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Gaston Opdekamp, Directeur

Beste lezer,

Voorliggend Duurzaamheidsrapport 2016 - 2017 houdt 
ons een spiegel voor. 

Voor ons is het een tool om in toenemende mate duurzaam-
heid als parameter in alle beslissingsdomeinen mee te ne-
men.

Voor u als lezer is het een handig middel om uw betrokken-
heid met onze coöperatie en ons bedrijf op peil te houden 
of opnieuw te voeden. Hebt u vragen of opmerkingen bij het 
doornemen van dit rapport, aarzelt u dan ook niet om ons te 
contacteren.

Wij wensen u veel leesplezier en danken u voor de aandacht 
die u dit rapport toebedeelt.

Met coöperatieve groeten,

Dirk Van den Plas,           Gaston Opdekamp,
Voorzitter            Directeur

Een uitgebreid financieel rapport staat ter beschikking op www.hoogstraten.eu
Dit duurzaamheidsrapport werd opgemaakt volgens de GRI-richtlijnen. U kan 
de GRI-tabel en de materialiteitsindex achteraan in dit rapport terugvinden.

"Samen bouwen aan een 
gezonde toekomst"



ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

Met 85 jaar op de teller mag Coöperatie Hoogstraten zichzelf 
een vaste waarde noemen. Als expert in groenten en fruit draagt 
het bedrijf sinds 2016 het woord coöperatie in de naam om aan 
te geven dat we verder gaan dan alleen het veilen van het aan-
bod van onze leden-producenten. Samen met producenten, af-
nemers, collega-coöperaties en leveranciers willen we verder 
werken aan het verduurzamen van de keten. Er lonken nog heel 
wat uitdagingen. Om hierin meer inzicht te krijgen, hebben we 
besloten naast het internationale GRI-referentiekader voor duur-
zaamheidsrapportering ook te onderzoeken op welke manier we 
een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development 
Goals (SDG’s).  

Wat zijn de prioriteiten op vlak van duurzaamheid? 
Gaston Opdekamp, Directeur Coöperatie Hoogstraten: “Het is heel 
belangrijk dat de prioriteiten haalbaar geformuleerd worden. Duur-
zaamheid vereist een bepaalde denkwijze van medewerkers en het 
beleid moet dit mogelijk maken. De coöperatie dient in haar com-
municatie en door haar dagelijkse praktijk een voorbeeldfunctie te 
vervullen, ook richting onze leden-producenten. Vooral het katalysa-
toreffect is een belangrijke prioriteit inzake duurzaamheid. 

Hoe worden producenten betrokken in de duurzaamheidsvisie? 
Gaston Opdekamp: “Sinds 2012 geeft het keurmerk Responsibly 
Fresh invulling aan de duurzaamheidsstrategie van de Belgische 
groente- en fruitsector. Met dit keurmerk willen we samen evolueren 
naar een meer duurzame tuinbouw. Ook onze telers moeten hier-
voor de nodige inspanningen leveren. Het is van belang dat wij hen 
hierbij begeleiden en duurzaamheid vertalen naar concreet haalbare 
doelstellingen voor hun bedrijf. Duurzaamheid mag niet beschouwd 
worden als een verplichting, maar als een economisch zinvolle wijze 
van ondernemen.” 

Hoe gaat de coöperatie om met de Duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen (SDG’s)? 
Gaston Opdekamp: “Door deel te nemen aan het vernieuwde Charter 
Duurzaam Ondernemen (VCDO) engageren wij ons om de SDG’s te 
implementeren in onze werking. Dit charter biedt de mogelijkheid om via 
een op maat gemaakt actieplan resultaatgericht en continu optimalise-
rend aan duurzaam ondernemen te werken. De SDG’s vormen hiervoor 
het universeel kader. Samen met experten kijken we waar uitdagingen 

liggen en op welk vlak we nog meer vooruitgang kunnen boeken. 
Duurzame ontwikkeling en rendabele groei kunnen wel degelijk 
hand in hand gaan. Daarnaast proberen we duidelijk en veel te com-
municeren over de SDG’s om ze bekender te maken op en naast de 
werkvloer.”

Welke rol zien jullie voor stakeholders?
Gaston Opdekamp: ‘Je bent wat je doet’. Daarom dient de coöpera-
tie een daadwerkelijke voorbeeldfunctie te vervullen. Een concreet 
voorbeeld: momenteel wordt nagedacht over de realisatie van fase 
III van ons zonnepanelenproject. Door de uitvoering van fase III 
wordt het piekvermogen verdubbeld naar 2,2 Mw. Het doel van dit 
project is niet enkel economisch, maar ligt ook op het bewustma-
kingsvlak door leden-producenten en eventueel derden mee te laten 
participeren in het project en een hoge graad van betrokkenheid te 
creëren.”

Hoe ziet de coöperatie de toekomst tegemoet? 
Gaston Opdekamp: “We ondernemen momenteel in een econo-
misch uitdagend klimaat. Ook in onze sector treedt schaalvergro-
ting op. Wij groeien omdat onze telers groeien. In de eerste plaats 
proberen wij hun product te verkopen tegen de beste prijs uit de 
markt. Anderzijds zijn wij een dienstverlenende organisatie voor 
onze leden, klanten en ruimere stakeholders. Het is onze missie om 
gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel aan te bieden. 
Hierbij is het doel om steeds beter te functioneren met een lagere 
impact of een betere output op vlak van people, planet, profit, peace 
en partnerships.”
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IN DE KIJKER

Productomzet
2016: 222 miljoen (↑ 1,2% t.o.v. 2015)
2017: 236 miljoen (↑ 6,4% t.o.v. 2016)
150.861 ton volume verhandeld product

Elektriciteitsverbruik
2016: 6.485.791 kWh
2017: 7.146.154 kWh

Opgewekte zonne-energie
■ 425.748 kWh (2015) naar 1.001.800 kWh (2016) en           
   1.183.315 kWh (2017)
■ Stijging van aandeel zonne-energie dankzij uitbreiding van     
   bestaande installatie met 3.180 zonnepanelen
■ +/- 15% van de totale energiebehoefte (gelijk aan het 
   elektriciteitsverbruik van 330 gezinnen)

Wateropvang
■ Op 10 jaar tijd is het leiding-
   waterverbruik met meer dan     
   50% gedaald, vnl. door de 
   opvang van hemelwater
■ Verbruik leidingwater: 
   4.307m³ (2015) 
   5.877m³ (2016)  
   7.346m³ (2017) 

Duurzaam bouwen
2016: Bouw nieuwe inpakafdeling 
+ realisatie tweede PV-installatie 
op groenteloods
2017: Relighting groenteloods
(Ledverlichting)

Menselijke ontwikkeling
en opleiding
€ 131.779,68 geïnvesteerd in opleidingen 
voor personeel

Transport
100% elektrische heftrucksBijzondere erkenningen

Ontvangst 4e en 5e MVO-charter 
(nieuw: integratie SDG’s)

De voorbije twee jaar hebben wij 
ons actief ingezet op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  Een gezonde onder-
neming heeft oog voor werknemers, 
partners én de planeet.  We streven 
ernaar mogelijke negatieve effecten 
van onze activiteiten op de samen-
leving en het milieu te minimalise-
ren.

Een toffe werkomgeving
■ Laag verlooppercentage: 
   5% (lichte stijging tov 2016 – 3,5%)
■ Laag verzuimpercentage: 
   2,55 % (tov 3,19 % in 2016)
■ 0 ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid in           
   2017 (2016: 1)

Medewerkers
Man  Vrouw
63  23  (2016)
73  26  (2017)

Aantal vaste medewerkers stijgt met 15 %

Afvalbeheer
- Restafval:       2016: 99.440 kg
                         2017: 91.960 kg
+ stijging volume verhandeld 
product 
(143.326 ton naar 150.861 ton in 
2017)

Onze hoogtepunten in 
2016 & 2017
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85 jaar gezonde passie 

Tuinbouwbedrijven zijn vaak al generaties lang in de familie. Dat bete-
kent dat telers heel wat kennis vergaard hebben en een zeer rijke traditie 
hebben. Het zijn gepassioneerde ondernemers die fier zijn op hun pro-
duct en het is de taak van Coöperatie Hoogstraten om ervoor te zorgen 
dat die passie en fierheid gedeeld worden met de consument. Boven-
dien is de tuinbouwsector in onze streek de motor van een economisch 
weefsel waarvan de ganse regio de voordelen ervaart. 

  
"Coöperatie Hoogstraten streeft naar een duurzame groei 

van de tuinbouwsector in een gezond en 
rendabel ondernemersklimaat. 

Centraal daarbij staan specialisatie, 
kwaliteit en dienstverlening"

 Coöperatie Hoogstraten cv
 ...werd in 1933 opgericht in het noorden van België en kende de laatste jaren
    een enorme groei. Vandaag zijn aardbeien, tomaten, paprika's en andere 
    tuinbouwproducten goed voor een productomzet van 236 miljoen euro. 

 ...streeft ernaar het hele jaar door kwaliteit te leveren.

 ...telt zo’n 100 vaste werknemers.

 ...is een coöperatieve vennootschap met de ledenproducenten als vennoten.   
    De raad van bestuur is samengesteld uit verkozen stemgerechtigde 
    producenten en is verantwoordelijk voor beleidsbeslissingen. 

 ...brengt aanbod samen en wil zo sterker de markt opgaan. 

 ...heeft over de jaren heen een sterk merkenbeleid uitgestippeld.

 ...wil een kwaliteitsreferentie zijn en een expert in groenten en fruit. 

Samen sterk is het uitgangspunt

Coöperaties als hefboom naar een duurzame samenleving

Al sinds het ontstaan in 1933 is onze organisatie een coöperatieve ven-
nootschap. Dat wil zeggen dat alle telers die lid zijn, samen eigenaar 
zijn. Ons hoofddoel is het verbeteren van het inkomen van onze leden. 
Bij een coöperatie draait het om samen ondernemen en samen verant-
woordelijkheid nemen. De democratische besluitvorming is de basis van 
dit coöperatief ondernemen. Alle leden hebben zeggenschap en zijn 
vooral gebruiker van de diensten van de coöperatie. De gebruikswaarde 
staat centraal. Het gaat niet om winstbejag. Het is een slimme mix tus-
sen economische, ecologische en sociale winsten. Om het coöperatief 
gedachtegoed te verankeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering baseert 
Coöperatie Hoogstraten zich op de zeven ICA-principes. Ze vormen het 
richtsnoer van ons handelen. 

