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De komende 5 jaar ligt onze focus op ons nieuw strategisch plan: 

“Reinventing De Lochting”.  

Zodat we door optimalisatie van onze werking nieuwe uitdagingen op 

economisch en milieu-sociaal vlak  kunnen aangaan.  

 

Door de maatschappelijke behoeften op vlak van de groeiende vraag 

naar bio te verbinden met een groep moeilijk tewerk te stellen men-

sen trachten we tot een win-win te komen.  

Dat is wat de Lochting dagelijks in de praktijk brengt. 
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 VOORWOORD 
Voor het eerst krijgt ons jaarverslag de vorm van een duurzaamheidsverslag. Dit brengt een struc-

tuur in de rapportage over onze werking die aansluit bij wat we willen zijn: een bedrijf met een hart 

voor mens en natuur. Het drukt ons meteen op de feiten, en maakt ons duidelijk op welke aspecten 

van People, Planet en Profit nog werk aan de winkel is.  

 

Dit duurzaamheidsverslag past eveneens binnen het strategisch traject “Reinventing De Lochting” 

waarmee we eind  2017 zijn opgestart. Een traject die mede tot stand kwam door de ondersteuning 

van het venture Philantrophy Fund van de Koning Boudewijnstichting.  

Zowel op economisch als milieu- en sociaal vlak worden we uitgedaagd, waardoor onze manier van 

werken aan een upgrade toe is. Hierdoor willen we de focus nog meer op onze oorsprong leggen, 

onze initiële bestaansreden en gaan we die spiegelen aan de realiteit van vandaag én wat onze sta-

keholders aanbrengen aan verwachtingen ten aanzien van onze organisatie. De resultaten van het 

traject worden zichtbaar in het verslag over 2018. 

 

In 2017 vierden we 25 jaar De Lochting en dit bracht een drukke kalender met feest en activiteiten 

voor medewerkers, klanten, sympathisanten, buurtbewoners, kortweg iedereen die De Lochting een 

warm hart toedraagt. 

 

Hierdoor kwam De Lochting geregeld in de kijker en leidde dit tot allerhande mogelijkheden, zoals 

opportuniteiten op vlak van verkoop en samenwerking, sollicitanten, werden we laureaat van ‘De 

prijs voor toekomstige generaties’, ontvingen een publieksprijs van BNP Paribas, …. 

 

Domper op de feestvreugde waren op personeelsvlak toch enkele langdurig afwezigen, wegens ziek-

te of arbeidsongeval. 2017 kende eveneens een droge zomer, en een tweetal teelten vielen echt 

tegen.  Ons pakkettensysteem kreeg ook rake klappen door de betere toegankelijkheid van biopro-

ducten via diverse kanalen. We slaagden nog niet in een ‘herontwerp’ op basis van de sterke punten 

van dit systeem. Hiernaast was het winterwerk voor de groendienst te weinig volgens de beschikba-

re krachten.  

 

Toch kunnen we tevreden zijn over het voorbije jaar en de resultaten waarover U meer leest in dit 

verslag. Onze grote dank en waardering voor alle medewerkers die dit al die jaren al waarmaken. 

Veel leesplezier! 

Dirk Lammertijn & Luc Maertens 
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Van groenten kweken voor de 'Paters Capucijnen' in Izegem naar een  biologisch bedrijf   

 Start project!                        
Groenten telen voor de Paters 
Capijnen, onder impuls van 
Beschut wonen Izegem   

Oprichting                      

Vzw De Lochting  

Eerste leveringen aan           

Bioplanet Kortrijk  

Snelle groei project 

door  vrijwilligers en 

giften. 

Bouwen extra loodsen Roese-

lare en Izegem. 

Erkenning sociale werkplaats 

Uitbreiding van activiteiten: 

Groen 

Biobello pakketten 

Verpakking 

Biobelloplus 
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 Groei areaal gronden en serres    

Boerderijwinkel Origin’o 

Uitbreiding en versterking 

partnerschappen 

Gecertificeerd gebruiker van 

TMA (Talent Management 

Analyse) 

Inhoudelijke        

ontwikkeling en 

groei van duurzaam 

medewerkersbeleid 

Oprichting van cvba De Elzerij 

en cvba Agrecon 

+- 20 Hectare extra landbouw-

gronden en serres  worden 

omgeschakeld naar bio 

De Lochting viert haar 25 jaar 

bestaan 

Wint de duurzaamheidsprijs 

Start nieuw strategisch plan: 

‘Reinventing  De Lochting’ 
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1.1. EEN EERSTE STAP VAN JAARVERSLAG NAAR DUURZAAMHEIDSVERSLAG 

 

Dit is een eerste stap richting het duurzaamheidsrapport van De Lochting. Jaarlijks maken we een jaarverslag 

over onze resultaten en uitdagingen. Rond diverse thema’s werden ieder jaar aanvullingen aangebracht. 

