
 
Als bedrijf liggen onze roots in 1973, gegroeid vanuit een klassieke landbouwactiviteit. Dagelijks werken met respect voor de 

natuur zit in ons bloed. Een link die na 40 jaar nog steeds prominent aanwezig is. 

 

PERMANENT VERBETEREN 

Reeds van bij onze start is Q-group begaan met een permanent streven naar verbetering en naar het afleveren van kwaliteitsvolle 

producten die voldoen aan de hoogste standaarden allerhande. Die ambitie om permanent te verbeteren, situeert zich niet enkel op het 

productniveau, maar ook op het vlak van ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Q-group en haar Raad van Bestuur, 

zijn ervan overtuigd dat het de bedrijven zelf zijn die op de eerste plaats oog moeten hebben voor een harmonieuze inpassing van 

productie en infrastructuur in een ecologisch en sociaal verantwoorde omgeving. 

 

De kweek en het slachtrijp maken van onze eigen runderen in Schoonaarde, de  slachting te Dendermonde en  de verwerking in 

Lokeren, alles tezamen in een cirkel van 15 km diameter  is een voorbeeld van een bewuste keuze voor een duurzaam beleid. Dankzij 

deze verticale integratie in een beperkte geografische omgeving slagen we erin onze activiteiten te ontwikkelen met een 

milieuvriendelijke en CO2-verantwoorde logistieke ketting. Onze keuze om in 2005 een nieuwbouw in gebruik te nemen die voldoet 

aan de hoogste standaarden op het vlak van isolatie en energieverbruik is een tweede essentieel onderdeel van onze 

duurzaamheidstrategie. 

 

DUURZAAMHEID ALS BELEIDSDOMEIN 

Daar waar we de eerste decennia duurzaamheidinitiatieven genomen hebben als organisch deel uitmakend van 

onze groei, hebben we in 2008 beslist om dit vanaf dan als een formeel beleidsdomein te benaderen. Die keuze 

houdt in dat we op een strategische manier domeinen als energie, milieu-impact van onze werking, 

verpakkingen, afvalverwerking, … zijn beginnen benaderen met een duidelijke focus op een streven naar een 

duurzamere manier van werken. 

 

ENERGIE: EERST BESPAREN, DAN DUURZAAM OPWEKKEN 

Begin 2009 hebben we het complete ‘energiedossier’ binnen Q-group onderworpen aan een interne audit. Uit deze audit zijn een aantal 

vaststellingen gekomen: 

 We hadden op dat moment onvoldoende zicht op onze verbruiken, zowel in volume als in de oorzaken van de verbruiken 

(grootverbruikers, piekperiodes, …). 

 Als bedrijf kenden we de werking van de energiemarkt onvoldoende. Elektriciteit en gas werden als het ware automatisch gekocht 

via onze energieleverancier.  

 Bij investeringsbeslissingen (bv. aankoop nieuwe machines) werd de mate van energieconsumptie en de bron van energie niet 

opgenomen in de lijst van criteria die deze beslissing konden beïnvloeden.  
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DE EERSTE ACTIES 

Na deze audit werd op korte termijn overgegaan tot de eerste acties: 

 

1. Het uitvoeren van een energiestudie in samenwerking met onze energieleverancier. Dit betrof een diepgaande audit omtrent de 

verschillende facetten rond rationeel energiegebruik: verbruiksgegevens, analyse van het machinepark en de individuele 

verbruiken per machine, analyse van alle koelapparatuur en de ruimtes, … Hieruit kwamen een aantal adviezen die resulteerden 

in een gerichter sturen van verschillende parameters met een lager verbruik tot direct gevolg. 

 

2. Een MVO-audit (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) door een gespecialiseerd bureau. Deze studie resulteerde in een 

lijvig managementrapport dat ingaat op alle facetten van MVO: people, planet, profit en vertrekt van het cradle to cradle principe. 

Uit de studie kwamen adviezen rond afvalverwerking en –inzameling, energiegebruik, … Adviezen die op meerdere domeinen 

werden omgezet in concrete acties. 

 

EIGEN HERNIEUWBARE ENERGIE 

We beslisten in 2009 ook om op strategisch vlak te starten met een sturing inzake energie. Het is en blijft de ambitie van Q-group om op 

termijn een energie-onafhankelijkheidsgraad van 25% te bereiken. Concreet betekent dit dat we voor 25% van onze behoefte 

onafhankelijk willen zijn van de internationale energiemarkten, voornamelijk door in te zetten op de productie van eigen hernieuwbare 

energie. 

 

Na deze strategische beslissing werden alle pistes bekeken en kozen we voor het bouwen van een eigen PV-installatie. Net omdat we 

op termijn onze eigen energieleverancier willen zijn, lopen alle energieprojecten binnen Q-group via het zelf opgerichte filiaal Q-energy. 

Deze dochtervennootschap financiert met eigen en vreemd vermogen in de uitbouw van eigen installaties om hernieuwbare energie op te 

wekken. Momenteel gebeurt  dit door een 256 kW installatie geplaatst op onze eigen gebouwen in Lokeren. Hierdoor zijn we  erin 

geslaagd om een perfect gebalanceerde PV-installatie te bouwen die de volle 100% van de opgewekte energie injecteert op ons eigen 

net. Deze intelligente vorm van balancering zorgt ervoor dat we nooit energie op het net terugsteken. Bovendien is een PV-installatie 

voor ons bedrijf de juiste keuze: Q-group werkt in gekoelde ruimtes die veel energie vergen. Het meeste koeling hebben we nodig 

wanneer de buitentemperatuur het hoogst is, in de zomer dus, net de periode dat er meer uren zon is. Op jaarbasis wekken we door 

deze investering nu al 12% van onze totale energiebehoefte op. De eigen PV-installatie is actief vanaf 23 december 2009. 