1
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         OVER COÖPERATIE HOOGSTRATEN1

COÖPERATIE 
HOOGSTRATEN CV

Legenda:

1. VRIJWILLIG EN OPEN 

    LIDMAATSCHAP

2. DEMOCRATISCH BESTUUR

3. ECONOMISCHE BETROK-

    KENHEID

4. ONAFHANKELIJKHEID

5. VORMING, OPLEIDING EN   

    INFORMATIE

6. ONDERLINGE SAMEN-

    WERKING

7. VERANTWOORDELIJKHEID

    TEGENOVER DE GEMEENSCHAP
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ICT

Raad van bestuur
1 adviseur, 3 managers, directeur, adjunct-directeur

Dagelijks bestuur
voorzitter, 2 ondervoorzitters, directeur, adjunct-directeur

Directie

PAC Aardbei

TV Tomaat

TV paprika

TV diverse
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Financiën

Personeelszaken

GMO

Productlogistiek Productadministratie

Technische diensten

Verpakkingen

Servicediensten Voedselveiligheid

Kwaliteitsbeheer Marketing

Commercialisatie

Communicatie



   

Uitdagingen voor de toekomst

De groente- en fruitsector is sterk onderhevig aan veranderingen. 
Schaalvergroting zet in snel tempo door. Bovendien zorgen een da-
ling van het aantal actieve producenten en de verscherpte wetgeving 
voor extra uitdagingen. Tuinbouw moet net als de rest van de econo-
mie rekening houden met de ecologische grenzen van de planeet. In 
dat verband wordt onder meer verwezen naar de circulaire economie, 
het verminderen van voedselverliezen, het in stand houden van de ge-
netische diversiteit bij planten en dieren, een milieuvriendelijk beheer 
van gewasbeschermingsmiddelen en het verder beperken van de wa-
terverontreiniging. Innovatie is een krachtige tool om duurzaamheid, 
efficiëntie, kwaliteit en competitiviteit van onze tuinbouw te garanderen. 
Hierbij is het echter belangrijk om de authenticiteit en het familiale ka-
rakter niet uit het oog te verliezen. 

Er zijn heel wat kansen voor coöperaties, in tijden waar de betrokken-
heid en inzet van ondernemingen op vlak van duurzaamheid sterk ge-
apprecieerd worden. Bovendien is de langetermijnbenadering extra 
waardevol in economisch moeilijkere tijden. 

Corporate governance

Coöperatie Hoogstraten past de principes van deugdelijk bestuur toe 
om de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en het manage-
ment zo goed mogelijk af te bakenen. Deugdelijk bestuur is gericht 
op het verbeteren van kwaliteit, transparantie en de verspreiding van 
informatie. 

Onze kernopdrachten

Coöperatie Hoogstraten levert een uitgebreid dienstenpakket op maat. 
Centraal staat de concentratie van het product met een sterke focus 
op kwaliteit, versheid en voedselveiligheid. Naast de ontwikkeling en 
toepassing van een streng kwaliteitsbeleid verleent de coöperatie ook 
technische en logistieke ondersteuning. De uitdaging bestaat erin extra 
toegevoegde waarde te creëren voor al onze leden. 

Onze focus voor de komende jaren:

■ Verdere uitbouw van een professionele en performante com- 
 merciële structuur 
■ Optimalisering van de logistiek op de werkvloer én met onze  
 teeltbedrijven, gebaseerd op de best beschikbare informatica-
  toepassingen 
■ Inzetten op nieuwe informatietechnologie als basis voor een  
 goede dienstverlening aan producenten en afnemers: big data, 
 blockchain,… 
■ Intensieve opleiding van medewerkers om te komen tot teams  
 die bovenstaande uitdagingen mee kunnen/willen aangaan
■ Streven naar continue verbetering, groei en innovatie
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Duurzaam van het veld tot op je bord

Samen ondernemen heeft een positieve impact op de productie van 
groenten en fruit. De coöperatie opereert op een duurzame manier en 
we stimuleren onze telers om dit ook te doen. Zo sturen wij een sterk 
signaal doorheen de waardeketen. 

■ Teler (langdurige samenwerking gebaseerd op vertrouwen  
 en open communicatie, uitdragen van vakkennis en passie,  
 traditie, toepassen van geïntegreerde gewasbescherming)
■ Coöperatie Hoogstraten (groepeert het aanbod van haar le- 
 den, zet 100% in op kwaliteit & traceerbaarheid, biedt extra  
 diensten)
■ Handelaar (verhandelt groenten en fruit op lokale, nationale  
 en/of internationale schaal)
■ Retail (wikt en weegt prijs en kwaliteit, verwacht uitstekende  
 service en snelle levering, wil zich onderscheiden)
■ Consument (wil gezonde, smaakvolle kwaliteitsproducten  
 aan een eerlijke prijs)

De prioriteit ligt nu bij nieuwe doelstellingen en het vastleggen van con-
crete actiepunten. In de komende jaren zal veel tijd geïnvesteerd worden 
in het delen en vitaliseren van onze duurzaamheidsvisie. Om dit te rea-
liseren maakt Coöperatie Hoogstraten gebruik van het Vlaams Charter 
Duurzaam Ondernemen en het collectief duurzaamheidskeurmerk ‘Res-
ponsibly Fresh’ (www.responsiblyfresh.com). Doelstelling is als sector 
collectief te ontwikkelen in de richting van duurzaamheid door continue 
verbetering. Gedetailleerde informatie over de duurzaamheidsinspan-
ningen van onze telers is terug te vinden in het Duurzaamheidsrapport 
Responsibly Fresh (2012 - 2018).









http://www.hoogstraten.eu/media/1654/duurzaamheidsrapport-2015-cooperatie-hoogstraten.pdf
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Oog voor kwaliteit en voedselveiligheid

Kwaliteit en voedselveiligheid beginnen bij de teler. Alle producten 
die bij Coöperatie Hoogstraten aangeleverd worden, moeten voldoen 
aan lastenboeken. Een streng kwaliteitsbeleid zorgt ervoor dat con-
sumenten volledig kunnen vertrouwen op hun product. De keurmer-
ken zijn Flandria voor groenten en Hoogstraten voor aardbeien en 
bessen. Beide keurmerken garanderen niet alleen kwaliteit, maar ook 
voedselveiligheid en milieubewustzijn. Daarnaast wordt gestreefd naar 
optimale traceerbaarheid.

De beoordeling, opvolging en sturing van deze productkwaliteit gebeurt 
door een team van 15 kwaliteitsmedewerkers. Daarnaast zijn in Zun-
dert ook kwaliteitsmedewerkers aan de slag met aardbeien. Deze wor-
den immers allemaal verkocht onder het merk Hoogstraten. 

Naast een directe keuring bij aanvoer wordt ook veel energie gestoken 
in nacontrole, vooral bij aardbeien. Zo wordt onder andere de houd-
baarheid van aardbeien, tomaten, komkommers en paprika's per teler 
en per perceel continu nagekeken. In totaal worden op deze wijze meer 
dan 6.500 productstalen in speciale houdbaarheidscellen uitgezet en 
beoordeeld. 

Een andere inwendige kwaliteitscontrole is residubewaking. De co-
operatie liet ongeveer 464 (2016) en 539 (2017) residustalen via 
multiscreening (GMS en LMS) analyseren door Primoris of Labo 
Zeeuws-Vlaanderen. Bijkomend werden nog ongeveer 14 (2016) & 13 
(2017) tomatenstalen als vooroogstcontrole geanalyseerd op ethefon. 

Naast controle op aanwezigheid van residuen van gewasbeschermings-
middelen, werden de aangevoerde producten eveneens periodiek ge-
controleerd op de aanwezigheid van contaminanten en microbiologie. 
Dit onderzoek gebeurt gebundeld in LAVA-verband en onder toezicht van 
KDT. 

Al onze productiebedrijven werden in 2016 en 2017 extern gecontro-
leerd op het naleven van specifieke productievoorwaarden. Deze 
controles werden uitgevoerd door onafhankelijke controle-instellingen 
en gestuurd door de verantwoordelijke bedrijfsbezoeken van Coöperatie 
Hoogstraten. De bedrijven werden geaudit voor GlobalGap en 3-jaarlijks 
ook voor Vegaplan en Gids autocontrole. Nieuw in 2017 was het GRASP 
assessment bij Belgische telers. Dit is een module om de sociale prak-
tijken en specifieke aspecten zoals gezondheid, veiligheid en welzijn van 
werknemers te beoordelen op het bedrijf. GRASP helpt telers met het in-
stellen van een goed sociaal beheersysteem op hun bedrijf.  Nederland-
se telers die aangesloten zijn bij Coöperatie Hoogstraten zullen tegen 
begin 2019 in orde zijn met GRASP. Bovendien werden 8 teeltbedrijven 
positief geaudit voor de standaard “Nurture”. Door dit certificaat kunnen 
deze telers hun producten afzetten bij de Engelse supermarktketen TES-
CO.

Ook Coöperatie Hoogstraten zelf werd geaudit op verschillende zorgsys-
temen, de klemtoon lag op voedselveiligheid. Zo onderging de coöpera-
tie in 2017 een succesvolle audit voor FSSC22000, ACS en QS. Details 
over kwaliteit en actuele voedselcertificaten zijn terug te vinden op onze 
website www.hoogstraten.eu.

http://www.hoogstraten.eu
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Eerlijk zaken doen 

De klok blijft het belangrijkste verkoopinstrument en staat symbool voor 
een transparante en marktconforme prijs. Een directe confrontatie 
tussen vraag en aanbod bepaalt de prijs. Alle producten worden gekeurd 
op grootte, gewicht en verpakking en worden zo ingedeeld in uniforme 
kwaliteitsblokken. Samen met gelijkaardige producten van andere Vlaam-
se coöperaties worden ze aangeboden via een simultane klokverkoop. 
Naast klokverkoop is er ook bemiddelingsverkoop of termijnverkoop. Een 
deel van de verwachte productie wordt vooraf, tegen een vaste prijs, te 
koop aangeboden. In 2009 lanceerde Coöperatie Hoogstraten een uniek 
voorverkoopsysteem waarbij kopers producten in een specifieke verpak-
king kunnen kopen via de klok. De dag na de aankoop kan het product 
rechtstreeks bij de teler gekeurd en geladen worden. De klant kiest de ver-
pakking en is bovendien zeker van een bepaald volume. Hierdoor wordt 
de logistieke druk op de coöperatie en de betrokken telers sterk verlicht. 
Bovendien verkort ook de tijd tussen oogst en verkoop. 

Bij de distributie van de aardbeien na verkoop wordt vanaf oktober 2017 
een begin gemaakt van een WMS-systeem (warehouse management). 
De ambitie is om veel meer gericht uit te leveren aan klanten en veel dich-
ter aan te leunen bij hun uiteenlopende vragen. 

Het klantenbestand van Coöperatie Hoogstraten bestaat uit grote Belgi-
sche en Nederlandse exporteurs, groothandel en nationale en internationale 
supermarkten. Producten van Coöperatie Hoogstraten vertrekken naar 
heel Europa en soms zelfs daarbuiten. Frankrijk en Scandinavië zijn be-
langrijke exportbestemmingen voor Hoogstraten aardbeien. Duitsland en 
Oost-Europa zijn dan weer cruciaal voor groenten. Daarnaast wordt er ge-
streefd naar een uitbreiding van de afzetmarkt. Zo heeft de coöperatie een 
aantal jaren geleden het Midden-Oosten en het Verre Oosten toegevoegd 
als nieuwe bestemmingen. Ook de afzet in België is van groot belang. We 
trachten de lokale afzet te verhogen door een goed onderbouwde promo-
tie- en communicatiecampagne van de merken Flandria en Hoogstraten. 

Klanttevredenheid

Tevredenheid van onze klanten is een prioriteit. Bij Coöperatie Hoog-
straten nemen we alle klachten ernstig en deze worden verzameld in een 
database; ook opmerkingen met betrekking tot productkwaliteit. Door 
deze structurering worden klachten van klanten zodanig geregistreerd, 
behandeld en geëvalueerd dat:
■ de klant een adequaat antwoord krijgt
■ herhaling van de klacht voorkomen wordt en het beleid, waar 
 mogelijk, aangepast wordt

De afdeling Product & Kwaliteit is verantwoordelijk voor de verwerking van 
productklachten, de overige klachten worden wekelijks behandeld tijdens 
het managementoverleg. De meest voorkomende klachten zijn product-
klachten, maar deze zijn geen indicator voor klanttevredenheid. Bij groen-
ten en fruit is de kwaliteit namelijk sterk afhankelijk van externe factoren 
zoals het weer, maar ook de behandeling van het product ná aflevering 
door de coöperatie.
 