Twee jaar geleden kozen we voor een andere aanpak die ervoor moest zorgen dat het geheel leesbaar werd. 

Nu willen we de volgende stap zetten, en dit niet alleen omdat de overheid het van ons verlangt. Het is een 

natuurlijke evolutie die nauw verbonden is met de verdieping van onze organisatie. Het kader voor dit verslag 

vinden we terug bij GRI (global reporting initiative) en het MVO -paspoort voor de sector maatwerkbedrijven. 

 

1.2. ONZE MISSIE EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN ALS BASIS 

 

Met onze baseline ‘een bedrijf met een hart voor mens en natuur’ sluiten we nauw aan bij de ‘people-planet-

profit’ -approach van maatschappelijk duurzaam verantwoord ondernemen.  De concretisering van onze mis-

sie en waarden in de strategische keuzes geven ons de resultaatsuitdagingen die we willen afgetoetst zien. 

Dit rapport geeft een zicht op die resultaten. 

 

1.3. WAT EN HOE RAPPORTEREN 
 

Op vandaag kunnen we rapporteren op basis van registraties in boekhouding, personeelsadministratie, en  

samen ontworpen KPI’s (kritische prestatie indicatoren) die iets vertellen over ‘of we goed bezig zijn’.   Dit 

bewustzijn, zowel verzamelen als interpreteren en reflecteren in functie van verbeteracties, kan nog dieper 

doordringen in de organisatie. 

Onze waardeketen visualiseert onze positie en geeft aan wat we zelf doen en waar we beroep doen op part-

ners, leveranciers of klanten. Ook daar proberen we invloed uit te oefenen om zo goed en duurzaam mogelijk 

te werken. Er is  nog héél wat werk aan de winkel om hierover te kunnen rapporteren. 

 

1.4. BEKENDMAKING  

 

Het verslag is een gedrukte versie voor bestuurders, medewerkers en belangrijkste stakeholders. De pdf-

versie verspreiden we vanaf dit jaar ook via de website. De belangrijkste resultaten presenteren we op de 

algemene vergadering en de jaarlijkse personeelsvergadering met een visueel rapportje voor de interne 

nieuwsbrief. 
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2.1. MISSIE  

 

De Lochting vzw wil in, en vanuit de regio Midden-West-Vlaanderen op een duurzame wijze kansen bieden op 

maatschappelijk zinvol werk met begeleiding, voor mensen die tijdelijk of blijvend niet aan het werk kunnen 

in het reguliere arbeidscircuit.  In functie daarvan wil De Lochting alle mogelijke erkenningen verwerven die 

nodig zijn om de beoogde doelgroep kansen op werk te bieden.  

De Lochting vzw wil dit realiseren vanuit een ecologische invalshoek, met respect voor de mens en omgeving.  

De Lochting vzw richt zich hiervoor bij voorkeur op activiteiten in het kader van biologische voeding en bio 

producten en het ecologisch onderhouden van de leefomgeving, maar kan ook aanvullend andere opdrach-

ten met maatschappelijke meerwaarde opnemen. 

 

2.2. MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN HET PROJECT  

 

Personen die omwille van persoons- en/of maatschappij-gebonden redenen niet meer kunnen werken onder 

een arbeidscontract in het reguliere of het beschermde tewerkstellingscircuit worden bedreigd met sociale 

uitsluiting. Arbeid structureert niet alleen de dag maar organiseert ook het verloop van de dag van diegene 

waarmee men samenleeft. De frequentie waarmee men sociale contacten legt en onderhoudt worden in be-

langrijke mate bepaald door arbeid. Daarbij komt nog dat werklozen minder sociale contacten leggen omdat 

ze zich vanuit hun werkloosheidssituatie minderwaardig voelen vanwege het stigma dat men op ze drukt.  

