaar zijn.

Tegen 2025 willen wij dat al onze voedingsverpakkingen 
100% herbruikbaar, recycleerbaar of biodegradeerbaar zijn.
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• E-facturatie en digitale communicatie

In 2020 stelden wij als doelstelling dat in 2021 90% van al onze facturen digitaal -per mail-  
uitgestuurd zouden worden. Wij kunnen dan ook zeggen dat dit vooropgestelde cijfer werd 
behaald:

Export factuur (mail)

Factuur naar bestand (print voor briefpost) 

90,29%

9,68%

Door de facturen via mail te 
sturen besparen we jaarlijks 
±600 kg papier.

Door de leveringsbonnen  
digitaal te versturen besparen 
we jaarlijks ±200 kg papier.

1,22 ton CO2 minder uitgestoten per jaar.
3 bomen minder geveld per jaar.

Niet-productie gerelateerd afval

Papierafval

Afgelopen jaar recycleerden wij maar liefst 48 ton papier en karton.

• Communicatie en intern papiergebruik

Afdrukken doen wij steeds recto-verso en in zwart-wit. 
Marketing en andere commerciële doeleinden,waar het kleur van belang is, vormen hier een 
uitzondering op.

Verder verloopt de meeste communicatie met klanten telefonisch en/of digitaal: promotionele  
e-mails, e-facturen,  e-leveringsbonnen, rappel e-mails. Met het Trimble project worden zelfs  
rittenbladen en aftekenbonnen gedigitaliseerd.

De doelstelling die wij volgend jaar willen halen is 95% digitale facturatie.  
Een haalbare kaart, dankzij de lancering van ons nieuw bestelplatform, dat e-facturatie  
grotendeels zal automatiseren & tevens een groot nieuw aandeel online klanten zal aantrekken.
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• Online bestelplatform - Minder administratief papierwerk

Er werd begin vorig jaar beslist om ons e-commerce platform volledig opnieuw en op maat 
te laten bouwen. Dit zou niet alleen de administratieve werklast bij onze interne salesdienst  
verlagen, maar bovendien zou dit de klant moeten uitnodigen om meer online te gaan bestellen. 
Wat op zijn beurt ook weer heel wat papier kan uitsparen.

Anno 2021 werd slechts 30% van onze bestellingen op ons online bestelplatform geplaatst. 
Met de komst van ons nieuwe e-commerceplatform mikken wij op een forse stijging van 50% 
van de online bestellingen: 80% van onze bestellingen verlopen online.
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In het kader van de strijd tegen afval, maken wij er in 2022 de doelstelling van om ons afval  
drastisch in te perken door middel van een algemene, interne sensibiliseringscampagne.  
Deze campagne is gericht tot zowel de arbeiders en teamleads binnen onze productieomgeving,  
als tot de bedienden uit andere bedrijfsafdelingen.

Dit houdt in dat wij er in eerste instantie voor gaan zorgen dat medewerkers voldoende  
opgeleid worden om hergebruikprocessen te hanteren binnen bepaalde productieprocessen. 

Binnen de administratieve afdeling uit zich dit voornamelijk in het gebruiken van  
digitale oplossingen.

Sensibilisering van medewerkers 
omtrent afval en verspilling van grondstoffen



PRODUCT
Bij Meco Group is onze grootste drijfveer het kunnen  
aanbieden van gezonde, betaalbare en duurzame voeding,  
voor iédereen.

Iedereen heeft recht op betaalbare, gezonde voeding.  
Bij Meco willen wij hier ver in gaan. Door het steeds verder  
uitbreiden van ons productengamma en het aanboren 
van nieuwe voedingsmarkten, willen wij onze klanten en de  
eindconsument een aanbod ter beschikking stellen dat voor 
iedereen binnen onze maatschappij toegankelijk is.

Toegankelijkheid betekent, naast betaalbaarheid, ook dat elk individu van gelijk welke cultuur, 
van gelijk welke godsdienst en met gelijk welke morele overtuigingen, de kans krijgt om gevoed  
te worden. Wij willen de chefs en hun organisaties de mogelijkheid bieden om aan elk van hun  
consumenten de voeding te serveren die zij verkiezen. 

Onze productmix is zeer divers en toegankelijk: halal, zoutarm, zoutloos, vegetarisch, plantaardig  
of veganistisch. Telkens kwaliteitsvolle producten met een positieve invloed op de algemene  
gezondheid van onze eindconsument.

Naast de effecten op de mens, willen wij als voedingsproducent ook ten alle koste vermijden  
dat ons product en het vervaardigen ervan een negatieve impact nalaat op het milieu.  
Hierbij zijn de aspecten afval en verpakkingswijze uitermate van belang.