100% transparantie: Aardbeien met een gezicht 

Klanten willen de herkomst van hun versproducten kennen. En daar 
staat Coöperatie Hoogstraten helemaal achter. Daarom lanceerde de co-
operatie in 2009 het project ‘Aardbeien met een gezicht’. Wie een bakje 
aardbeien koopt, kan via een unieke code online te weten komen wie de 
producent is. Je kan zelfs een berichtje achterlaten. 

Samen naar de markt

Coöperatie Hoogstraten werkt al jaren samen met andere organisaties in 
België en Nederland

■ Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) 
 verdedigt de belangen van de sector
■ De Logistieke en Administratieve Veilingassociatie (LAVA) staat 
 in voor integrale kwaliteitsbewaking en termijnverkoop van 
 groenten en fruit
■ Het Proefcentrum Hoogstraten (PCH) staat in voor toegepast
 onderzoek in de voornaamste teelten
■ In het kader van productfusies zijn er ook samenwerkings-
 verbanden met andere veilingen:
 • CLTV Zundert (Nederland)
 • Bel’Orta in Sint-Katelijne-Waver
 • Veiling Zaltbommel (Nederland)
 • Fruitveiling Zuid-Limburg/Margraten (Nederland)

"EEN DIRECTE 
CONFRONTATIE TUSSEN 

VRAAG EN AANBOD 
BEPAALT DE PRIJS"
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Organisatie in volle ontwikkeling

Jaaroverzicht 2016 – 2017

Coöperatie Hoogstraten sluit 2017 af met een productomzet van € 236 
miljoen of 6,4% (€ 14 miljoen) hoger dan 2016. Daarmee wordt een lijn 
van gestage groei aangehouden; een lijn die maakte dat de coöperatie 
gedurende de laatste 30 jaar om de 10 jaar haar omzet verdubbelde. 
De omzet is zowel het gevolg van deels toegenomen volumes als van 
een mooie prijsvorming bij aardbeien en tomaten.  

Met 32.000 ton aardbeien is Hoogstraten onbetwist marktleider en 
een belangrijke speler op de Europese markt; het groeiende volume 
tomaten (86.000 ton) is gespreid over losse tomaten, trostomaten en 
in toenemende mate over specials. Paprika kende in 2016 een vrij 
stabiel prijsjaar met een zwakker seizoenseinde, 2017 was beduidend 
moeilijker. De markt kende weinig opflakkeringen. Komkommer scoor-
de in 2016 goed, maar ook hier was 2017 zwak qua prijsvorming. 
Een aantal ‘nieuwe’ producten zijn in opmars en moeten ook nog de 
volgende jaren in volume en belang gaan toenemen: blauwe bes, 
kers, framboos, kiwibes, courgette, asperge… ontgroeien stilaan de 
kinderschoenen en zorgen ervoor dat er een nieuwe dynamiek ont-
staat in onze regio. 

Alhoewel de verschillen tussen producten en vooral tussen telers 
groot zijn, kan Coöperatie Hoogstraten gewagen van twee gemiddeld 
goede tuinbouwjaren. De lijnen zijn uitgetekend; er is de aanwezigheid 
van mooie volumes, hoogwaardige kwaliteit en goede relaties. Uitdie-
ping ervan is de opdracht voor de komende jaren. Dit zal concreet 
vorm krijgen in projecten rond digitalisering van operaties, logistiek, 
datacommunicatie, personeel… Intense professionalisering is daarbij 
het objectief. 

_ 250.000

_ 200.000

_ 150.000

_ 100.000

_ 50.000

    

_ 0

Productomzet € x 1000

''COOPERATIE HOOGSTRATEN 
ZET GESTAGE GROEI 

VERDER''

20171933



Statistisch jaaroverzicht (2015 – 2017)
Tabel invoegen
😊

STATISTISCH JAAROVERZICHT 2015-2017

AANVOER ( kg/st.) OMZET (€) MID. PRIJS (KG/ST)

2014 2015 2016 t.o. ‘14 t.o. ‘15

192.715.240,44 219.221.712,55 221.834.987,29 115,1% 101,2%

tov 2015
96,7%
75,8%
90,3%

159,1%
104,0%
90,9%
98,7%

108,9%
92,4%
117,4%
95,6%

163,6%
151,7%
55,6%
114,0%
136,8%
98,8%

194,3%
60,7%

914,1%
44,1%

tov 2015
107,7%

 2015
2,944
0,668
0,756
1,609
0,941
1,351
1,125
1,411
1,433
5,082

1,24
0,352
5,621
0,788
0,487
0,261
1,257
9,241
5,949

6,64
0,16

Aardbeien
Tomaten los
Trostomaten
Specials
Totaal tomaten
Paprika rood
Paprika groen
Paprika geel
Paprika oranje
Paprika specials
Totaal paprika
Komkommer
Asperges
Bloemkool
Radijzen
Courgettes
Brocolli
Blauwe bes
Kiwibes
Frambozen
Appel

TOTALEN
TOTALEN

Aanvoer 2016
30.063.310,00
7.009.970,00

47.577.286,00
26.161.522,00
80.748.777,00
13.023.641,00
10.117.238,00
3.455.698,00
1.217.069,00

35.540,00
27.806.602,00
10.129.495,00

159.162,00
10.310,00

160.125,00
3.361.958,00

22.421,00
13.235,00

109.768,00
57.672,00

796.845,00

             2016
221.834.987,00

Aanvoer 2015
33.091.548,00
13.380.283,00
50.178.527,00
19.318.939,00
82.877.749,00
14.693.382,00
10.091.169,00
3.021.315,00
1.224.677,00

38.172,00
29.031.721,00
5.862.556,00

120.542,00
42.608,00

127.995,00
3.214.084,00

16.374,00
11.566,00

109.703,00
8.760,00

351.238,00

      2015
219.221.713,00

     Aanvoer 2017
32.015.322,00
10.147.866,00
45.294.742,00
30.727.982,00
86.170.590,00
13.362.946,00
9.959.797,00
3.290.409,00
1.131.018,00

44.810,00
27.743.116,00
9.588.575,00

182.861,00
23.674,00

145.950,00
4.397.784,00

16.174,00
22.476,00
66.536,00
80.071,00

155.045,00

      2017
236.133.172,00

tov 2016
106,5%
144,8%
95,2%
117,5%
106,7%
102,6%
98,4%
95,2%
92,9%

126,1%
99,8%
94,7%
114,9%
229,6%
91,1%

130,8%
72,1%

169,8%
60,6%

138,8%
19,5%

tov 2016
106,4%

  Omzet 2015
97.427.647,60
8.931.753,66

37.953.426,67
31.087.118,66
77.972.298,99
19.850.700,65
11.350.470,12
4.263.679,33
1.755.300,76

193.980,90
35.993.510,91
2.061.643,12

677.596,29
33.594,18
62.336,64

837.699,30
20.575,00

106.871,93
652.659,03
58.165,44
56.095,00

     Omzet 2016
102.348.947,10

5.118.819,63
33.500.060,01
40.242.267,53
78.861.147,17
16.609.757,14
11.626.217,85
4.196.805,54
1.626.686,63

205.331,07
32.466.917,61
3.260.608,73

778.824,98
17.113,76
83.055,58

787.544,25
28.916,22

138.828,92
526.255,29
560.439,98
118.843,53

Omzet 2017 tov 2015
107,4%
100,4%

93%
162,2%
121,4%
75,6%
87,1%
77,7%
70,1%

124,6%
77,5%
99,3%

109,9%
77,4%

123,7%
132,7%
75,5%

189,9%
51,0%

1253,4%
72,3%

tov 2016
102,3%
175,2%
105,4%
125,3%
120,1%
90,4%
85,0%
78,9%
75,7%
117,7%
85,9%
62,8%
95,6%

151,9%
92,9%

141,1%
53,7%

146,2%
63,2%

130,1%
34,1%

 2016
3,404

0,73
0,704
1,538
0,977
1,275
1,149
1,214
1,337
5,777
1,168
0,322
4,893

1,66
0,519
0,234

1,29
10,49
4,794
9,718
0,149

 2017
3,269
0,884
0,779
1,641
1,099
1,124
0,993
1,006
1,088
5,394
1,006
0,214
4,072
1,098
0,528
0,253

0,96
9,028
4,999
9,105
0,261

104.661.253,20
8.969.572,91

35.300.864,01
50.426.478,19
94.696.915,11
15.014.390,95
9.885.148,76
3.311.623,23
1.230.859,76

241.700,75
27.899.357,07
2.047.342,59

744.654,15
25.995,26
77.131,38

1.111.424,66
15.532,23

202.913,29
332.608,71
729.019,01

40.536,33
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AANVOER ( kg/st.) OMZET (€) MID. PRIJS (KG/ST)

2014 2015 2016 t.o. ‘14 t.o. ‘15

192.715.240,44 219.221.712,55 221.834.987,29 115,1% 101,2%

 Doelstellingen 2020:
     ■ Het merkenbeleid van Hoogstraten sterker in de markt zetten
     ■ Warehouse management systeem bij aardbeien verder uitbouwen 
     ■ Realiseren van een nieuw kantoorgebouw met aandacht voor 
 duurzame bouwtechnieken
     ■ Aanpassingen aan de infrastructuur doorvoeren ter verbetering van 
 het product   
     ■ Uitbreiden van het productpakket met focus op bessen en kersen
     ■ Algemene productomzet boven de € 250 miljoen brengen

  Deze doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd op een speciaal 
 georga niseerd managementoverleg.

17
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    KLEINE STAPPEN NAAR EEN            
           GROTER DOEL

Sustainable Development Goals als inspiratie

De SDG’s zijn 17 universele doelstellingen voor duurzame ontwikke-
ling goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Ze 
bestrijken een hele resem duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatver-
andering, biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en armoedebe-
strijding en zullen de komende 15 jaar de wereldwijde duurzaamheids-
agenda bepalen. 

Het globale kader van SDG’s wordt gebruikt als spiegel om te kijken 
waar we staan en hoe we onze inspanningen rond duurzaamheid 
kunnen verbeteren. Coöperatie Hoogstraten wil zo een steentje bij-
dragen aan een duurzamere wereld tegen 2030. Om concreet vorm te 
geven aan de SDG’s maakt Coöperatie Hoogstraten gebruik van het 
Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Via een actieplan 
op maat is het mogelijk om resultaatgericht en continu optimaliserend 
aan duurzaam ondernemen te werken. De SDG’s vormen hiervoor 
een universeel kader. Verder zet Coöperatie Hoogstraten haar schou-
ders onder eerlijke handel door 100% fairtradekoffie en eerlijke fruit-
sappen aan te bieden op de werkvloer. 