  

Arbeid geeft bovendien zin aan het bestaan. Werken geeft de mensen het gevoel dat ze bijdragen tot de ont-

wikkeling van onze maatschappij. Hoe zichtbaarder hun bijdrage in het productieproces, hoe sterker dit ge-

voel. Door het aanbieden van “arbeid op maat” komen we tegemoet aan een fundamentele behoefte van de 

mens: het streven naar zelfstandigheid en de behoefte aan menselijke waardering. Deelnemen aan de sa-

menleving via “arbeid op maat” is grenzeloos belangrijker dan zich te laten verzorgen door de samenleving.  

 

Naast een belangrijk socio-economisch gegeven, is er tevens een belangrijke milieucomponent aanwezig.  

Binnen het project wordt geopteerd om aan biologische tuinbouw te doen. Groenten, gewassen en vruchten 

worden geteeld zonder gebruik te maken van chemische stoffen en/of bestrijdingsmiddelen. Het bio-

garantielabel werd bekomen voor de beide vestigingen.  
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2.3. KERNACTIVITEITEN 
 

Als biologisch landbouwbedrijf willen wij op een natuurlijke wijze kwaliteitsvolle 

voeding aanbieden. Want biologische groenten zijn niet enkel beter voor mens 

en natuur, maar zijn ook gewoon veel lekkerder. 

Dit doen we door seizoensgroenten te telen.                                                             

De juiste groenten in het juiste seizoen, die op een natuurlijke en ecologische 

wijze kunnen groeien, zonder verwarmde serres of andere ‘niet natuurlijke’    

manipulaties. 

De aandacht voor de natuurlijke kringloop, de bodemvruchtbaarheid en het    

milieu staan centraal en wordt bereikt door een ruime vruchtwisseling,                                                                        

het gebruik van groenbemesters en organische bemesting. 

Teeltoverschotten vermijden we door te werken vanuit een lange termijn samenwerking met onze klanten, 

gebaseerd op hun afnames. 

Ons netwerk van gronden, producenten en transportmogelijkheid groeit in alle richtingen. Hierdoor komen 

we steeds tot een efficiënter werkmodel. We vermijden overbodig transport en energieverspilling. 

Al onze producten dragen het Biogarantie ® label en GlobalGap certificaat. Met het Biogarantie ® label, kiezen 

wij voor bio op volle kracht. Hiermee verbinden we ons om extra aandacht te besteden aan ecologische,    

sociale en economische duurzaamheid. 

 

Onze eigen biologische groenten, maar ook biologische groenten van lokale    

producenten verpakken we naar consumenteneenheden. 

Daarnaast verpakken we biologische droogwaren van bulkverpakking naar        

gelabelde consumentenverpakkingen. 

Ook voor verpakkingsopdrachten die niet rendabel geautomatiseerd kunnen 

worden, biedt onze verpakkingsafdeling de juiste ondersteuning.  

In samenspraak wordt besloten welke verpakkingsmethode het best toegepast 

wordt; flowpack, krimplijn, sealmachine of volledige manuele inpak.  

We streven naar een zo’n ecologisch mogelijke verpakking, die aantrekkelijk oogt voor de klant en die garant 

staat voor de versheid van het product.  

Hiernaast kunnen we ook instaan voor het labelen van de producten, gewichtscontrole en etikettering met 

houdbaarheidsdatum. 
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Ecologische groenonderhoud en duurzaam groenaanleg 

 

Ecologisch verantwoord groenonderhoud, waarbij alternatieve                    

onkruidbestrijding toegepast wordt zoals borstelen, schoffelen en branden. 

Met als doel en resultaat: een goed onderhouden en pesticidevrije omgeving! 

Een greep uit ons aanbod: gras maaien, snoeien van struiken hagen en bomen, 

bemesting, verwijderen van waaivuil, winter -en voorjaarsonderhoud. 

 

Duurzaam groenaanleg, zoals plaatsen van plantvlakken, planten van bomen, hagen en struiken of het plaat-

sen van omheiningen.  

Een groene investering die zijn vruchten afdraagt, waarbij zo veel mogelijk rekening met de plaatselijke      

natuurelementen en inheemse plantsoorten. 

Voor deze tak richten we ons zowel naar openbare besturen, bedrijven (terreinen), als naar particulieren. 