Dierenwelzijn
Respectvol en ethisch verantwoord ondernemen

Wij geloven dat inspanningen om het dierenwelzijn te verbeteren en de fysieke en mentale 
gezondheid van de dieren van uiterst belang zijn. Dit geldt in alle fasen van het leven van de 
dieren én in iedere stap van de productieketen: boerderij, transport en slachting. Respect voor 
de dieren en ethisch verantwoord ondernemen staan hierbij centraal. 

Daarom gaat Meco volgende engagementen aan:

• Al ons vlees is hormonen- en antibioticavrij.
• Wij verwerken uitsluitend vlees van dieren die vóór de slachting verdoofd werden.
• Wij staan garant voor een zo kort mogelijke voedselketen, waarbij lokale producten absolute 

voorrang krijgen.
• Wij kopen geen onverdoofd gecastreerde varkens.
• Onze kippen hebben het Belplume label.
• Waar mogelijk, stellen wij een biologisch alternatief voor bij de klassieke producten.
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Zoutloze en zoutarme producten
Samen met onze leveranciers, klanten en onze R&D-afdeling zoeken we continu naar verbetering 
van de nutritionele samenstelling van onze producten, door gehaltes aan zout, vet en suiker te  
verlagen, zonder aan de smaak te tornen. Op vandaag hebben wij 1776 zoutloze of zoutarme  
producten in ons assortiment.

Korte-keten-producten
Wij concentreren ons steeds meer op korte-keten-producten.

70,84% van onze producten is korte keten.

De “korte keten” is een duurzaam afzetsysteem waarbij een 
rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent (veeteler) en de 
consument. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat er maximum 
één tussenschakel mag zijn tussen producent en consument. 
 
Het is met deze overtuiging dat Meco de korte varkensvleesketen naar 
nieuwe hoogtes wil brengen en een voorbeeld wil vormen voor de  
vleesverwerkende industrie.

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 dat het met zich  
meedraagt.

Producten met Belgische herkomst
Naast het korte keten-criterium van onze producten, leggen wij sterk de nadruk op producten 
van Belgische oorsprong.

Op vandaag komt 82,86 % van onze producten uit België.

De oorsprong van de grondstoffen speelt een grote rol. Zo is het luchttransport van bonen  
vanuit Kenia of soja uit de Verenigde Staten, niet duurzaam te noemen. In het jaar 2020 werd 
70% van onze grondstoffen vanuit België aangeleverd en voor 30% vanuit Nederland.

De nodige stappen werden in 2021 gezet om de oorsprong van onze producten nog Belgischer 
te maken. Zo werd dit jaar maar liefst 82,86% van onze grondstoffen bij Belgische leveranciers 
besteld. De overige fracties waren voor 9% van Nederlandse, Franse en Duitse afkomst, en 
slechts 8% van onze leveranciers komen elders uit Europa (Spanje en Italië) of het Verenigd 
Koninkrijk.

2022: Onderzoek naar lokale producten
Hoe lokaler onze producten, hoe duurzamer ze zijn. In 2022 voeren wij extra onderzoek naar 
welke producten (vlees, vis, groenten, ...) wij mogelijks nog lokaal kunnen aankopen.
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Producten die voldoen aan kwaliteitslabels

IFS Food gecertificeerd
Het jaar 2022 ging van start met goed nieuws voor Meco. Wij behaalden een  
score van maar liefst 96,59% op de audit voor het voedingskwaliteitslabel van IFS.

IFS Food is een wereldwijd erkend certificaat voor voedingsbedrijven die een  
systeem willen invoeren dat de voedselveiligheid waarborgt. Onze  
mensen worden via opleidingen getraind en betrokken in alle acties die  
ondernomen worden. Wij zetten ons dagelijks in voor al onze klanten om kwaliteit 
te garanderen en aan te leveren, op het niveau dat IFS verlangt en voorop stelt.

Marine Stewardship Council (MSC)
Al onze vis is MSC (Marine Stewardship Council) gecertifieerd. Dit betekent dat de 
vis wild gevangen is, traceerbaar en duurzaam is. Duurzaam vissen betekent dat 
je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast 
en dat de mensen die afhankelijk zijn van de visserij voldoende bestaansmiddelen 
garandeert. 

Bio-gecertificeerd
Wij zijn bovendien ook houder van het bio-certificaat. Onze bio-producten  
worden uitsluitend lokaal gekocht en geproduceerd. Na een sterke uitbreiding 
van ons bio-gamma in 2019, verdubbelden we reeds onze omzet in biologische  
producten.

Wij zien een exponentiële groei in gerealiseerde omzet door bio-producten:
in 2021 kenden wij opnieuw een omzetstijging van maar liefst 49,05%.

Aanbod voor vegetariërs en veganisten
Onze omzet in veggie- en veganproducten stijgt jaarlijks met 20%. In 2022 bouwen wij deze  
productcategorie verder uit door een eigen veggie en plant-based productenlijn te lanceren.