Deelnemers charter cyclus 2016 - 2017

5e charter 
Duurzaam 

Ondernemen voor 
Coöperatie

 Hoogstraten

2
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Binnen Coöperatie Hoogstraten hebben we bijzondere aandacht voor volgende SDG’s:

■  SDG 1: Geen armoede
■  SDG 2: Geen honger
■  SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
■  SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
■  SDG 6: Schoon water en sanitair
■  SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
■  SDG 8: Waardig werk en economische groei
■  SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
■  SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Het zijn negen doelen die dicht bij de organisatie, de medewerkers én de ketenpartners staan – en waar de coöperatie 
progressie op wil boeken. In de verschillende hoofdstukken zullen deze SDG’s uitgelicht worden.  
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GROENE GOLF 

Betaalbare en duurzame energie 

De eerste stap voor een efficiënt energiebeleid is het 
meten van het huidige energieverbruik. Vorig jaar 
verbruikte Coöperatie Hoogstraten 7.146.154 
kWh elektriciteit van het net, meer dan in 2016 
(6.485.791 kWh). Deze stijging kan deels ver-
klaard worden door een toename van het vo-
lume verhandeld product, het extra koelen 
van aardbeien en de ingebruikname van twee 
extra bewaarfrigo’s voor aardbeiplanten. 

Het aardgasverbruik is gestegen van 
1.249.572 kWh naar 1.511.580 kWh (2017). 
Deze stijging is grotendeels te danken aan het 
conditioneren van de gehele groenteloods tijdens 
de wintermaanden in plaats van een afgebakende 
ruimte.  

Het belangrijkste deel van een duurzaam beleid is echter het 
verlagen van de energiebehoefte. Daarom werden in 2017 
de TL-lampen in de groenteloods vervangen door LED-ver-
lichting.  Coöperatie Hoogstraten blijft in de toekomst inzetten 
op ecologische initiatieven zoals het jaarlijks opsporen van 
persluchtlekken, het optimaliseren van verlichting en de sen-
sibilisering van haar medewerkers. 

Om een betrouwbare bron van energie voor de toekomst te 
verzekeren, moeten we omschakelen naar hernieuwbare 
bronnen. Sinds 2009 voorzien 1.880 zonnepanelen ons van 
408.000 kWh. Eind 2015 werd de bestaande installatie uit-
gebreid met 3.180 zonnepanelen. In totaal komt het aandeel 
zonne-energie op Coöperatie Hoogstraten overeen met het 

gemiddelde jaarverbruik van 330 huishoudens en zorgt 
dit voor een CO²-reductie van 300 ton per jaar. In 

2017 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
voor de plaatsing van 2.444 zonnepanelen op 

de nieuwe inpakloods, de verhuurloods en de 
nieuwe bewaarfrigo’s. Op die manier zou het 
aandeel zonne-energie stijgen tot 23% van 
de totale energiebehoefte. 

Stijging van 

45,25 naar 47,37 kWh 

elektriciteit per ton 

verhandeld 

product

      Doelstellingen 2018 - 2020:

■    Uitbreiding zonnepanelen op inpakloods, verhuurloods en nieuwe bewaarfrigo’s
■    Preventief onderhoud perslucht (bestaande systemen controleren op lekken en optimalisaties)
■    Sensibiliseren door o.a. deelname aan Dikke Truiendag

3
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Elektriciteitsverbruik (niet uit eigen productie) 
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2014        2015                2016               2017
 Totaalverbruik in kWh                          Verbruik kWh per pro-
duct
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Energiebesparing bij de producent

Ook op onze productiebedrijven worden maatregelen 
genomen om het elektriciteitsverbruik te beperken. Zo 
produceert meer dan een derde zelf hernieuwbare ener-
gie door zonnepanelen (45 bedrijven) en WKK’s (38 WK-
K’s met een geïnstalleerd vermogen van 137,64 MW). 
Bovendien zorgen tal van energiebesparende maatrege-
len zoals energieschermen, LED-verlichting, elektrische 
transportmiddelen … ervoor dat het energieverbruik ver-
mindert. 

 Electriciteit in kWh                   



ELKE DRUPPEL TELT 

Coöperatie Hoogstraten gaat met de grootste zorg om met water en 
probeert haar medewerkers hierover te sensibiliseren. Water wordt 
hoofdzakelijk gebruikt bij het koelen van de producten. Daarnaast is 
er ook het huishoudelijk waterverbruik, bijvoorbeeld voor de reiniging 
van gebouwen en sanitair gebruik. De coöperatie beschikt over een 
ruime opslagcapaciteit van 4 miljoen liter voor hemelwater. 
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   Doelstellingen 2018 - 2020:

■  Hemelwater voor sanitaire voorzieningen
■  Sensibiliseringsacties omtrent zuinig omgaan met water
 

Verbruik leidingwater

In 2017 is het totale leidingwaterverbruik gestegen met 25% (7.346m³ t.o.v. 
5.877m³).  Om de evolutie in kaart te brengen, werd het verbruik van lei-
dingwater in verhouding geplaatst tot het volume verhandeld product. Op 
15 jaar tijd is het leidingwaterverbruik van Coöperatie Hoogstraten 
met meer dan 50% gedaald, voornamelijk door de toegenomen opslagca-
paciteit voor hemelwater, terwijl het volume verhandeld product met bijna 
100% gestegen is.

23
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Ook onze producenten nemen maatregelen om het gebruik van leiding- en grondwater te beperken o.a. door opvang van hemelwater, drainopvang 
en druppelsystemen. 
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            Verbruik leidingwater                  Verhandeld product 
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De Toevlucht) die zich inzetten voor armoedebestrijding. Een bewuste 
keuze en de afname van voedseloverschotten neemt elk jaar toe. In 
2016 werd op die manier 8.458,7 kg weggezet, in 2017 was dat met 
17.048,5 kg een verdubbeling. Vooral het bereiken van de juiste doel-
groep is hier van groot belang.

Daarnaast heeft Coöperatie Hoogstraten zich ook geëngageerd in het 
project “Zero Food Waste” van Thomas More. Drie groepen van laat-
stejaarsstudenten hebben gewerkt aan een plan om op een creatieve 
manier een nuttige bestemming te geven aan onze voedseloverschot-
ten. Daaruit is een samenwerking met WEB (werkervaringsbedrijven) 
voortgekomen die in 2018 overschotten tomaat en later paprika’s zul-
len laden voor verwerking. 

MEERWAARDE UIT RESTSTROMEN 

Op weg naar Zero Food Waste

Alle reststromen binnen Coöperatie Hoogstraten worden door gespe-
cialiseerde bedrijven opgehaald en, waar mogelijk, gerecycleerd. De 
belangrijkste zijn papier en karton, restafval en GFT. De totale 
hoeveelheid is toegenomen van 1.856.090 kg in 2015 naar 
2.557.568 kg in 2017. GFT blijft met 86% de belangrijk-
ste reststroom in 2017. De forse stijging is grotendeels 
te verklaren door overschotten tomaat en paprika die 
voornamelijk gevaloriseerd werden als diervoeder, be-
mesting en energiebron. 

Het totaal volume restafval daalde met 7% tegenover 
2016 (91.960 kg i.p.v. 99.440 kg). Om de evolutie van 
de hoeveelheid restafval op te volgen, wordt de parame-
ter “volume restafval per kilo verhandeld product” gehanteerd. 
In 2016 ontstond 0,69 gram restafval per kg verhandeld product. In 
2017 was dit 0,60 gram.

Ook op onze productiebedrijven worden maatregelen genomen om 
reststromen te beperken door bijvoorbeeld slechte kwaliteit product 
af te voeren naar biogasinstallaties (16%) en compostering van biolo-
gisch afval (70%). Meer dan 60% van de producenten maakt gebruik 
van biologisch afbreekbare materialen.

Omdat er tegen 2050 naar schatting 9,8 miljard mensen rondlopen 
op deze aarde zal er veel meer voedsel nodig zijn. Het bestaande 
voedsel moet dus beter worden benut. Een afstemming tussen voed-
seloverschotten en de vraag naar voedselhulp is een logische zet. Zo 
werkt Coöperatie Hoogstraten sinds 2015 samen met enkele vzw’s 
uit de regio (vzw De Kar, vzw De Schakel, vzw Grensloos en vzw 

Op weg 
naar Zero 

Food Waste
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REST→

PMD→

MEI       Een schone maand!

GFT

Happy birthday! 01 Robin Van Gansen
01 Kim Gijsbrechts
04 Ilja Luijten 
04 Els Schoofs 
14 Jens Verheyen 
21 Jan Verschueren
30 Sharon van Alphen
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   Doelstellingen 2018 - 2020:
■    Volume restafval doen dalen met 5%
■   Sensibilisering personeel 
■   Groter volume voedseloverschotten inzetten voor 
      armoedebestrijding
■   Alternatieve verpakking bekijken voor plastic
     aardbeipunnets (karton, PET…)
■   Denkoefening mbt overschakeling van blauwe  
     EPS-kisten naar groene klapkisten
■   Volume topsealverpakkingen doen stijgen 

 

Veilig verpakken

Coöperatie Hoogstraten besteedt veel aandacht aan afvalpreven-
tie. Verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt en daarom wordt na-
drukkelijk gekozen voor herbruikbare materialen. Verder neemt 
de coöperatie ook deel aan een driejaarlijks sectoraal afvalpreven-
tieplan dat wordt opgesteld door het VBT (Verbond van Belgische 
Tuinbouwcoöperaties). Bedrijfsmatig wordt de voorkeur gegeven 
aan herbruikbare verpakkingen. Die worden standaard gebruikt in 
een open pool systeem, waaronder kunststofkisten en pallets. Huis-
houdelijke verpakkingen zijn vaak voor éénmalige gebruik en komen 
uiteindelijk bij de consument terecht.

Introductie 
topsealmachine 
in 2017. Minder 
verpakkingsma-

teriaal!

26
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6                      DUURZAME MOBILITEIT 

Omgeving in balans

Bij de aan- en afvoer van producten wil Coöperatie Hoogstraten een 
vlotte mobiliteit garanderen. Naar aanleiding van buurtklachten over 
omgevingshinder werd het project ‘Minimaliseren van de geluidshin-
der’ in het leven geroepen. Bedoeling van dit project is om de activi-
teiten centraal op de terreinen te oriënteren, zo ver mogelijk van de 
woonzones. Bovendien wordt ook een bepaald percentage van het 
aanbod rechtstreeks geladen bij de producent. Dit betekent dat het 
product niet meer naar de veiling hoeft te komen waardoor transport-
kilometers uitgespaard worden. 

Coöperatie Hoogstraten kiest ook resoluut voor elektrische hef-
trucks. Het voordeel is dat er minder geluidshinder is en dat er geen 
schadelijke stoffen worden uitgestoten waardoor de luchtkwaliteit 
sterk is verbeterd.

Auto’s aan de kant

Coöperatie Hoogstraten promoot alternatieven voor autoverplaatsin-
gen. Met een fietsvergoeding van € 0,23 per km willen wij waardering 
tonen voor onze sportieve medewerkers. Voor hen staan ook douches, 
kleedkamers en een overdekte fietsenstalling ter beschikking. Boven-
dien zijn er op de veiling 20 fietsen aanwezig voor verplaatsingen op 
de eigen terreinen. Toch merken we dat hier nog grotere inspanningen 
nodig zijn. Er komen nog veel medewerkers met de wagen naar het 
werk.
Een jaarlijkse deelname aan de nationale ‘Car Free Day’ is alvast een 
begin. 