4.500m³ zonnepanelen op het dak 
van het Q-food gebouw te Lokeren. 
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AFVALREDUCTIE 

Sedert 2011 jaar worden alle plastics in onze productie apart ingezameld (met een sterke daling van de restfractie als gevolg), geperst en 

naar een aparte verwerkingsunit gebracht via een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Dit gebeurt voor de plastics die voor deze 

verwerkingsmanier in aanmerking komen. Bijkomend wordt in onze productieprocessen continu werk gemaakt van verpakkingsreductie. 

We kijken hiervoor naar het standaardiseren van verpakkingen (minder types verpakking), kleinere verpakkingen, … 

In 2013 werd een nieuw type verpakkingsmachine in gebruik genomen na een testperiode van circa één jaar. Deze machine – uniek in 

de sector – zal verantwoordelijk zijn voor een vrij sterke daling van de gebruikte verpakkingsplastics. 

 

Teneinde een duurzamer facturatieproces te hebben, zijn we per 1 maart 2012 gestart met ‘e-invoicing’, het elektronisch maken en 

verzenden van facturen. Hierdoor wordt nu reeds 40% van onze facturen digitaal verzonden en geklasseerd. Die aanpak zorgt een sterke 

daling in papier- & inktverbruik. In 2013 zal tevens een nieuwe webshop geïmplementeerd worden die eveneens voor een sterke daling 

van inkt- en papierverbruik zal zorgen. 

 

DIERENWELZIJN 

Enerzijds op eigen initiatief, anderzijds op vraag van klanten, gebruikt Q-group voor haar 

producten waar mogelijk grondstoffen afkomstig van duurzame en diervriendelijke 

leveranciers. In nauwe samenwerking met onze klanten, bekijken we de verschillende 

mogelijkheden en zorgen we voor een oplossing op maat. Mogelijkheden die op vandaag reeds 

toegepast worden zijn: eieren van kippen met vrije uitloop, varkensvlees van chemisch 

gecastreerde biggen, … 

 

 

BIOLOGISCHE LANDBOUW 

Sedert een aantal jaren, ontwikkelden we een speciaal gamma voor klanten die specifieke biologische 

producten wensen. Onze onderneming Q-food behaalde hiervoor het strikt gecontroleerde Bio-certificaat 

waardoor in onze productievestiging producten van biologische oorsprong mogen verwerkt worden. Al onze 

leveranciers voor dit gamma zijn eveneens onderworpen aan dezelfde strikte controle. 

 

 

100% GROENE STROOM 

Sinds 1 juli 2010 hebben we beslist om vanuit ons duurzaamheidsstreven het bedrijf voor de volle 100% op groene stroom 

te laten werken. Concreet: via onze energieleverancier is alle energie die we supplementair aankopen naast de eigen 

geproduceerde energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. 
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REDUCTIE CO2 UITSTOOT 

Omdat logistiek & transport in onze sector onlosmakelijk 

verbonden is met onze activiteit, beslisten we in 2010 om 

een apart transportbedrijf op te richten: Q-logistics. Hierdoor 

kunnen we zeer gericht werken aan thema’s als 

brandstofverbruik, route-optimalisatie, daling van CO2, 

… Zo hebben we in 2012 een studie uitgevoerd om het 

brandstofverbruik lager te krijgen en de benuttingsgraad van 

de bestelwagens hoger te krijgen. Dit doen we aan de hand 

van een efficiëntiestudie rond routeplanning, benutting van 

het beschikbare volume per bestelwagen (vermijden van het 

vervoeren van ‘lucht’), ergonomische hulpmiddelen voor de 

wagens om het verbruik te laten dalen, 

rijvaardigheidstrainingen voor de chauffeurs, … 

 

Bijkomend zijn we in 2013 gestart met een versnelde vervanging van ons wagenpark van 20 bestelwagens. Voortaan kiezen we voor 

een nieuw type wagen dat zorgt voor een daling van onze CO2-uitstoot en ecologische footprint van circa 10 à 15%. Opnieuw een 

stap in de juiste richting. 
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ONZE DUURZAAMHEIDSPLANNEN 

De komende jaren staan nog meer initiatieven op stapel. Zonder alle plannen reeds in detail toe te lichten, kunnen we 

nu al een tipje van de sluier oplichten: 

 

De eerste volledige windstudie op onze site is uitgevoerd. We kennen op vandaag de verschillende types windturbines die haalbaar en 

wenselijk zijn voor ons bedrijf qua investering en energierendement.  

 

Met het oog op de uitbreiding van onze activiteit in Lokeren, werd in 2012 een aanpalend perceel industriegrond gekocht van 1 hectare. 

Vooraleer de bouwwerken starten, zullen we nagaan of het implementeren van geothermie en/of een eigen WKK zinvol zijn en er mee 

voor kunnen zorgen dat ons percentage opgewekte energie kan verhoogd worden. 

 

Bij de aankoop van nieuwe machines (al dan niet versneld) wordt het energieverbruik en de levensduur van de machine ook een extra 

belangrijk criterium. 
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