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Sectorpaspoort: 
MVO op maat
 
Duurzaamheidsverslag, Pomuni neemt het voortouw

Het onlangs verschenen duurzaamheidsverslag van aardappel-
bedrijf Pomuni is een pilootproject op basis van het MVO- 
sectorpaspoort. Het ‘paspoort’ verlaagt de drempel voor het 
communiceren over de geleverde inspanningen op het gebied 
van MVO. Belgapom, de erkende beroepsvereniging voor de 
Belgische aardappelhandel en -verwerking, was een van de  
initiatiefnemers van het paspoort. 

GRI is de wereldwijde referentiestandaard 
voor duurzaamheidsverslaggeving, maar 
geldt vandaag als te algemeen, te omvangrijk 
en te complex. “Het is voor veel KMO- 
bedrijven niet evident om deze standaard  
te gebruiken”, zegt Nele Cattoor, adviseur 
duurzaamheid bij Belgapom in Brussel. 
Om die reden namen in de zomer van 2013 
vijf sectororganisaties het voortouw om met 
behulp van een sectorpaspoort duurzaam-
heid in de voedingsindustrie meetbaar en 
aantoonbaar te maken. Belgapom was een 
van de initiatiefnemers, maar ook Fenavian 
(de vleesverwerkende nijverheid) en Fresh 
Trade Belgium (groothandel in groente en 
fruit) sloten zich aan bij het samenstellen 
van een MVO-sectorpaspoort. 

Pilootbedrijf 
Het aardappelverwerkend bedrijf Pomuni 
in Ranst trad vanuit Belgapom als een van 
de pilootbedrijven naar voor. Pomuni levert 
onder private label verse kwaliteitsaard- 
appelen en diepgevroren aardappelpuree-
producten aan Belgische en Europese  
retailers, groothandels en foodservices. Een 

tweede pilootbedrijf was aardappelgroot-
handel Warnez. “Het project was voor ons 
een unieke kans voor het opstellen van ons 

eerste duurzaamheidsverslag. We investeren 
al jaren in MVO maar waren hier nog niet 
eerder mee naar buiten gekomen”, zegt 
hrm-manager Nele Muyshondt van Pomu-
ni. Vooral beschikbare tijd en capaciteit 
speelden parten. Muyshondt: “De laag-
drempelige aanpak en externe begeleiding 
door MVO-consultant Anouk Van de  
Meulebroecke van Sliding Doors uit  
Brugge, sprak ons aan.” 
De subsidie van het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) speelde eveneens een belangrijke rol. 

Eco-efficiëntie heeft bij Pomuni betrekking op elke stap van het productieproces. 
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Muyshondt: “De marges in onze sector zijn 
laag. Gezien er geen precedenten van duur-
zaamheidsverslagen waren in de sector, gaf 
de ondersteuning vanuit ESF ons de tijd en 
de kans om uitgebreid te onderzoeken wel-
ke inhoud en aanpak het beste bij ons paste 
en onze maatschappelijke meerwaarde het 
beste weerspiegelde.” 

Projectaanpak
Belgapom de!nieerde samen met de stake-
holders de duurzaamheidsthema’s en 
-prioriteiten. Boerenbond, Proefcentrum 
Aardappelteelt (PCA), Test-Aankoop, 
Vlaamse Overheid (departement Leefmili-
eu, natuur en energie) en ACV voeding 
zaten aan tafel met de drie bij Belgapom 
aangesloten bedrijven: Potato Masters,  
Warnez en Pomuni. 
De thema’s zijn onderverdeeld naar aspec-
ten die direct door het bedrijf zijn te contro-
leren en door het bedrijf zijn te beïnvloeden 
richting leveranciers en klanten/afval- 
verwerkers. De aspecten werden geordend 
in de categorieën Economisch, Milieu, 
Arbeidsomstandigheden, Bijdragen aan de 
maatschappij, Mensenrechten en Product-
verantwoordelijkheid. Van de Meulebroec-

ke, consultant van Sliding Doors: “Vervol-
gens zijn we op zoek gegaan naar de meest 
geschikte indicatoren voor het monitoren 
van de belangrijkste duurzaamheidsthema’s 
en het inzichtelijk maken van de realisaties. 
Het spreekt voor zich dat we rekening hiel-
den met de GRI-richtlijnen.” Ze merkt nog 
op dat het sectorpaspoort niets oplegt. 
Bedrijven zijn vrij in de keuze van de the-
ma’s en prioriteiten, alsook in de wijze waar-
op ze die concreet invullen. “We streven 
geen eenheidsworst na. Belangrijk is dat elk 
bedrijf zich terugvindt in de thema’s, maar 
zich ook voldoende kan onderscheiden.” 

Duurzaamheidsverslag
In het duurzaamheidsverslag van Pomuni 
worden in het bijzonder de thema’s aardap-
pelkennis, productkwaliteit en eco-e"ciën-
tie belicht door middel van de belangrijkste 
realisaties en de doelstellingen. 
Eco-e"ciëntie hee# betrekking op elke stap 
van het productieproces, vanaf het planten 
van de aardappelen tot en met het verpak-
ken. Enkele aspecten van energieverbruik 
en monitoring horen daar eveneens bij. 
Zoals het optimaal aansturen van perslucht 
en het hergebruik van warmte. Een ander 

voorbeeld is dat na reinigen en !lteren 
afvalwater wordt hergebruikt als schoon-
maakwater of voedingswater voor de 
stoomketel. 

Betrokkenheid medewerkers
Betrokkenheid van de medewerkers is  
volgens Pomuni een van de belangrijkste 
troeven van het duurzaamheidsrapport. 
Verspreid over 25 pagina’s van het duur-
zaamheidverslag komen verschillende 
medewerkers aan het woord. Zo belicht de 
Group Crop manager het aspect van geopti-
maliseerde beregening van de aardappelen. 
Een ander onderwerp is het gebruik van 
een elektronische aardappel die de schok-
ken detecteert vanaf het telen tot en met het 
verpakken. Op basis van de analyse worden 
maatregelen getro$en om kwaliteitsproble-
men te voorkomen. 
De operations manager brengt verslag uit 
over haar werkzaamheden om de productie 
draaiende te houden. Opleiding en coachen 
van (nieuwe) medewerkers komen even-
eens aan bod, net als de vele contacten en 
samenwerking met collega’s op verschillen-
de niveaus binnen de organisatie. 

Doelstellingen
Strategische doelen voor de organisatie  
sluiten het duurzaamheidsverslag 2015 af. 
Onder de noemer, waarde creëren voor de 
aandeelhouders, vallen niet alleen het ont-
wikkelen van een tool voor het uniform 
meten van de kwaliteit van de aardappelen 
op alle sites en voor alle klanten, maar ook 
de ERP-rapportages voor het nemen van 
betere beslissingen. Wat de mobiliteit van 
de medewerkers aangaat, meldt het verslag 
het stimuleren van carpoolen en het !ets- 
gebruik naar en van het werk. De ultieme 
droom van Pomuni: op een dag goederen te 
transporteren over het Albertkanaal naar 
Ranst waar de onderneming is gevestigd. 
Last but not least blij# het bedrijf inzetten 
op het stakeholderoverleg duurzamere  
voedingsketen. 

• YVES DE GROOTE •

Duurzaamheid gaat ook over de aanvoer van de aardappelen.


