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Soubry gaat
voor duurzaam.
Soubry, dat is pasta. Belgische pasta. We zijn de enige pastaproducent in
België, maar ons aanbod gaat ruimer dan dat. En dan hebben we het niet
alleen over onze producten. We bieden klanten en consumenten ook tal
van tips en recepten om telkens weer een heerlijke maaltijd op tafel te
toveren. Dat is onze missie. Onze klanten en consumenten telkens iets
waardevols bieden.
Die missie vervullen we op een duurzame manier. Hoe? Dat tonen we in
dit eerste duurzaamheidsrapport aan de hand van vier thema’s.
Als voedingsbedrijf is het onze voornaamste prioriteit om onze klanten
en consumenten lekkere en gezonde pasta van topkwaliteit voor te schotelen. Pasta die bovendien gemaakt is op basis van duurzaam geteelde
grondstoffen.
Een van de belangrijkste grondstoffen voor Soubry is tarwe, een 100%
natuurlijk product. En dus beschouwen we de planeet als onze belangrijkste leverancier. Respect voor de planeet en het milieu staan dan ook
voorop in alles wat we doen, van onze productie tot onze logistiek. En we
verwachten van onze landbouwers en leveranciers net hetzelfde.
Als familiebedrijf zijn we er bovendien van overtuigd dat we deze doelstellingen alleen maar kunnen behalen door harmonieus samen te werken. In de eerste plaats met onze mensen, maar ook met onze partners,
klanten en consumenten. Kennis, motivatie en passie zijn van levensbelang voor de duurzame toekomst van ons bedrijf.
Kortom, Soubry smaakt naar samen!
Smakelijk!
Michel en Matthieu Soubry
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Belgisch familiebedrijf
-

Merken

3de generatie
100 jaar passie
Enige Belgische pastafabrikant
4 vestigingen in Roeselare
> 400 medewerkers

- Soubry: deegwaren, bloem voor brood en keukenhulp
- Anco: culinaire bloem en keukenhulp
- Anco Professional: deegwaren voor foodservice
- Tosca: griesmeel en deegwaren voor de Etnische markt

Per jaar:
Producten
174.000 ton
gemalen tarwe

100.000 ton
deegwaren

Verticaal geïntegreerd
van aankoop van tarwe
tot eindproduct.

1,2 miljard
porties

Doorgedreven kwaliteitsborging
- Streng kwaliteitsbeleid
- Continue investeringen in de
modernste productietechnologieën

Eigen R&D en procesontwikkeling
Onze klanten
- Foodservice in de Benelux
- Retail in Europa

- B2B wereldwijd als leverancier van
de meeste food multinationals
Soubry is centraal
gelegen temidden van
haar tarwecoöperaties en
klanten.
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Pasta
- Nr. 1 in Benelux
- Top 10 in Europa
- Nr. 2 in Noord-West Europa

Instant
- Nr. 1 wereldwijd
- Chinese Mie nr 1 in Europa

Griesmeel en bloem
- Nr. 1 in België in bloem
voor consumenten

Soubry, dat is traditie. We produceren al sinds 1921 deegwaren. Oorspronkelijk
enkel vermicelli en macaroni, maar gaandeweg werd ons aanbod steeds ruimer.
Want ook dat is Soubry: innovatie. We waren pionier in instant pasta, Chinese
mie en pasta’s op basis van oergranen zoals spelt en haver. Vandaag telt ons
productassortiment meer dan 250 artikelen, en dat hebben we te danken aan
onze klanten en consumenten. Door rekening te houden met feedback van
klant en consument verrijken we continu ons aanbod. Dat zit zo ingebakken in
het Soubry-DNA.
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Van oudsher duurzaam verpakt
Logistieke optimalisatie

pasta
Soubry smaakt naar samen. Met die slogan
benadrukken we de sociale rol die we met onze
producten willen opnemen. Eten heeft immers in
elke cultuur een belangrijke verbindende kracht en
die willen we met onze pasta nog versterken door
kwaliteit, voedselveiligheid en gezonde ingrediënten
als onze absolute prioriteit te beschouwen.