In 2016 werd de promotiewagen vervangen door een 100% elektri-
sche wagen. Tevens werd een elektrische laadpaal geïnstalleerd op 
de terreinen. 

Minder vergaderkilometers

Sinds 2011 maakt Coöperatie Hoogstraten gebruik van een videosys-
teem om te vergaderen met het VBT en de collega-coöperaties. De 
besparing op vergaderkilometers heeft direct geleid tot een verlaging 
van de CO²-uitstoot.   

Doelstellingen 2018 - 2020:

■    Deelname Car Free Day
■    Update verkeersplan
■    Extern onderzoek in het kader van duurzame mobiliteit 

Vervoer medewerkers in %
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MENSEN MAKEN HET BEDRIJF

Een toffe werkomgeving

Werken bij Coöperatie Hoogstraten is werken in een bedrijf dat team-
spirit, kwaliteit, passie en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. In 
een open werksfeer willen we positief en professioneel samenwerken 
en onze medewerkers inspireren om hun grenzen te verleggen. We 
streven naar een medewerkersbestand dat even divers is als de klan-
ten waarmee we samenwerken en de maatschappij waarin we actief 
zijn. Jonge en ervaren medewerkers vormen een mooie mix. Het 
zijn vooral de onderscheidende kwaliteiten en talenten die iemand ge-
schikt maken voor een bepaalde functie. Bij Coöperatie Hoogstraten is 
er ook bijzondere aandacht voor kansengroepen zodat ook zij toegang 
hebben tot fatsoenlijk werk.

Tijdens de afgelopen jaren is ons personeelsbestand gestaag ge-
groeid en kenden wij zeer weinig personeelsverloop. In 2017 hebben 
5 medewerkers de coöperatie verlaten. 

 

Wist je dat ...

■    We naast onze 99 vaste medewerkers in 2017 nog    
      heel wat interimkrachten hebben ingezet, goed voor het
      equivalent van 77,7 VTE’s.
■   Het merendeel van onze medewerkers fulltime werkt
     (87,8%) en 12 van onze medewerkers parttime in dienst
      zijn (12,2%) met contracten die variëren tussen 19 en 32    
     uur. 
■   Ons medewerkersbestand de afgelopen jaren gestaag    
     blijft groeien met zo’n 5 tot 10% per jaar.
■   We 2.293 geregistreerde opleidingsuren hebben. En er   
     vonden daarnaast nog heel wat opleidingen plaats die  
     niet geregistreerd werden. 
■   Coöperatie Hoogstraten een overwegend mannelijk     
     team heeft. Inherent aan de groente- en fruitsector is dat          
     er relatief weinig vrouwen werkzaam zijn. 
■   De verdeling arbeiders/bedienden doorheen de jaren 
     redelijk constant blijft.
■   We 18 nieuwe mensen mochten verwelkomen in 2017.
■   De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 41 jaar    
     is.
■   Het salaris gebaseerd is op basis van de functie. Er is     
      geen aantoonbaar onderscheid tussen mannen en vrouwen. 

18 
nieuwe 

medewerkers
 in 2017

 2014           2015     2016                   2017
 

6

5

4

3

2

Personeelsverloop in %
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De werkgever en alle werknemers zijn samen verantwoordelijk voor 
goede arbeidsomstandigheden. Coöperatie Hoogstraten heeft de 
voorbije jaren ingezet op vorming en sensibilisering. Ziekte en onge-
vallen blijven helaas factoren waarmee Coöperatie Hoogstraten ge-
confronteerd wordt. In 2017 bedroeg het verzuimpercentage 2,55%, 
een significante daling tov 2016 (3,16%). Dit percentage is gebaseerd 
op kort verzuim, lang verzuim (meer dan 152 uren aaneengesloten 
afwezigheid) werd niet opgenomen in de berekening. Een interne 
preventiedienst besteedt veel aandacht aan het voorkomen van on-
gevallen. Ze worden daarbij ondersteund door een erkende preven-
tiedienst. 

Een veilige werkplek

Veiligheid, zowel op de terreinen als op de weg, is een belang-
rijke bouwsteen voor het welzijn van onze medewerkers. Een 

ongeval gebeurt snel, maar kan blijvende gevolgen hebben. 
Veiligheidsprestaties worden gemeten aan de hand van 
de frequentiegraad en de ernstgraad. Voor beide factoren 
geldt dus, hoe lager, hoe beter. In 2017 hebben er drie 
arbeidsongevallen plaatsgevonden (2 op de werkvloer en 
1 op weg naar het werk), echter zonder tijdelijke arbeids-

ongeschiktheid.

Sociale dialoog

Coöperatie Hoogstraten voert op maandelijkse basis formeel over-
leg met het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek 
(CPBW). Tijdens deze bijeenkomsten leveren medewerkers inspraak 
over het beleid. Zij kunnen daar van gedachten wisselen en zo samen 
zoeken naar oplossingen voor problemen. 

 

 

GOEDE GEZONDHEID EN EEN VEILIGE 
WERKPLEK

Goed in het vel

Gezondheid is de basis van alles. De consument is daar 
heel erg mee bezig. Coöperatie Hoogstraten biedt niet 
alleen gezonde producten aan, we stimuleren de con-
sument ook om te kiezen voor het gezonde alternatief 
door actief promotie te voeren rond gezonde voeding. 
Daarnaast wil de coöperatie actief bijdragen aan de 
gezondheid van haar medewerkers door dagelijks een 
vers stuk fruit aan te bieden en hen te ondersteunen 
bij sportactiviteiten. Productief personeel met een goede 
gezondheid is namelijk essentieel voor het constante suc-
ces van een onderneming. Er gaat heel wat aandacht naar 
het welzijn en de veiligheid van ons personeel. Medewerkers die 
goed in hun vel zitten, maken het verschil tussen een gemiddeld en een 
goed bedrijf. 

Geen 

arbeids-

ongevallen met 

tijdelijke arbeids-

ongeschiktheid 

in 2017

30

8

                                                                              2014         2015          2016        2017

Ziekteverzuimpercentage                4,06%       2,88%       3,16%        2,55%

Arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid       3               2               1          0 

Aantal verloren kalenderdagen       105           5               7            0  

Gepresteerde uren       125.619    135.294     144.713 158.130

Frequentiegraad          23,88        14,78           6,91       0,00

Ernstgraad         0,8359      0,0370       0,0484         0,00

Enkele cijfers In 2016 vonden sociale verkiezingen plaats. Voor de eer-
ste keer werd, naast een CPBW, eveneens een Onder-
nemingsraad verkozen. Deze heeft bevoegdheden op 
sociaal en financieel-economisch vlak. Dezelfde verko-
zen medewerkers maken deel uit van de twee organen. 

Percentage van het totale personeelsbestand dat het 
CPBW-overleg en de ondernemingsraad bijwoont:
■ 2015:7%
■ 2016:7 %
■ 2017:6 % 
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 Ergonomische vooruitgang

Via preventieve en corrigerende maatregelen streven we continu 
naar het bewaken en verbeteren van de ergonomie. Het ophogen 
van pallets, bijvoorbeeld, was enkele jaren geleden een erg belas-
tende activiteit. Nu wordt deze taak uitgevoerd door meerdere op-
hoogmachines. Bij de aankoop van nieuwe machines, heftrucks en 
andere materialen wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid 
en het beperken van de fysieke belasting.

30

Efficiënte communicatie

Waarden als respect, integriteit en vrijheid staan centraal in onze 
bedrijfscultuur. We streven ernaar om mensen de ruimte te geven 
om te groeien en om hun ideeën en ambities vorm te geven. Dit be-
tekent ook dat mensen relatief snel een grote verantwoordelijkheid 
dragen en dat verwacht wordt dat zij zelfbewust en proactief hande-
len en communiceren. 

Omdat een goede communicatie essentieel is voor een goede wer-
king, organiseert de coöperatie op regelmatige basis interactieve 
presentaties met inzichten en tips om vlotter met elkaar te praten. 
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KWALITEITSONDERWIJS

Opleidingen op maat 

Als bedrijf is het belangrijk om te blijven investeren in medewerkers. 
Coöperatie Hoogstraten ondersteunt haar medewerkers door veel 
aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling.  Ieder-
een krijgt de kans om een ruim aanbod aan opleidingen te 
volgen. In 2017 werden in totaal 2.293 uren opleiding 
gevolgd (1.799 voor mannelijke collega’s, 494 uren bij 
de vrouwen). Dit grote verschil kan verklaard worden 
doordat het personeelsbestand voor 75% uit mannen 
bestaat. Coöperatie Hoogstraten investeerde 
€ 131.779,68. De werkelijke opleidingskost bedroeg 
€ 1.331 per medewerker. 

9

Samenwer-
kingsgesprekken 
om competenties 

in kaart te brengen 
en te peilen naar 

tevredenheid

Om een beter beeld te krijgen van de competenties die intern aan-
wezig zijn, worden sinds 2017 samenwerkingsgesprekken uitge-
voerd bij alle medewerkers. 

Om het personeels- en opleidingsbeleid nog verder uit te bouwen 
nam Coöperatie Hoogstraten in 2017 deel aan WELT (WerkErva-
rings- en LeerTrajecten), een traject van Voka waarbij bedrijven 
advies op maat krijgen en ervaringen kunnen delen met andere 
bedrijven. 

Goed gekwalificeerd personeel is een vereiste om als organisatie 
een antwoord te bieden op de uitdagingen in de markt. Naast interne 
opleidingen voor het verbreden en verdiepen van de competenties 
van de eigen werknemers, ondersteunt de coöperatie ook haar 
leden in diverse opleidingen. Zo volgden 80 teeltbedrijven in 2017 
een EHBO-opleiding op de terreinen van Coöperatie Hoogstraten en 

vonden er diverse vakvergaderingen plaats. 

En Hoogstraten gaat verder dan dat. Ook de consu-
ment willen we bereiken met een gezonde bood-
schap. Zo vinden jaarlijks tal van bedrijfsbezoeken 
plaats en heeft Coöperatie Hoogstraten 
Hopsabees, een uniek gezondheidsproject voor 
kleuters, ontwikkeld.
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https://www.hopsabees.be/
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Bedrijfsbezoeken

Naast producenten mocht Coöperatie Hoogstraten in 2017 ook 1.014 
bezoekers en 13 klasjes met in totaal 283 leerlingen verwelkomen. 
Tijdens de rondleiding worden de bezoekers ondergedompeld in de 
werking van de coöperatie. De rondleiding voor leerlingen wordt ver-
rijkt met een interactieve doe-tentoonstelling ‘sla je slag’ en zorgt er-
voor dat kinderen stilstaan bij de herkomst van groenten en fruit. 

Meer dan 2.000 Vlaamse klassen ingeschreven 
voor gratis gezondheidsproject Hopsabees

Hopsabees is het gratis educatief pakket van Coöperatie Hoog-
straten. Met originele oefeningen en leuke kleurplaten brengt Hop-
sabees op een originele manier gezonde voeding én een gezonde 
levenswijze in de leefwereld van kleuters. Vijf aardbeifiguurtjes ne-
men de kleuters mee op ontdekkingstocht. Alles is ontworpen in sa-
menwerking met gespecialiseerde bewegingscoaches. Omdat het 
aantal inschrijvingen jaarlijks toeneemt, wordt het project ook in 2018 
verdergezet.  