 

Zwerfvuil ruimen 
 

Een nette, propere omgeving werkt in ieders voordeel. Niet enkel voor fauna en flora, maar ook voor de 

mens! Verschillende teams spannen zich dagelijks in om openbare terreinen, straten en bedrijfsterreinen 

zwerfvuil-loos te maken. 

 

Grafzorg 
 

Het weer en de tijd laten hun sporen na op grafmonumenten. 

Een gespecialiseerd team reinigt het grafmonument op vooraf afgesproken tijdstippen.  En  herstelt het graf 

waar mogelijk tot de oorspronkelijke staat door: het herstellen van metselwerken, voegen en barsten; het 

plaatsen van funderingen, tegels en natuursteenplaten; het behandelen van letters en metalen onderdelen. 

Bij fundamentele herstellingen, verwijzen we u met vertrouwen door naar een van onze partners. 

Bij het onderhoud van een gedenksteen en concessie gebruiken we steeds milieuvriendelijke reinigingsmid-

delen. Deze producten zijn biologisch afbreekbaar, waardoor ze niet schadelijk zijn voor aanplantingen. 

 De Lochting is een vaste partner voor groenonderhoud bij verschillende begraafplaatsen in Midden- en Zuid-

West-Vlaanderen. Dit laat ons toe om de rustplaats van uw dierbare doorheen het jaar op te volgen en te zor-

gen voor een goed onderhouden graf. 
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Arbeidszorg is een onbetaalde vorm van tewerkstelling van mensen 

die nood hebben aan en willen werken op maat, maar die niet 

(meer) of nog (niet) in het betaalde circuit terecht kunnen.  

 

De persoon maakt kennis met het verrichten van arbeid op een ge-

structureerde manier binnen een arbeidsmatige omgeving, maar 

zonder dat hier de druk aanwezig is van een betaalde baan.            

 

Het uitgangspunt is dat mensen ondanks hun handicap, hun beper-

kingen en hun problemen ook competenties hebben en kunnen 

groeien in hun functioneren. 

 

In ons arbeidszorgcentrum in Izegem en bij onze arbeidszorgmede-

werkers die tewerkgesteld worden in Roeselare,  streven we naar 

een volwaardige werksituatie met zowel individuele als             

groepsgerichte werkbegeleiding.   

 

 

Biobelloplus zag het levenslicht in 1999. De start van een initiatief 

waarbij mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen tot een 

zinvolle dagbesteding 'buiten' de voorziening. 

Een job, waarmee ze iets kunnen betekenen binnen onze maat-

schappij en waardoor ze als een volwaardig schakel in ons systeem 

naar buiten kunnen komen. 

 

Vertrekkend vanuit de capaciteiten en interesses van de medewer-

ker proberen we zo voor iedereen een gepaste taak te vinden waar-

bij hij of zij zich kan ontplooien en groeien in de job. Op die manier 

wordt hen ook de kans geboden om een netwerk rond zich op te 

bouwen.  

 

Biobelloplus is een uniek project binnen de sociale economie en 

wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van De Lochting met  

St-Idesbald en Dominiek Savio.  

 

Ondertussen is Biobelloplus uitgegroeid tot een tewerkstellingspro-

ject, waar wekelijks een 30tal mensen met een beperking een vol-

waardige job kunnen uitoefenen. 
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2.4. WAARDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze activiteiten pakken we bedrijfsmatig aan. De hieruit vloeiende opbrengsten zetten we terug  in op onze 

maatschappelijke doelstellingen; investeren in mensen door hen via werk terug te laten aansluiten in de    

samenleving.  

 

 

 

 

 

 

Dat hart is voelbaar in de zorg voor medewerkers, een goede arbeidsverhouding en de mogelijkheid tot      

zelfontplooiing. Buiten de organisatie is ze voelbaar in eerlijke prijzen, eerlijke handel en de openheid naar 

buurt en samenleving.  

 

Ons hart voor de natuur toont zich in onze ecologische groenzorg en biolandbouwactiviteiten. 

De Lochting streeft een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk na in haar bedrijfsvoering.  

INTEGRITEIT 

RESPECT 

EERLIJK 

MENSGERICHT 

OOG VOOR KWALITEIT 

VOORBEELD 

KLANTGERICHT 

MILIEUBEWUST HART VOOR MEDEMENS 

GELIJKWAARDIGHEID 

RECHTVAARDIG 

VERANTWOORDELIJKHEID 

ONDERNEMEND 

TEAMSPIRIT 

GEDREVEN 
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2.5. GEDRAG: EEN BEDRIJF MET EEN HART VOOR MENS EN NATUUR WIL ELKE DAG:  

 
  

 

Samen werken naar één doel binnen de lijnen van het bedrijf, de 

doelstellingen en de grenzen van het haalbare. 