Digitalisatie en automatisatie
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Een gezond en
gebruiksvriendelijk
product:

AMBITIES:
we engageren ons om...
... te streven naar de best mogelijke mogelijke
Nutriscore op de markt per productgroep

in 2019-2020:

95%

Nutriscore A

... het aandeel gezonde producten in ons
gamma te blijven verhogen

... mensen samen te blijven brengen door hen
eetplezier te bezorgen via kwaliteitsproducten 		
voor iedereen
... ten allen tijde en voor alle productie sites te voldoen
aan de BRC A of IFS Higher Level certificatie		
standaarden

GEZOND EN KWALITATIEF
Nutriscore A of B
in 2019-2020:
Soubry smaakt
naar samen
in 2019-2020:
BRC A/IFS Higher Level
onaangekondigd

Natuurlijke smaakvolle voeding
-

Zonder additieven
Laag caloriegehalte
Minimum zoutgehalte
Goede energiebron,
dankzij trage suikers
Gemakkelijk verteerbaar
Volkorenpasta als bron
van gezonde voedingsvezels
Gamma uitgebreid met pasta
op basis van alternatieve granen
en andere eiwitbronnen

Pasta is van nature uit een
gezond voedingsmiddel en
past perfect binnen een
gezonde levensstijl. Hierop
bouwt Soubry verder in het
belang van de consument.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
-
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Gemakkelijk en snel klaar
Lang houdbaar
Portioneerbaar, minimum aan voedselverlies
Smakelijke en budgetvriendelijke maaltijd
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WIST JE DAT?

Soubry smaakt naar samen

... Soubry trendsetter is in België voor Volkoren-, Spelten Haverpasta. In België behalen we 60% marktaandeel in ons aanbod volkoren-, spelt- en haverpasta.
Deze producten hebben een volle smaak, zijn voedzaam en extra gezond. Volkorengraanproducten
beschermen bovendien tegen hart- en vaatziekten,
diabetes type 2 en darmkanker.

Niets gezelliger dan met vrienden of familie rond een pastaschotel samenkomen.
Pasta brengt mensen bij elkaar.
Soubry heeft de ambitie om ook voor de gemeenschap mensen samen te brengen,
zij het op het kamp voor de jeugd of solidair via Les Restos du Coeur.
Gratis pasta op kamp

... een portie van 80 g haverpasta 50% van de 3 g
bèta-glucanen vezels bevat, die dagelijks nodig zijn
om het bloedcholesterolgehalte te verlagen.

Jaarlijks trakteren we Belgische jeugdverenigingen op gratis pasta op kamp, in ruil voor
barcodes van de Soubry pasta verpakkingen.
Voor de snelste spaarders voorzien we ook
een extra Mikado XL spel. En de twee topspaarders krijgen zelfs een bezoek van onze
pastabar op kamp! In 2020 werden zo 6.500
porties pasta weggeschonken.

... een portie pasta 4 keer meer energie geeft dan een
portie brood en 2 keer meer dan een portie ontbijtgranen. Je lichaam geeft de energie uit pasta bovendien geleidelijker vrij.
... het blauwe Soubry Al Dente gamma, waarvan de
naam verwijst naar de lekkere smaak en textuur, en
de ‘al dente’ beet, vervaardigd wordt volgens een
geoptimaliseerd proces op hoogtechnologische productielijnen. Zowel het vermalen, de deegflow als het
kneedproces werden geoptimaliseerd voor maximaal
behoud van de kwaliteit van de eiwitten. Ook het
droogproces speelt een essentiële rol om de eiwitten
maximaal te crosslinken.

Belgische bloggers mee
in de frontlinie tegen armoede.
Om hun steun te betuigen op werelddag tegen verdoken
armoede, publiceerden een aantal Belgische bloggers
een pastarecept op basis van restjes in hun kasten en
frigo’s. Soubry deelt hun recepten op soubry.be. Je kan ze
ook terugvinden door te zoeken op #RestosSoubry.
Meer op www.soubry.be.
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Meer info via www.soubryopkamp.be
Soubry doneert 70.000 porties pasta
aan Restos du Cœur

... onze Eazy Pasta rechtstreeks
in de pan kant en klaar is in
1-2-3. Net zoals bij Soubry
Instant Pasta is er geen overtollig water nodig om je pasta
voor te koken.
... het kookbestendige gamma
versterkt werd met eiwit van
scharrelkippen, waardoor ze
extra kookbestendig zijn en
een hoog rendement halen met
behoud van beet, ook wanneer
de kookpot wat te lang op het
vuur blijft staan. Een ideale
oplossing in de foodservice.