Aardbeitelers werpen blik achter de schermen

Coöperatie Hoogstraten organiseert sinds 2016 verschillende 
‘open-deur-momenten’ voor de aardbeiproducenten. Het hele 
traject, van voorbereiding van de verkoop, de kwaliteitsnacontrole, 
de verkoop zelf en de distributie van het product, kwam aan bod. 
Aansluitend was er voldoende tijd om na te kaarten en vragen te 
stellen over alles wat met product, commercialisatie, logistiek ed. te 
maken heeft. 

  



  

10 Een warm hart voor elkaar

Naar jaarlijkse traditie wordt aan het begin van het seizoen een kist 
aardbeien geveild voor het goede doel. Zo mochten het Belgische 
Rode Kruis (in 2016) en de MS-Liga (in 2017) een bedrag van  € 8.000 
in ontvangst nemen. 

In 2016 mocht ook zorgboerderij Megusta een cheque van € 6.500 in 
ontvangst nemen n.a.v. een actie voor de Warmste week. Medewer-
kers van Coöperatie Hoogstraten hebben zich gezamenlijk ingezet 
om 1.000 km bij elkaar te lopen, zwemmen en te fietsen om zo een 
regionaal goed doel te steunen. 

"Ongelooflijk, wat een bedrag! Buitenge-
woon kippenvelmoment! 
Ontzettend bedankt Coöperatie Hoogstraten! 
Geef er ginder nog een lap op en buitenge-
woon bedankt! We kunnen nu zeker zeggen 
dat de tillift kan aangekocht worden :-) 
SUPER! Elke keer dat we die gaan gebruiken 
zal ik met een glimlach aan jullie sportend 
team denken! Jullie zijn een warme organi-
satie!
DANK U WEL!! en altijd welkom! 

Ingrid & boer John"

SOCIAAL ENGAGEMENT 

Lokaal verankerd

Coöperatie Hoogstraten wil positief bijdragen aan de economische 
en sociale ontwikkeling van onze gemeenschap. 

Wat wij doen?

■   Productsponsoring in de ruime omgeving van Hoogstraten
■   Infrastructuur ter beschikking stellen van de gemeenschap (o.a.        
     lokale evenementen, Groenten & Bloemen)
■   Donaties: benefietverkoop bij start van een nieuw seizoen, actie    
     Warmste Week …
■   Aandacht voor educatie: tijdens bedrijfs- en schoolbezoeken      
     tonen waar het product vandaan komt
■   Stages: studenten begeleiden in kenniswerving en vaardigheden    
     + kennismaking met groente- en fruitsector
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SAMEN WERKT

Ons belangrijkste streven is veilig en gezond voedsel op de markt 
brengen, tegen de beste prijs voor onze leden. Om die opdracht op-
timaal te vervullen, werkt Coöperatie Hoogstraten nauw samen met 
relevante partners en stakeholders. Wij treden graag in dialoog om 
zo verantwoord en duurzaam mogelijk te handelen. Een kritische blik 
vanuit verschillende standpunten zorgt ervoor dat we rekening kun-
nen houden met de wensen van al onze belanghebbenden.

Zo engageren we ons samen voor een meer duurzame tuinbouw:

11 De maatschappelijke onderwerpen die leveranciers, klanten en 
toeleveranciers belangrijk vinden, worden toegelicht in dit duur-
zaamheidsrapport. Stakeholders selecteerden thema’s die raken 
aan onze operationele werkzaamheden, bijvoorbeeld veilig wer-
ken, productkwaliteit en transparantie. Met onze stakeholders com-
municeren we op verschillende manieren o.a. via het jaarrapport, 
lokale dialoog, vergaderingen, interne en externe communicatieka-
nalen en de media.

"Duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

én investeren in de toekomst: 
voor Coöperatie Hoogstraten zijn dit 

de twee belangrijkste principes. 
En die kunnen niet zonder elkaar"

Wij onderhouden een actieve dialoog met onze medewerkers via    
interne communicatiemiddelen, personeelsbijeenkomsten, de per-
soneelsvereniging en opleidingsdagen.
Met telers in binnen- en buitenland gaan we het gesprek aan over  
stappen die kunnen gezet worden in het verduurzamen van de teelt, 
in de ontwikkeling van gezonde en smaakvolle producten en in het  
realiseren van een efficiënte en duurzame keten.
Andere coöperaties kunnen via gastveilschap bij ons product aan-
bieden (en andersom). Zo wordt het aanbod in mooie hoeveelheden 
op de markt gezet tegen een eerlijke en transparante prijs. 
Wij voeren gesprekken met klanten over belangrijke onderwerpen 
als track & trace, transparantie, herkomst van de producten, voed-
selveiligheid, Responsibly Fresh, duurzame verpakkingen en duur-
zame logistiek.
Wij zijn lid van VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties),
een organisatie die fungeert als gesprekspartner voor de tuinbouw-
sector en die via Responsibly Fresh invulling geeft aan een geza-
menlijke duurzaamheidsstrategie. Tevens zijn wij ook lid van LAVA
(Logistieke en Administratieve Veilingassociatie), een overkoepelen-
de organisatie die het Belgische keurmerk Flandria beheert. 
Op vlak van onderzoek en innovatie werken we nauw samen met 
proefcentra en onderwijsinstellingen.

■

■

■

■

■

■

■
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BIJLAGE: BELEIDSVERKLARING COOPERATIE HOOGSTRATEN CV 

Coöperatie Hoogstraten realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar telers en medewerkers. Ze steunt hiervoor op de coöpera-
tieve waarden ten bate van alle betrokkenen. De coöperatie wil gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel aanbieden. Ze streeft naar 
een groei van de tuinbouwsector in een gezond en rendabel ondernemersklimaat. De focus ligt daarbij op specialisatie, kwaliteit, dienstverle-
ning, innovatie, kostenbeheersing en duurzaamheid.  

Om dit doel te bereiken, onderneemt Coöperatie Hoogstraten acties op diverse terreinen:

Diensten

■ Opzet van een commerciële en administratieve structuur 
■ Organisatie van een sterk logistiek apparaat (gebouwen, koelinfrastructuur, sorteerinstallaties, verpakkingsmachines, logistieke hulpmiddelen …)
■ Uitbouw van een aangepast kwaliteitsbeleid dmv de introductie en bestendiging van kwaliteitsborgingsystemen, minimaal onder toepassing van     
   de vigerende wetgeving; vaak bovenwettelijk en inspelend op de eisen van de markt
■ Opzet van een onderbouwde promotie- en communicatiecampagne 
■ Begeleiding van de telerbedrijven, onder andere bij:
 • De toepassing van lastenboeken 
 • Uitvoering van een aangepast verpakkingsbeleid
 • Stimulering van relevante opleiding
 • Streven naar continue verbetering, groei en innovatie

Investeringen

■ Gebouwen
■ Infrastructuur en machines
■ Competenties en opleiding van personeel

Samenwerking

■ Uitbouw van een netwerk en belangenbehartiging binnen en buiten de sector (coöperaties, sectororganisaties, overheid, nationaal en 
   internationaal …)
■ Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met spelers in de sector
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Duurzaam ondernemen 

■ Opzet van een strategie inzake duurzaam ondernemen, zowel in de eigen onderneming als in deze van de aangesloten leden
■ Naleven van de principes van goed bestuur als basis voor MVO
■ Verantwoordelijkheid van zowel directie, leidinggevenden als werknemers
■ Duurzame ontwikkeling nastreven via SDG’s (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties)
■ Erkennen en respecteren van de internationaal uitgeroepen mensenrechten 
■ Rationeel gebruik van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en energie
■ Gezondheid en veiligheid als één van de topprioriteiten binnen Coöperatie Hoogstraten
■ Geïntegreerd in alle werkprocessen
■ Belangrijk aspect in het aankoopbeleid en bij onthaal en begeleiding van nieuwe medewerkers
■ Opstellen van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan
■ Naleven van regels inzake integriteit en professionaliteit 
■ Streven naar een open en heldere communicatie met haar interne en externe stakeholders
■ Positief bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap waarin het bedrijf actief is

Hoogstraten, 07/12/2017

Getekend, voor de raad van bestuur

<:ffi> 
S-Handboek

Hoofdstuk 1: Organisatie en 
HOOGSTRATEN Beleid 

Versie: 07/12/2017 

Goedgekeurd door: directeur 

Bestemd voor: MT 

HOME OF QUALITY 

1.2 Beleidsverklaring 

BELEIDSVERKLARING COOPERATIE HOOGSTRATEN CV 

Coöperatie Hoogstraten realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar telers en 
medewerkers. Ze steunt hiervoor op de coöperatieve waarden ten bate van alle betrokkenen. De 
coöperatie wil gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel aanbieden. Ze streeft naar een 
groei van de tuinbouwsector in een gezond en rendabel ondernemersklimaat. De focus ligt daarbij 
op specialisatie, kwaliteit, dienstverlening, innovatie, kostenbeheersing en duurzaamheid. 

Om dit doel te bereiken, onderneemt Coöperatie Hoogstraten acties op diverse terreinen: 

Diensten 

• opzet van een commerciële en administratieve structuur
• organisatie van een sterk logistiek apparaat (gebouwen, koelinfrastructuur,

sorteerinstallaties, verpakkingsmachines, logistieke hulpmiddelen ... )
- uitbouw van een aangepast kwaliteitsbeleid dmv de introductie en bestendiging

van kwaliteitsborgingsystemen, minimaal onder toepassing van de vigerende wetgeving;
vaak bovenwettelijk en inspelend op de eisen van de markt

- opzet van een onderbouwde promotie- en communicatiecampagne
- begeleiding van de telerbedrijven, onder andere bij:

• de toepassing van lastenboeken
• uitvoering van een aangepast verpakkingsbeleid
• stimulering van relevante opleiding
• streven naar continue verbetering, groei en innovatie

Investeringen 

- gebouwen
- infrastructuur en machines
- competenties en opleiding van personeel

Samenwerking G 
uitbouw van een netwerk en belangenbehartiging binnen en buiten de sector (coöp4. 
sectororganisaties, overheid, nationaal en internationaal ... ) 

- het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met spelers in de sector K 
Duurzli&m ondernemen 

� U-
- opzet van een strategie inzake duurzaam ondernemen, zowel in de eigen onderneming als

in deze van de aangesloten leden i Il 
naleven van de principes van goed bestuur als basis voor MVO / � , u {" 
verantwoordelijkheid van zowel directie, leidinggevenden als werknemers · \,.J 

- duurzame ontwikkeling nastreven via SDG's (Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties)

- erkennen en respecteren van de internationaal uitgeroepen mensenrechten
- rationeel gebruik van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en energie

P:\Com mercialisatie\_NieuweStructuur\Duurzaam heid\MilieuMVOcharter\2017 - 2018 MVO 
charter\Beleidsverklaring\Voorstel Beleidsverklaring.docx 1 /3 
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                    OVER DIT RAPPORT

Volgens GRI

De visie van Coöperatie Hoogstraten is erop gericht om duurzaamheid 
te verankeren in de bedrijfscultuur en -processen om zo duurzame 
groei te realiseren en erkenning te krijgen als een sterk “maatschap-
pelijk verantwoordelijk” bedrijf bij de betrokken interne en externe stake-
holders. Een overzicht van alle elementen die behandeld worden in 
het kader van het MVO-beleid is terug te vinden in de GRI-tabel ach-
teraan dit rapport. Dit duurzaamheidsrapport is in overeenstemming 
met GRI Standards, core option. 