 

Hun werk goed doen: met inzet en stiptheid, correct, bekwaam en 

alle kansen grijpend om die bekwaamheid verder te ontwikkelen, 

gedreven, met loyaliteit en de nodige  zelfstandigheid ontwikkelend.  

 

Bedrijfsmatig en open meedenken over de organisatie, en hun 

(proces)inzicht en focus inbrengen.  

 

  

  

Mensen positief benaderen met een gemeende (klant)vriendelijk- 

heid, met empathie en geduld.  

 

Respectvol omgaan met mensen en daardoor vertrouwen laten 

groeien, ieders eigen waarden en kennis bevestigen. 

 

Positief bijdragen aan de teamvorming. 

 

Willen bijleren, ook van elkaar.  

 

Zich verantwoordelijk gedragen.  

 

En dat alles uitstralen.  

  

  

 

Verder dan het bio-product alleen, interesse hebben of  ontwikkelen 

in ecologie.  

 

Van daaruit ook respect voor materiaal en omgeving tonen,       

spaarzaam omgaan met tijd, transport, -papier, producten, …         

op het werk en zo mogelijk daarbuiten.  
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Een voorbeeldfunctie hebben waarin ze verantwoordelijkheid      

nemen en durven beslissen binnen de waarden en krijtlijnen van het 

bedrijf, met gezond verstand en bekwaamheid.  

 

Een degelijke en gestructureerde organisatie nastreven, met         

bewaking van de doelstellingen, transparantie, winstgevendheid en 

kwaliteitsvol personeels- en algemeen management. 

 

Respect tonen door een gelijkwaardige en positieve benadering van 

mensen. 

 

De missie, visie en waarden van uitstralen zowel intern als buiten de 

organisatie. 

 

Gedreven zijn door innovatie.  

 

  

 

Inzetten op de talenten van de medewerkers . 

 

Een kader scheppen en ruimte geven waarbinnen medewerkers kun-

nen openbloeien, een omgeving creëren waar het aangenaam wer-

ken is  haalbare doelen formuleren.  

 

Een inspirerend en loyaal voorbeeld zijn dat het groepsgevoel en de 

samenwerking bevordert.  

 

Respectvol omgaan met medewerkers door o.a. iets te doen met 

hun inbreng, iedereen mee te nemen, ruimte voor groei en zelfont-

plooiing te scheppen, empathie t.o.v.  medewerkers te betonen.  

    

 

De ecologische invalshoek als belangrijk deel van beslissing  naar 

voor schuiven. 

 

De waarden i.v.m. duurzaamheid bewaken en de principes  trouw   

blijven.  

 

De ecologische visie communiceren en vernieuwend werken. 
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Ondernemerschap   
 

Je hoeft geen eigen bedrijf hebben om ook ondernemend te kunnen zijn. Er zijn ook mensen die bij een be-

drijf werken en heel ondernemend zijn, die ondernemende competenties hebben en heel ondernemend ge-

drag vertonen. Dat noemen wij interne ondernemers of met een mooi woord: intrapreneur. Ook De Lochting 

heeft steeds meer behoefte aan dat type medewerker. Immers, de omgeving is enorm in ontwikkeling en dat 

vraagt ook om ondernemerschap op de werkvloer. Een intrapreneur is een ondernemende medewerker. De 

intrapreneur ziet kansen, wil die benutten en waarde creëren voor de organisatie. Hij/zij wil de vrijheid van 

het ondernemen combineren met het functioneren binnen de kaders en doelstellingen van de organisatie. 

Zijn/haar uitdaging ligt in het initiëren en vergroten van groeikracht van de organisatie.  

  

Leanspirit  
 

Lean is een cultuur van echte leiders die dagdagelijks hun medewerkers helpen, ondersteunen en opleiden op 

de vloer om met een gestructureerd en gedocumenteerd verbeterproces een blijvend competitief voordeel 

te realiseren dat zorgt voor welvaart, en voor de versterking van de leancultuur. – ir Paul Busschaert  

Concreet is een organisatie die LEAN denkt en handelt een organisatie die op alle vlak verliezen probeert te 

vermijden. Het gaat niet enkel over producten en grondstoffen, maar ook over tijd, talent, enzomeer. Leiders 

zijn hierbij de personen die deze cultuur installeren én ondersteunen.  