1,8 miljoen Belgen hebben een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Naast het zich onthouden van alle ‘extra’s’ moeten
deze gezinnen ook besparen op voeding. Wie honger heeft, kan
aanschuiven bij Restos Du Cœur. Hun 670.000 maaltijden en
250.000 voedselpakketten per jaar zijn voor veel Belgen vaak
een eerste stap in het vinden van een structurele oplossing.
Soubry schuift mee aan tafel met Restos du Cœur. Jaarlijks
schenkt Soubry 7 ton pasta – goed voor 70.000 porties als basis
voor een lekkere en voedzame maaltijd. Tijdens de corona
crisis in 2020 schonk Soubry het dubbele, of het equivalent van
140.000 porties.
“ ‘Samen zijn’ is voor Soubry een deel van ons
DNA. Dat mag geen lege uitspraak zijn. Door
onze samenwerking met Restos du Cœur hopen
we mensen samen te brengen en hongerige
magen te vullen op een lekkere en voedzame manier. In het
kader van Wereld Pasta Dag doneren we 7 ton pasta – goed
voor 70.000 porties. En we schuiven ook mee aan tafel, om te
luisteren naar wie het moeilijk heeft en te evalueren hoe we ons
steentje kunnen bijdragen. Dat is onze manier om solidair te
zijn met hen die het echt nodig hebben.”

“Partners zoals Soubry die
ons bewust en structureel ondersteunen zijn van onschatbare waarde. Zij maken het
mogelijk om mensen in nood
te kunnen blijven ondersteunen.”
Patrick Dejace,
Directeur Restos
Du Cœur

Michel Soubry, CEO Soubry
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Soubry smaakt naar samen, voorlopig in uw eigen kot
In Coronatijd werd de reclamespot van
Soubry geherinterpreteerd in een ‘rewind
versie’ van de originele spot. Die vertelt
het verhaal van een meisje dat thuis alleen
spaghetti eet en via haar spaghettidraad
op zoek gaat naar gezelschap. Door het

rewind principe wordt op een disruptieve
manier gesensibiliseerd op het belang van
in je eigen kot te blijven: gezellig samen
spaghetti eten is nu voorlopig enkel mogelijk als je onder hetzelfde dak woont.

Gecertificeerde
kwaliteitsgarantie
Soubry biedt jaarlijks 1,2 miljard maaltijden aan, die stuk voor
stuk voldoen aan onze hoge standaarden naar kwaliteit en
voedselveiligheid.
Elke schakel moet daarom borg staan voor kwaliteit en preventie van potentiële risico’s. Dit gaat onder meer over het
elimineren van vreemde stoffen, over het visuele aspect van de
pasta, over de kwaliteit van de grondstof, over het preventief
onderhouden en schoonmaken van machines en bedrijfshallen, enz. Soubry beschikt over een uitgebreid intern labo ter
ondersteuning van het kwaliteitsbeleid en voert talloze interne
en externe controles uit.

Wist je dat?
... Soubry 2 dagen per maand auditsorganismen of klantenauditeurs ontvangt ter validatie van allerlei certificaties.
Word jij lid van de Soubry familie?
In 2020 werden 100 Belgen geselecteerd
om deel uit te maken van de Soubry Familie, een 6 maand durende belevenis waarbij
consumenten elkaar en Soubry beter leren
kennen en omgekeerd. Zo wil Soubry nog
meer tussen zijn consumenten staan en
‘Soubry smaakt naar samen’ concrete invulling geven.