Datum vorige rapport

Het eerste duurzaamheidsrapport van Coöperatie Hoogstraten werd 
gepubliceerd in 2012. De volgende rapporten verschenen jaarlijks. Na 
de publicatie van het duurzaamheidsrapport in 2015 werd beslist om 
tweejaarlijks te rapporteren.  In de tussenliggende periode voeren we 
een intensieve stakeholderdialoog om zowel het rapport als de duur-
zaamheidsperformantie te verbeteren. Dit rapport beschrijft de acti-
viteiten en resultaten die Coöperatie Hoogstraten realiseerde in de 
kalenderjaren 2016 en 2017 (1 januari tem 31 december). 

Afbakening van het rapport

Dit vierde rapport volgens de GRI-richtlijnen is een vergelijking met 
het GRI-rapport 2015. Waar mogelijk zijn ook gegevens van 2014 op-
genomen om evoluties duidelijk te maken. In 2016 was de belang-
rijkste wijziging een naamsverandering van Veiling Hoogstraten naar 
Coöperatie Hoogstraten. In dit rapport wordt de MVO-aanpak van Co-
operatie Hoogstraten als bedrijf besproken, maar het handelt ook over 
de inspanningen rond duurzame ontwikkeling van onze producenten 
en de materiële aspecten waarop zij een impact kunnen hebben. 

Stakeholder- en bedrijfsbelangen in evenwicht

In dit rapport gaan we verder op de weg die ingeslagen is met de vo-
rige rapporten. Dat neemt niet weg dat wij ons ervan bewust zijn dat 
er nog ruimte is voor verdere verbetering. Om inzicht te krijgen in wie 
onze stakeholders zijn, welke belangen zij vertegenwoordigen, hoe-
veel impact zij op onze werking hebben en of in welke mate zij onze 
organisatiedoelen ondersteunen, hebben we hun relevantie bepaald 
(stakeholdermapping). Voor het bepalen van alle betrokken belang-
hebbenden maakt Coöperatie Hoogstraten gebruik van een stakehol-
dersanalyse gebaseerd op de AA1000 SES in combinatie met IQ-net 
SR 10 systematiek. Bekijk onze stakeholders op pagina 36. De vele 
overlegmomenten, zowel met interne als externe stakeholders, zijn 
een grote meerwaarde voor ons als coöperatie. Wij kiezen voor conti-
nu overleg in plaats van een eenmalig stakeholderoverleg in het kader 
van het duurzaamheidsrapport. Door te voelen wat er leeft bij onze 
stakeholders en wat beweegt op vlak van duurzaamheid kunnen wij 
ons actieplan relevant houden. Een kritische blik vanuit verschillende 
standpunten zorgt ervoor dat we rekening houden met de wensen van 
onze belanghebbenden. 

In 2017 hebben we besloten, naast het internationale GRI-referentie-
kader voor duurzaamheidsrapportering, ook te onderzoeken op welke 
manier we een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Deve-
lopment Goals (SDG’s). In de verschillende hoofdstukken worden de 
voor Coöperatie Hoogstraten relevante SDG’s uitgelicht. 

13
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Rapporteringsproces

De informatie, die als materiaal wordt beschouwd voor de opbouw 
van het rapport en die in overeenstemming is met de GRI standaard, 
werd verzameld bij de verschillende afdelingen binnen de coöperatie. 
Het rapport omvat niet enkel de positieve elementen inzake duurzame 
ontwikkeling, ook de negatieve elementen komen aan bod. Er werd 
hoofdzakelijk gewerkt met gegevens beschikbaar uit interne rappor-
teringen. De verslagteksten werden ter controle voorgelegd aan de 
redactieraad, de afdelingsmanagers en de directie. Na publicatie van 
het rapport wordt het gehele proces geëvalueerd. 

Materiële aspecten

Dit rapport behandelt de aspecten die voor ons het meest relevant 
zijn in het kader van duurzame ontwikkeling, materiële aspecten ge-
noemd in de GRI-richtlijnen. Om een rapport op te stellen dat gericht 
is op onderwerpen die essentieel zijn om de doelen van Coöperatie 
Hoogstraten te bereiken en onze impact op de samenleving te behe-
ren, hebben wij een materialiteitsanalyse uitgevoerd.
Materiële aspecten weerspiegelen de economische, milieu- en soci-
ale effecten van een organisatie, of hebben een grote invloed op de 
beoordelingen en beslissingen van stakeholders. Als eerste stap in 
de beoordeling van materiële aspecten hebben wij de kernprocessen 
van Coöperatie Hoogstraten opgesomd. Wij hebben onze stakehol-
ders gevraagd om de mogelijke effecten van niet-financiële onder-
werpen op henzelf en de maatschappij te identificeren en te priorite-
ren. Er werd hen ook gevraagd om onderwerpen aan te dragen en 
te beoordelen die oorspronkelijk of helemaal niet waren opgenomen 
in onze materialiteitsanalyse. Er zijn geen aspecten toegevoegd. Het 
resultaat van de materialiteitsanalyse gebruiken we als kader voor de 
rapportage, als leidraad voor onze strategische besluitvorming en als 
dialoog met onze stakeholders. 

Bekendmaken van het rapport

We hebben de kernthema’s van dit duurzaamheidsrapport in een be-
perkte oplage laten drukken. Onze belangrijkste stakeholders krijgen 
de pdf-versie opgestuurd via e-mail. Het rapport is tevens te
raadplegen op onze website.
        
 

Locatie van het hoofdkantoor

Coöperatie Hoogstraten cv
Loenhoutseweg 59
2320 Hoogstraten
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Materialiteitsmatrix Coöperatie Hoogstraten

4

12 8

1

3 6

2

5
7

17
14

10
9

16

15

13

11
18

1223

23
21

20

19

24

1 Mobiliteit  

2 Communicatie

3 Diversiteit en gelijke kansen

4 Verhouding tussen 

          werkgever en werknemer

5 Lokale gemeenschap

6 Zorg voor de consument

7 Gezondheid en veiligheid

8 Opleiding en onderwijs

9 Klanttevredenheid

10 Voedselveiligheid

11 Kwaliteitszorg 

          en klachtenbeheer

12 Werkgelegenheid

13 Afval

14 Water

15 Producten en diensten

16 Economische prestaties

17 Marktaanwezigheid

18 Energie

19  Beschikbaarheid 

          en betrouwbaarheid

20 Emissies

21 Aankoopbeleid

22 Materialen

23 Gelijke verloning

24 Publiek beleid
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GRI G4.0 Inhoudsopgave

In deze tabel zijn de criteria uit de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative opgenomen. Per richtlijn is aangegeven in welke mate deze 
in het duurzaamheidsrapport van Coöperatie Hoogstraten aan bod komt en op welke locatie deze terug te vinden is. Verwijzingen naar het rap-
port gebeuren aan de hand van de inhoudsopgave.
 
STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel    

 OMSCHRIJVING   RAPPORTERINGSNIVEAU PAGINA
STRATEGIE EN ANALYSE

 G4-1 Een verklaring van de gelegeerd bestuurder over de relevantie van duurza-
me ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

Onze duurzaamheidsstrategie 3

ORGANISATIEPROFIEL
4

4

15

41

12

6

12

40

28

28

9

4

8

10
18

12

40

40

G4-2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en kansen   Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-3 Naam van de organisatie       Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten     Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie     Over dit rapport    

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is     Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm      Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-8 Afzetmarkten         Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie     Over dit rapport    

G4-10 Medewerkers         Mensen maken het bedrijf  

G4-11 Percentage van medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt Mensen maken het bedrijf  

G4-12 Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is    Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-13 Eventuele significante veranderingen tijdens de verslagperiode   Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-14 Beschrijving toepassing ‘voorzorgsprincipe’     Over Coöperatie Hoogstraten  

G4-15 Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft    Over Coöperatie Hoogstraten   
           Kleine stappen naar een groter doel

                                                                                      VERSLAGPARAMETERS
G4-16 Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar de organisatie lid van is Samen werkt    

G4-17 Toepassingsgebied van het rapport      Over dit rapport    

G4-18 Beschrijving tot stand komen van rapport     Over dit rapport    

1 Mobiliteit  

2 Communicatie

3 Diversiteit en gelijke kansen

4 Verhouding tussen 

          werkgever en werknemer

5 Lokale gemeenschap

6 Zorg voor de consument

7 Gezondheid en veiligheid

8 Opleiding en onderwijs

9 Klanttevredenheid

10 Voedselveiligheid

11 Kwaliteitszorg 

          en klachtenbeheer

12 Werkgelegenheid

13 Afval

14 Water

15 Producten en diensten

16 Economische prestaties

17 Marktaanwezigheid

18 Energie

19  Beschikbaarheid 

          en betrouwbaarheid

20 Emissies

21 Aankoopbeleid

22 Materialen

23 Gelijke verloning

24 Publiek beleid
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                                                            VERSLAGPROFIEL

G4-19 Overzicht materiële aspecten            Over dit rapport    41

G4-20 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie    Materialiteitsmatrix Coöperatie Hoogstraten 42

G4-21 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie    Materialiteitsmatrix Coöperatie Hoogstraten 42

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Niet van toepassing   
G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van eerdere rapportageperiodes   SDG’s worden vanaf nu mee opgenomen  18
 met betrekking tot de scope en reikwijdte van aspecten    in het duurzaamheidsrapport

 STAKEHOLDERBETROKKENHEID
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie   Samen werkt    36
G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie stakeholders    Over dit rapport    40
G4-26 Aanpak voor de inzet van stakeholders, waaronder de frequentie van de inzet  Over dit rapport    40
 per type en groep stakeholders en een indicatie van of er stakeholders zijn 
 betrokken In het kader van de voorbereiding van het rapport   

G4-27 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop  Over dit rapport    40
 heeft gereageerd      

 

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft   Over dit rapport    40

G4-29 Datum van het meest recente rapport      Juli 2018    -

G4-30 Verslaggevingscyclus        Over dit rapport    40

G4-31 Contactpunt voor vragen over het rapport     Colofon     51

G4-32 Niveau van rapport en verwijzing naar externe verificatie    Core niveau + geen externe verificatie -

G4-33 Beleid rond externe verificatie       Geen externe verificatie   -

       BESTUUR
G4-34 Beschrijving van de bestuursstructuur van de organisatie    Over Coöperatie Hoogstraten  10

         ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4-56 Beschrijving van de waarden, (gedrags)normen en principes van de organisatie Principes deugdelijk bestuur  8

           Beleidsverklaring   38 

              
            



 OMSCHRIJVING   RAPPORTERINGSNIVEAU PAGINA
ECONOMISCHE PRESTATIES

MILIEUPRESTATIES

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL II: Prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd   Over Coöperatie Hoogstraten  15-16
           Financieel rapport 2017
EC8 Significante indirecte economische impacten     Over Coöperatie Hoogstraten  8
 EC2-EC7, EC9         Niet

45

 ENERGIE

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume   Meerwaarde uit reststromen  25

           Gedeeltelijk

EN2 Percentage van gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen Coöperatie Hoogstraten produceert geen 
           fysieke producten en maakt derhalve 
           geen gebruik van externe bronnen, wel
           verpakkingsmateriaal