Nieuw bij Meco Group in 2022: plant-based productenlijn.
In 2021 werkten ons R&D- en keukenteam hard aan de  
ontwikkeling van een nieuwe vegan en plant-based  
productenlijn: het merk Vegibel werd geboren. Halverwege 2022 
zullen deze producten beschikbaar zijn voor onze klanten.

Na het succes in 2019 van onze Fingerfood productenlijn voeding geschikt voor mensen met 
slikproblemen- wordt deze plant-based lijn wederom een bevestiging van de toekomstvisie en  
capaciteiten van Meco Group wat productieontwikkeling betreft.

Eén van de meest voor de hand liggende redenen waarom plantaardige voeding de toekomst is, 
is de positieve impact op het milieu. Eenvoudigweg omdat het efficiënter is om te vervaardigen. 
Het eten van planten -in plaats van het eten van dieren die planten eten- vermindert de  
ecologische voetafdruk én de milieubelasting die jammer genoeg gepaard gaat met traditionele 
veeteelt.
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Green Deal: Cantines Durables
i.s.m. de Waalse overheid

Overkoepelend over de drie pijlers (people, planet, product) heeft Meco zich geëngageerd in het 
project “Green Deal-cantines Durables“ van de Waalse overheid.

“Green Deal“ is een vrijwillige samenwerking tussen privépartners, publieke instellingen en de poli-
tieke autoriteiten om projecten te lanceren rond duurzame ontwikkeling.

De ondertekenaars engageren zich om concrete duurzame maatregelen te nemen, zowel individu-
eel 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 2022 het engagement verkrijgen van 1/3 van de  
grootkeukens en hun leveranciers om zo geleidelijk aan nieuwe  
werkmethodes te integreren richting een duurzaam  
voedingssysteem.

“Green Deal“  omvat zes actiepunten:

- Lokale producten en seizoensproducten.
- Producten met respect voor het milieu en de dieren.
- Fair Trade producten.
- Gezonde, evenwichtige en smaakvolle maaltijden.
- Vermindering van voedselverspilling en afval.
- Sociaal engagement.

 https://www.mangerdemain.be/cantines-durables

Deze plant-based productenlijn werpt een blik naar een  
duurzamere toekomst. Plantaardige vleesvervangers zijn  
doorgaans beter voor het milieu dan traditionele voeding, daar 
het productieproces ervan tot 80%-90% minder water vereist 
en minder CO2-emissie veroorzaakt.
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• Investering in meer zonnepanelen, met meer gegenereerde elektriciteit als gevolg:

 2020: 362.054 kWh gegenereerde energie, met 204 ton minder CO2 als resultaat.

 2021: 416.362 kWh gegenereerde energie, met 231,5 minder ton CO2 als resultaat.

• Verdere investering in een milieuvriendelijk wagenpark: 

 2020: 36% euro 5 t.o.v. 64% euro 6.

 2021: 27% euro 5 t.o.v. 73% euro 6.

PLANET

• Positieve score op welzijn op het werk, weinig ziekteverzuim in het jaar 2021.  
Het percentage op ziekteverzuim was slechts 2,38%.

• In 2021 stond “werkgeluk en retentie” voor onze HR-afdeling centraal.

• Er werden stappen gezet naar een duurzamer personeelsbeleid door het uitwerken van 
 peilingen naar tevredenheid en werkgeluk. Het doel van de opgezette maatregelen is het  
bereiken van een hogere retentiegraad en een lager personeelsverloop in 2022 en de  
volgende jaren.

• Duurzaamheid moet het uitgangspunt zijn en blijven voor al onze medewerkers en moet deel  
uitmaken van onze interne bedrijfscultuur. Interne campagnes en trainingen zijn daarbij  
cruciaal.

• In het jaar 2021 stelden wij maar liefst 11 
IBO-participanten te werk. Tot op heden zijn  
4 IBO-trajecten nog steeds lopende en zijn maar 
liefst 5 van de 11 IBO-participanten door ons in vast  
dienstverband genomen.

• SINE-project: het doel dat wij onszelf oplegden in 2020 
was om tegen 2021 vijf mensen via het SINE-project 
tewerk te stellen. Op 1 januari 2021 realiseerden we dit 
doel. Zo waren er aan de start van 2021 vijf mensen  
actief binnen Meco Group via het SINE-project, 
waarvan 4 nog steeds in dienstverband bij Meco.

Realisaties m.b.t. duurzaamheid
in het jaar 2021

PEOPLE



Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi 29

PRODUCT
• Als duurzame voedselproducent werken wij sedert 2021 voor onze 

voorgegaarde producten met een nieuwe verpakking: MAP-dieptrek. 
Hierdoor realiseren we een reductie van 70% minder plastiek.