Bijzonder van hier
Een jaar lang zet Soubry
elke maand een bijzonder iemand ‘van hier’ in de (pasta)
bloemetjes. Waarom? Zij of
hij is een positieve smaakmaker in onze gemeenschap
en hen willen we bedanken!
Meer op www.soubry.be.
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… Soubry interne auditoren jaarlijks meer dan 30 interne
audits uitvoeren in de verschillende sites.
… Soubry permanent gechallenged wordt door onaangekondigde audits waarbij de auditor binnen de 15 minuten na
aankomst de fabriek mag inspecteren. Dit om de uitdaging
aan te gaan om continu te verbeteren en elke dag beter te
doen dan onze concurrenten.
… bij dergelijke audits de inzet en inbreng van iedereen, van
de QA manager tot de operator op de vloer, nodig is om tot
een goed resultaat te komen.
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duurzame
grondstoffen
De kwaliteit van onze pasta hangt nauw samen met de
kwaliteit van onze grondstoffen. Bij Soubry is dit in de eerste
plaats tarwe, een natuurproduct dat onderhevig is aan de
gevolgen van de klimaatverandering: langdurige droogte,
hogere temperaturen, hevige regenval, enz. Om in die
omstandigheden toch steeds tarwe van de beste kwaliteit te
produceren, werken we nauw samen met onze landbouwers en
helpen we hen om steeds het beste voor mens, natuur en
product te realiseren.
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AMBITIES:
we engageren ons om...

Frankrijk,Canada
& Zuid-Europa

127.000 ton
durum tarwe

België, Noord-Frankrijk &
Duitsland

47.000 ton
zachte tarwe

... partnerships met coöperatieven te ondersteunen
voor duurzaam geteelde tarwe

Tarwe als duurzaam voedingsproduct

... partnerships te ontwikkelen met de lokale landbouw
voor het stimuleren van lokaal geteelde durumtarwe

Tarwe op zich is een duurzaam voedingsproduct. Voor het verbouwen van tarwe
is slechts de helft zoveel water nodig als voor rijst.

... tegen 2030 100% van onze tarwe duurzaam te
sourcen, bv onder de voorschriften van het Platform
SAI (Sustainable Agriculture Initiative)

Uitgebreide levenscyclusanalyses wijzen uit dat:

... de bioteelt, die reeds een groot aandeel in onze
aanvoer uitmaakt, verder te stimuleren en als
strategisch te beschouwen

-

ruim 80% van de ecologische voetafdruk
(maat voor de benodigde biologisch productieve grond- en wateroppervlakte)

-

bijna 60% van de carbon footprint (maat voor de totale uitstoot van broeikasgassen)

-

99% van de water footprint (maat voor de benodigde hoeveelheid zoet water)

ontstaat tijdens het verbouwen van de tarwe. Vandaar de noodzaak om onze
verantwoordelijkheid op te nemen stroomopwaarts in de keten en partnerships
met coöperaties aan te gaan.

... tegen 2021 alle strategische niet-tarwe leveranciers te
informeren over onze Ethische Code en bij voorkeur
aan te laten sluiten bij Sedex

in 2019-2020:

... tegen 2030 enkel eieren uit vrije uitloop te gebruiken

100%
scharrel

Lid van het SEDEX platform
SEDEX helpt om ethische risico’s in wereldwijde logistieke ketens te identificeren, te beheren en te corrigeren. Leden kunnen informatie delen op vier pijlers: Arbeid, Veiligheid en
Welzijn, Milieu en Business Ethiek. Als SEDEX lid heeft Soubry ook haar leveranciers gevraagd om zich aan te sluiten. Op die manier kunnen we garanderen dat de ethische risico’s
langs de gehele logistieke keten in kaart gebracht en aangepakt worden.
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Partnerships
met coöperaties
We werken voornamelijk samen met Europese coöperaties. De
coöperatie adviseert en begeleidt de landbouwers doorheen de
volledige teeltcyclus, gaande van het zaaien tot de ontvangst
en opslag van het graan in eigen depots. De selectie van de
tarweleveranciers wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd in functie
van de oogst. Dit hebben we als verticaal geïntegreerd bedrijf
volledig onder eigen controle en beheer. Voor de Canadese
tarwe kopen we volgens vastgelegde kwaliteitsklasses die door
de overheid gecontroleerd worden. In de lastenboeken is eiwit
een essentieel onderdeel, nodig om een sterk netwerk te vormen
dat het zetmeel vasthoudt voor de vaste beet van pasta of voor
de elasticiteit van de bloem.
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Duurzame landbouwpraktijken