EN3 Energieverbruik binnen de organisatie      Groene Golf    20

EN6 Vermindering energiegebruik       Groene Golf    20

EN7 Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten   Groene Golf    20

 WATER  

EN8 Totale wateronttrekking per bron       Elke druppel telt    23

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en herbruikt water  Elke druppel telt    23

 AFVAL 

EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode    Meerwaarde uit reststromen,   25

           Gedeeltelijk 

EN24 Totaal aantal en volume van significante lozingen    Meerwaarde uit reststromen  25

 NALEVING  

EN29 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire  Geen     -
 sancties wegens het niet naleven van milieuwetgeving
EN30 Significante milieu impact van getransporteerde goederen en andere goederen Mobiliteit     27
 en materialen voor de werking van de organisatie en verplaatsing personeel Gedeeltelijk    

 EN4, EN5, EN9, EN 11-EN22, EN 25-EN28, EN31- EN34                 Niet 
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  GEZONDHEID EN VEILIGHEID  

 LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal   Mensen maken het bedrijf  28
 werkgerelateerde sterfgevallen per regio      Gedeeltelijk

LA7 Medewerkers met een hoge incidentie van of een hoog risico op    Geen beroepsziektes bekend      
 werkgerelateerde ziektes 
LA8 Onderwerpen omtrent gezondheid en veiligheid die in formele    Sociale dialoog    30 
 overeenkomsten met de vakbond vastgelegd werden 

 OPLEIDING EN ONDERWIJS  
LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen,  Mensen maken het bedrijf  28
 onderverdeeld naar werknemerscategorie en geslacht  

 DIVERSITEIT EN KANSEN  
LA12 Samenstelling van de bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers  Mensen maken het bedrijf  28
 per categorie naar geslacht, leeftijdsgroep, behoren tot bepaalde minderheid Gedeeltelijk 
 LA2, LA4, LA10, LA11, LA13-LA16      Niet  

 MENSENRECHTEN  
HR3 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen  Geen incidenten mbt discriminatie   
           Geen interventie door vertrouwenspersoon 
           Jaarverslag 2017: Interne dienst preventie
           en bescherming op het werk  
 HR1, HR2, HR4-HR12        Niet  

 MAATSCHAPPIJ  

SO1 Percentage van werkzaamheden waarbij lokaal engagement geïmplementeerd Sociaal engagement   
 werd en percentage ontwikkelprogramma’s          35
SO2 Werkzaamheden die een belangrijke actuele en negatieve impact hebben op  Duurzame mobiliteit   27
 de lokale gemeenschap        Voorverkoop volle wagens  12

 

 WERKGELEGENHEID  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio   Mensen maken het bedrijf  28
 per geslacht + personeelsverloop per regio, geslacht en arbeidsovereenkomst 

LA3 Percentage dat weer aan het werk is en retentie na ouderschapsverlof per geslacht 100%     

 VERHOUDING TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER  

LA5 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in   Sociale dialoog    30

 formele gezamenlijke ondernemingsraden en CPBW 

                    SOCIAAL/ ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK



 OMSCHRIJVING   RAPPORTERINGSNIVEAU PAGINA

SO11 Aantal klachten over de impact op de samenleving gearchiveerd en opgelost  Klanttevredenheid   12
 door formele klachtenmechanismen          

 SO3-SO10         Niet 

 PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
PR1 Percentage belangrijk product en diensten voor dewelke gezondheids-   Oog voor kwaliteit en voedselveiligheid 10
 en veiligheidsimpacten worden beoordeeld voor verbetering 

PR2 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor   Oog voor kwaliteit en voedselveiligheid 10 
 gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en 
 het percentage van belangrijke producten diensten categorieën die aan 
 dergelijke procedures onderhevig zijn 

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt   Oog voor kwaliteit en voedselveiligheid 10
 gesteld door procedures

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van Klanttevredenheid   12
 onderzoeken naar klanttevredenheid           

PR7 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met  Voedingsclaims: in 2015 werden alle  
 betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring Communicatiedragers onderworpen aan
           een controle wat betreft voedingsclaims,
           Ze werden allemaal aangepast volgens 
           de wet

PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en  Niet, tot op heden geen klachten  
                                                                                    2018: GDPR-regelgeving invoeren 

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet-  Geen     
 en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten 

 PR4, PR6         Niet 
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Economische prestaties  • Maand- en kwartaalrapportages
   van de directie
 • Maandelijks: directie vergadert  
   met raad van bestuur

  Jaarlijks: beoordeling jaarreke-    
  ning door interne controle, 
  externe accountantscontrole

Energie    Zie tabel 'Materiële thema's
   Hoofdstuk 3, Groene golf

 • Voor Coöperatie Hoogstraten is
   energiereductie een standaard-   
   onderdeel van het operatio-              
   neel plan
 • Wateropvang en hergebruik is    
   een heel belangrijk thema
 • Voor de bouw van nieuwe lood- 
   sen hanteert de coöperatie      
   principes van duurzaam bouwen
   (hoge isolatiewaarden,         
   LED-verlichting…)

 • Bereikte resultaten worden (einde   
   jaar) geëvalueerd door directie     
   en raad van bestuur.
 • Nagaan of de principes van   
   ecologisch bouwen gehanteerd 
   worden

Afvalstromen    Zie tabel Materiële thema's
   Hoofdstuk 3, Groene golf

  • Voor de coöperatie is afval-     
    scheiding een vast onderdeel  
    van haar operationeel plan
  • Sensibilisering medewerkers
  • Coöperatie Hoogstraten be-     
    schikt over een afgesloten pri-  
    vaat containerpark
  • Alle afvalstromen worden door
    gespecialiseerde bedrijven   
    opgehaald en, waar mogelijk,  
    gerecycleerd

 • Bereikte resultaten worden                                
   (einde jaar) geëvalueerd door    
   de raad van bestuur
 • Ieder kwartaal rapporteren de     
   afvalverwerkers over de be-
   haalde resultaten

Compliance    In 2017 wordt FSCC22000
   ingevoerd

 • Continu verbeteren: ervaringen   
   worden gedeeld tijdens het           
   wekelijks managementoverleg
   (kwaliteit, arbeid, milieu)

CATEGORIE: MILIEU (EN)

CATEGORIE: BEDRIJFSECONOMISCH (EC)
MATERIËLE ASPECTEN BELANG BEHEERSINGSPROCESSEN EVALUATIEPROCESSEN

Disclosure of management Approach (DMA)
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Opleiding en ontwikkeling    Zie tabel ‘Materiële thema’s’
   Hoofdstuk 8 - Goede gezondheid        
   en een veilige werkplek

  • Coöperatie Hoogstraten hecht           
    veel waarde aan opleiding en            
    ontwikkeling van haar medewerkers
  • Iedere medewerker heeft recht op     
    één samenwerkingsgesprek per    
    jaar

  • De afdelingsmanagers rapporte-   
    ren ieder jaar over beoordelings-    
    en/of samenwerkingsgesprek-  
    ken van hun team

Non-discriminatie    Zie tabel ‘Materiële thema’s’
   Hoofdstuk 8 - Goede gezondheid        
   en een veilige werkplek

  • Alle medewerkers van Coöpera-     
    tie Hoogstraten dienen zich te   
    houden aan de Gedragscode

  • Toezichthouders rapporteren ie-  
    der kwartaal over de aard van    
    meldingen en overtredingen
    van de Gedragscode

Ontwikkelingsprogramma    Zie tabel ‘Materiële thema’s’
   Hoofdstuk 10 - Sociaal engage-  
   ment

  • Jaarlijks wordt een vast be-    
    drag uit het promotiefonds   
    besteed aan productsponsoring  
    en goede doelen

 • Jaarlijks wordt gerapporteerd  
          hoeveel budget er wordt 
gespen-     deerd aan goe-
de doelen en
    productsponsoring

Klachten en 
Klantentevredenheid

   Zie tabel ‘Materiële thema’s’
   Hoofdstuk 1 - Klanttevredenheid
   Kwaliteitszorg

  • 2-jaarlijks wordt een klantente- 
    vredenheidsenquête uitgevoerd
  • Elke klacht wordt geregistreerd    
    in de Veilingadministratie alsook  
    de actie die volgt uit de klacht

  • Analyse klantentevredenheids-     
    enquête tijdens raad van bestuur
  • Alle klachten worden wekelijks  
    overlopen tijdens het manage- 
    mentoverleg

CATEGORIE: SOCIAAL (LA)
Werkgelegenheid    Zie tabel ‘Materiële thema’s’

   Hoofdstuk 8 - Goede gezondheid        
   en een veilige werkplek

  • Belangen van medewerkers   
    worden via CPBW-overleg +             
    ondernemingsraad gewaarborgd

  • Het CPBW en de onderne-        
   mingsraad vergaderen maan-         
   delijks over relevante zaken

Veiligheid en gezondheid    Zie tabel ‘Materiële thema’s’
   Hoofdstuk 8 - Goede gezondheid        
   en een veilige werkplek

  • De interne dienst preventie 
    besteedt veel aandacht aan 
    veiligheid en gezondheid en         
    wordt daarbij ondersteund door     
    externe expertise

  • Coöperatie Hoogstraten rappor-     
    teert jaarlijks over haar veilig-      
    heidspresaties (arbeidsongeval-   
    len)
  • Bereikte resultaten worden aan    
    het eind van het jaar geëvalu-  
    eerd door de raad van bestuur

MATERIËLE ASPECTEN BELANG BEHEERSINGSPROCESSEN EVALUATIEPROCESSEN



  
Verklarende woordenlijst en afkortingen

PV-installatie: Fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen)
GRI: Global Reporting Initiative
Responsibly Fresh: Duurzaamheidskeurmerk van de Belgische groente- en fruitsector
VCDO: VOKA Charter Duurzaam Ondernemen
SDG’s: Sustainable Development Goals - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
kWh: Kilowattuur
MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
PAC: Productadviescommissie
TV: Telervergadering
GMO: Gemeenschappelijke Marktordening
ICA-principes: (International Co-operative Alliance) 7 coöperatieve principes
GMS: Gaschromatografie (multi-residu methode)
LMS: Vloeistofchromatografie (multi-residu methode)
LAVA: Logistieke en Administratieve Veilingassociatie (overkoepelende organisatie van de belangrijkste groente- en fruitveilingen van België)
KDT: Kenniscentrum voor Duurzame Tuinbouw
GRASP: Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken
ACS: Gids Autocontrole: bevat eisen en aanbevelingen inzake voedselveiligheid en kwaliteit
QS Qualität und Sicherheit: een lastenboek met als hoofddoelstelling de voedselveiligheid mbt hygiëne en gewasbeschermingsmiddelen-
residu’s te garanderen
GlobalGap: GlobalGap staat voor de eisen die in mondiaal verband aan landen
tuinbouwbedrijven worden gesteld i.v.m. voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit
WMS: Warehouse Management Systeem
Vegaplan: Systeem van voedselveiligheid, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid doorheen de ganse plantaardige keten
VBT: Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties
PCH: Proefcentrum Hoogstraten
MW: Megawatt
VTE: Voltijds equivalent
WKK: Warmtekrachtkoppeling of co-generatie
PC: Paritair comité
CPBW: Comité voor preventie en bescherming op de werkplek
WEB: Werkervaringsbedrijven
WELT: WerkErvarings- en Leertrajecten
GDPR: Regels voor de bescherming van persoonsgegevens binnen en buiten de EU
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