• Het korte-keten systeem werd doorheen het jaar verder uitgebouwd.  
70,84% van onze producten zijn “korte keten”. Goed voor een  
stijging van 12,25% tegenover 2020.

• In het jaar 2021 steeg de totale omzet gerealiseerd door bio-producten  
met maar liefst 49,05%.

• Het aandeel producten van Belgische herkomst is in 2021 opnieuw 
toegenomen en bedraagt nu maar liefst 82,86%. Dit is goed voor 
een stijging van ongeveer 3%.

• De introductie van het digitale transportplanningssysteem ‘Trimble’: er werd al een reductie van  
154 ton CO2-uitstoot gerealiseerd. Al onze vrachtwagens zijn anno 2021 uitgerust met dergelijk  
systeem, wat resulteert in minder gereden kilometers en een vermindering van het  
papierverbruik voor de administratie.

• Het installeren van LED-verlichting in productie en bureaus zorgt momenteel voor een 
realisatie van 80% energiebesparing op verlichting.

• Meco Group ging volop digitaal factureren: wij behaalden de doelstelling om voor 90%  
digitaal te factureren (90,29%).

• Verdere samenwerking met de POM West-Vlaanderen in het kader van energiemonitoring  
binnen het bedrijf.
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PLANET
• Wij blijven het gebruik van papier reduceren en digitaliseren  

waar mogelijk. De lancering van het nieuwe  
bestelplatform in 2022 zal zorgen voor heel wat  
minder papieren documenten: geprinte orderbonnen,  
e-mailorders, ...

• In het jaar 2022 streven wij ernaar om het ISO 14000 
kwaliteitscertificaat voor duurzaamheid te behalen.

Doelstellingen m.b.t. duurzaamheid
voor het jaar 2022

PEOPLE
• De retentiegraad binnen ons bedrijf -met de focus op arbeiders- trachten wij dit jaar  

grondig aan te pakken en te verbeteren met 10%. Dit doen wij aan de hand van  
verbeteringen binnen ons HR-beleid: tevredenheidsenquêtes, opleidingen en trainingen.

• Veiligheid op het werk krijgt dit jaar opnieuw heel wat aandacht. Wij streven er in 2022 naar 
om het aantal arbeidsongevallen te blijven beperken.

• In het kader van veiligheid op het werk wordt er meer focus gelegd op het voorzien van  
ergonomische werkomgevingen. Wij werken daarom vanaf 2022 samen met een externe  
organisatie die maandelijks de werkomgevingen ergonomisch houdt.

• Verder inzetten op sensibilisering van onze medewerkers omtrent duurzaamheid. Dit door 
interne campagnes te voeren binnen de werkomgevingen.

• Duurzaamheid moet het uitgangspunt zijn en blijven voor al onze medewerkers. Interne  
campagnes en trainingen zijn daarbij cruciaal.

• In 2021 hadden we maar liefst 11 IBO-participanten. Tot op heden lopen er nog 4 IBO- 
contracten en maar liefst 5 IBO-deelnemers zijn momenteel vast tewerkgesteld bij Meco.

• Begin 2022 mochten wij opnieuw 2 nieuwe SINE-medewerkers verwelkomen. Drie van de 
vijf SINE-medewerkers uit 2021, werken ondertussen bij Meco Group onder een contract van 
onbepaalde duur.
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PRODUCT
• Onze nieuwe Vegibel, “Plant-Based” productlijn lanceren, wat een zoveelste stap is bij Meco 

Group om iédereen de voeding te kunnen aanbieden die zij verdienen. Wij werken verder 
aan het uitbouwen van nieuwe, innovatieve voedselconcepten en spelen in op de vraag van 
onze afzetmarkt.

• Het op poten zetten van een interne sensibiliseringscampagne met het oog op afvalreductie 
binnen onze productieketen.

• Ook de verdere integratie en optimalisatie van het Trimble project staat op onze  
planning voor 2022. Wij rusten dit jaar elk nieuw voertuig in ons vrachtwagenpark uit met een  
Trimble-unit.

• Onderzoek naar nieuwe, duurzame investeringen, zoals elektrisch transport en  
waterstof-energie. Ook bekijken wij dit jaar om het aantal zonnepanelen uit te breiden.

• Voor het jaar 2022, stelden wij volgende streefdoelen op inzake het verbruik van 
elektriciteit, water en gas:

Elektriciteit:   
In 2022 wordt de mogelijkheid onderzocht om extra zonnepanelen te plaatsen langs de  
autosnelweg.

Water:
Maximum 11.500 m3 waterverbruik per jaar.  
Onderzoek naar infrastructuur voor waterzuivering en hergebruik van water.

Gas:
Een vermindering van 10% in ons gasgebruik.
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