DE EUROPESE GREEN DEAL EN DE
‘VAN BOER TOT BORD’-STRATEGIE
De klimaatverandering en
de aantasting van het milieu
vormen ook in de tarweteelt
een bedreiging. Soubry
ondersteunt dan ook ten
volle het streven naar een
duurzamer voedselsysteem,
zoals omvat in de Europese
Green Deal.
Een gezonder en duurzamer
Europees voedselsysteem
vormt één van de hoekstenen van deze Europese
Green Deal. De ‘van boer tot
bord’-strategie ijvert tegen
2030 voor:
- 50% minder pesticiden
gebruik in de landbouw
- ten minste 50% minder
nutriëntenverliezen,
met behoud van de 		
vruchtbaarheid van de
bodem
- ten minste 20% minder
gebruik van meststoffen
tegen 2030
-
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de verdere ontwikkeling
van biologische landbouw tot 25% van alle
landbouwgrond

Soubry volgt het Sustainable Agriculture Initiative (SAI),
een samenwerkingsverband dat actief duurzame landbouw promoot. Onze landbouwers verbinden zich ertoe
om deze duurzame landbouwpraktijken te volgen bij het
verbouwen en verwerken van tarwe.
Hun engagementen omvatten o.a. om:
-

het gebruik van pesticiden en meststoffen tot een 		
minimum te beperken (keuze van resistente
tarwevariëteiten, controle op pathogenen, geen
stockagepesticides, ...);

-

behandelingen te vermijden en nauwgezet te
registreren (traceerbaarheid, registratie en controle,
residu-analyse);

-

de plaatselijke biodiversiteit in stand te houden en het
milieu te beschermen;

-

de kwaliteit en opbrengst te maximaliseren.

Voor een belangrijke klant hebben wij sinds enkele jaren
akkoorden met enkele coöperaties om conform hun
duurzaamheidscharter tegen 2020 100% duurzame tarwe
te kunnen gebruiken. Dankzij een geslaagde samenwerking hebben we deze doelstelling tijdig bereikt.
Soubry staat gekend als een belangrijke speler in bio en
heeft een sterke groei gekend de laatste jaren. Het biogamma neemt 2,4% marktaandeel in België. In Frankrijk
is dat aandeel hoger. Het is Soubry’s ambitie om verder
dit segment uit te breiden.

respect voor
onze planeet
Respect voor de planeet staat centraal bij Soubry. Niet
alleen in de manier waarop we onze tarwe telen en oogsten.
Ook in de manier waarop we onze producten produceren,
verpakken en verdelen kiezen we resoluut voor een milieuvriendelijke aanpak.
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AMBITIES:
we engageren ons om...
... naar 2/3 aanvoer van de tarwe per binnenschip te
evolueren en initiatieven voor binnenvaart te blijven
stimuleren
... tegen 2022 het % natte nevenstromen (deeg) en het %
droge nevenstromen te reduceren met respectievelijk
10% en 20% (t.o.v. input aan grondstoffen)

>>> Zie schema op de volgende pagina

53%

gemiddelde 2013-2019:
1

Referentiejaar 2019

... tegen 2022 de bronnen voor afvalwater te
inventariseren

... tegen 2022 de grootste verbruikers aan gas en
elektriciteit in kaart te brengen

Multimodaal transport
We kiezen voor milieubewuste leveranciers die actief meedenken om onze logistieke
stromen te reduceren en in te zetten op multimodaal transport. Onze gunstige ligging
aan waterwegen is een belangrijke troef. We streven ernaar het aandeel aanvoer via
binnenschip te verhogen en ijveren mee voor een goed onderhoud van de waterwegen
en uitbreiding van de capaciteit.

Energie-efficiëntie en duurzame energie
2

Het dak van Soubry is uitgerust met 3.000 zonnepanelen (= 10.000 m2), goed voor
380.000 kWh duurzaam opgewekte elektriciteit of 1,1% van onze totale
elektriciteitsbehoefte.

3

Om ons energieverbruik (elektriciteit en gas) beter te kunnen beheersen en energieefficiënter te produceren traden we toe tot de EnergieBeleidsOvereenkomst met de
Vlaamse regering. Volgende investeringen dragen alvast bij aan een energie-efficiënter
bedrijf:

in 2019-2020:

Toegetreden
tot EBO

... onze CO2-uitstoot (bedrijfsinterne emissies, scope 1
en 2) te berekenen en te reduceren

- Investering in een energie-efficiënte nieuwe griesmolen
- Vernieuwing compressoren
- Lichtsensoren in sanitaire ruimtes, gangen en refter

... tegen 2025 enkel herbruikbare of recycleerbare verpakkingen op de Belgische markt te brengen (eigen
merk + private label)

Daarnaast werden er energiebeleidsmaatregelen ingevoerd met betere opvolging van
de verbruiken en sensibilisering van de werknemers.
Anticiperend op aankomende wetgeving en CO2-taksen, berekenen we onze carbon
footprint en engageren we ons deze te reduceren. In de bedrijfsinterne emissies (scope
1 en 2) weegt de CO2-uitstoot door verbranding (aardgas) het zwaarst door.
4

Bij het ontwerp van een nieuwe installatie of productielijn, wordt reeds in de
ontwerpfase nagedacht over het meest optimale concept naar:
-

Kwaliteit van het proces en eindproduct
Energie-efficiëntie, verbruiken van gas en elektriciteit
Veiligheid en ergonomie
Schoonmaak en onderhoud

Op die manier komen we samen tot de beste oplossing, op maat samengesteld.
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47%

Bloem- of
griesmeelmolen

53%

Zonnepanelen

Verpakken
200 g

Drogen

Extrusie

Kneden

900 kg

AFVALSTROMEN

40% E-recuperatie
60% Recyclage

NEVENSTROMEN

NEVENSTROMEN
Veevoeding

Vergisting

WATERBEHEERSING

Onze klanten

24
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Waterbeheersing
5

Afvalwater wordt apart ingezameld en verwerkt in een externe waterzuiveringsinstallatie. De kwaliteit van ons afvalwater verhoogt de efficiëntie van deze
waterzuiveringsinstallatie.

Van oudsher duurzaam verpakt
6

Een verpakking moet vooral een goede bescherming bieden voor het product dat erin
zit, tijdens transport, in het winkelpunt, maar ook bij de consument thuis. Op die manier wordt de juiste keuze van verpakking een bondgenoot in de strijd tegen voedselverspilling. Onze producten blijven lang houdbaar en zijn perfect portioneerbaar. Een
minimum aan verspilling dus!
99% recycleerbare verpakking voor producten van eigen merk:
Verpakkingen die volledig gerecycleerd kunnen worden, hebben de minste impact
op het milieu. Van oudsher kozen wij voor de verpakking van onze pasta, bloem en
afgeleide producten voor karton. Papier en karton worden gemaakt van hernieuwbare
grondstoffen, die goed gerecycleerd kunnen worden.
Een klein aandeel verpakking bestaat uit plastiek folie: zuiver polypropyleen of een
combinatie van polypropyleen en polyethyleen. Hiervoor streven we naar gerecycleerd
materiaal of dunnere folies.
Als secundaire verpakking gebruiken we zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal en
beperken de milieu-impact van verpakkingen door oa:
- Vervangen binnenliner in kraft door testliner
(kan tot 7x gerecycleerd worden)
- Omschakelen naar gerecycleerde omdozen
voor het Anco merk

Logistieke optimalisatie
7

Soubry heeft meegewerkt aan een proefproject met supertrucks voor transport van en
naar het distributiecentrum van Colruyt in Ghislenghien. Supertrucks zijn vrachtwagens die tot 25 meter lang zijn, tot 60 ton totale massa hebben en 2 scharnierpunten
hebben. Soubry producten worden via deze supertruck naar het distributiecentrum
vervoerd. De terugrit wordt gevuld met verpakkingsmateriaal. Per vervoerde eenheid
dalen de CO2-emissies zo met ongeveer 22%.

Digitalisatie en automatisatie
8

Soubry is een voorloper op het gebied van digitalisering. Op de werkvloer worden
kwaliteitscontroles zoveel mogelijk digitaal geregistreerd, alsook het ontvangen van
productie-opdrachten.
Om de impact van de digitale transformatie op de werknemers beter te beheersen, werken we samen met Flanders’ Food. Via geavanceerde sensoren trachten we om sneller
problemen tijdens het productieproces te detecteren.
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bevlogen
mensen
De duurzaamheidsambities van Soubry realiseren we
samen. Samen met onze klanten en consumenten, onze
leveranciers, onze landbouwers en vooral ook onze meer
dan 400 medewerkers. Daarom dragen we goed zorg voor
hen, met voortdurende aandacht voor hun expertise, hun
welzijn en hun veiligheid, zoals het een traditioneel
familiebedrijf betaamt.
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De Soubrymedewerkers

AMBITIES:
we engageren ons om...
... een bedrijfscultuur uit te werken waar onze medewerkers gemotiveerd aan de slag kunnen in een stimulerende en veilige werkomgeving. Het verder ontwikkelen van hun talenten staat hierbij centraal.

... te blijven investeren in een veiligheidscultuur en
arbeidsongevallen te reduceren tot 20% onder het
sectorgemiddelde

in 2019-2020:

427
medewerkers
74% M, 26% V
74%
onbepaalde duur
26%
bepaalde duur
20
nationaliteiten

Werken bij Soubry is werken bij een familiale onderneming
met focus op de lange termijn. Verantwoordelijkheid krijgen
gaat gepaard met verantwoordelijkheid nemen. Delegeren en
vertrouwen is de basis voor de verdere groei van ons bedrijf.
Mensen helpen elkaar, houden rekening met hun collega’s,
geven elkaar een schouderklopje. Ook vanuit de directie willen
we als middelgrote familiale KMO nog dicht genoeg staan bij
onze medewerkers, iedereen respecteren en overleg plegen bij
persoonlijke of andere problemen. We zijn geen multinational
met een beslissingscentrum veraf die enkel de cijfertjes bekijkt.
Iedereen moet zich bij ons in eerste instantie goed voelen.
Continue bijscholing is in ons vak onontbeerlijk. Alle medewerkers worden dan ook zowel intern als extern geschoold in
technische vaardigheden, productkennis, kwaliteit, hygiëne en
voedselsveiligheid. Maar ook taalopleidingen maken deel uit
van ons opleidingsaanbod.

Onze waarden
Als familiaal bedrijf staan
we voor kwaliteit, professionaliteit en innovatie.
Dit is dankzij de verantwoordelijkheidszin van
alle medewerkers die op
een respectvolle manier
met elkaar samenwerken.
Want Soubry smaakt naar
SAMEN.

Gem. 16 uur
opleiding/jaar

De Soubry facebook community en het
Soubry gazetje zetten zowel de medewerkers
als belangrijke realisaties in de kijker.
Daarnaast worden onze nieuwkomers
verwelkomd en wist-je-datjes verspreid.
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Samen voor een veilige en
gezonde werkomgeving
Soubry draagt veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel. Medische controles, jaarlijks
griepvaccin, aandacht voor ergonomie (ergoscan), burn-outpreventie (opleiding voor
leidinggevenden),... zijn slechts enkele initiatieven die dit illustreren.

KERNCIJFERS 2020

0,54
Ernstgraad
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Frequentiegraad

4%

Absenteïsme:

Week van de Veiligheid en Welzijn
Ondanks het feit dat iedereen zijn best doet om
veilig en gezond te werken, kan er toch een onveilige of ongezonde werksituatie bestaan of ontstaan.
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.
Om het belang van veilig werken extra te benadrukken, organiseert Soubry tweejaarlijks de Week
van de Veiligheid en Welzijn. Naast een mix van
verplichte sessies konden onze medewerkers zich
ook vrijwillig inschrijven voor een aantal workshops
buiten de werkuren.
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Soubry handelt, beslist en investeert continu met
het oog op de duurzame toekomst van het bedrijf en
zijn stakeholders: duurzaamheid geïntegreerd van
het veld tot op het bord.
In dit duurzaamheidsverslag maken we onze
duurzaamheidsinspanningen concreet.
Het is onze ambitie om ons in de toekomst
onverminderd in te zetten om een verantwoordelijk
en duurzaam bedrijf te zijn dat de relatie met zijn
stakeholders versterkt en oog heeft voor de
waardecreatie in de totale keten.

Over dit rapport
Dit duurzaamheidsverslag gaat over Etabl. J. Soubry
NV/SA (hierna Soubry), met maatschappelijke zetel
te Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare. We maken
een stand van zaken op dd. 2019-2020. Dit verslag is
opgemaakt volgens de GRI-standaarden, niveau
Core. Het is onze bedoeling om tweejaarlijks een update te publiceren. Daarnaast onderzoeken we ook
op welke manier we een bijdrage kunnen leveren
aan de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).
Doorheen de tekst van ons duurzaamheidsverslag
verwijzen we naar de SDG’s waar wij menen een rol
te kunnen opnemen.

www.soubry.be
www.facebook.com/Soubry.be
www.instagram.com/soubrybe
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