  

Klantgerichtheid 
 

zowel voor interne als externe klanten  

De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend met de kosten 

en baten voor de eigen organisatie.  
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2.6. WAT DOEN WE  

 

het werk afstemmen op de mogelijkheden van de medewerker, met aandacht voor doorstroom. 
 

de begeleiding afstemmen op de talenten (natuurlijke aanleg) en de daaruit ontwikkelbare         

competenties van de medewerker. 
 

investeren in omkadering.   
 

streven naar een hoogstaand HR-beleid waaruit blijkt dat mens en talent centraal staan.  
 

het actuele, brede spectrum van tewerkstellingsmogelijkheden benutten. 
 

partnerschappen op vlak van zorg blijven ontwikkelen. 
 

arbeidsvreugde, trots en integratie centraal stellen. 

  

 

zijn we actief aanwezig in sociale economie en de welzijnssector.  
 

maken we werk van aanwezigheid, zichtbaarheid, het uitdragen van onze missie, en visie op mens 

en maatschappij. Zetten we De Lochting als bedrijf met een hart voor mens en natuur op de kaart.  
 

mee bijdragen tot het bieden van  zinvolle antwoorden op hedendaagse problematieken vanuit  

tewerkstellingsperspectief.  
 

voorbeeldgedrag stellen op vlak van ecologie en duurzaamheid in ondernemen.  
 

een rol opnemen als intermediair, voortrekker, hoofdrolspeler, facilitator voor derden met dezelfde/          

gelijkaardige doelen in het bio-landschap opnemen.  

  

 

Het rendement bepalen, te specifiëren per activiteit . 
 

Het eigen vermogen op +30% houden/ brengen.  
 

Een evenwicht tussen subsidies en economisch activiteit bewaren.  
 

Vrijheid van ondernemen vergroten.  
 

Innovatiegericht werken: verdieping/ verbreding van producten, niches, activiteiten, winkelconcept.  
 

Risico spreiden door middel van diversificatie van activiteiten. 
 

Vastleggen van na te streven marktpositie . 
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De 'sustainable development goals' van de verenigde naties hebben ons ertoe aangezet om te onderzoeken 

waar wij zelf als organisatie toe bijdragen. Het resulteerde in de wandeling ‘het duurzame hart’ waar je bij 

een tochtje in en rond ons bedrijf meer leert over onze inspanningen. In het onderstaande schema kan je ont-

dekken waar ‘ons bedrijf met een hart voor mens en natuur’ stappen in zet.  

 

 

Werk creëren voor mensen die 

moeilijker aansluiting vinden in 

het reguliere arbeidscircuit. 

Arbeid biedt meerwaarde; 

zorgt voor inkomen, betekenis 

en persoonlijke ontwikkeling! 

Duurzame voedselproductie-

systemen, door biologische & ecolo-

gische landbouw. Productie op 

vraag van markt. Voedselover-

schotten worden maximaal ver-

werkt en geschonken aan goede 

doelen.  

Een werkcontext op maat, waarin 

we de talenten van de medewer-

kers kunnen laten bloeien. Dit doen 

we door samen te zoeken naar ei-

gen talen en dit te laten ontwikke-

len door denken en te doen, waar-

door je kan floreren in je werk.   

Leren door werken.  

Er wordt zo veel mogelijk hemelwa-

ter opgevangen in een groot reser-

voir. Tussen de koepels liggen drai-

nagebuizen om het aflopende water 

naar de regenputten te leiden. Het 

water dient zowel voor de bewate-

ring in de serres als voor het spoe-

len van de groenten. 

Onze activiteiten pakken we be-

drijfsmatig aan. De hieruit vloeiende 

opbrengsten zetten we terug in op 

onze maatschappelijke doelstelling: 

investeren in mensen door hen via 

werk terug te laten aansluiten bij de 

samenleving . 

Biologische en ecologische voeding. 

Gezonde voeding bevordert het 

algemeen welzijn. Fruit op het 

werk voor alle  medewerkers. Het 

welzijn van de collega's staat cen-

traal.    Wat we kunnen doen, doen 

we.  

Voor ons een evidentie om bij 

elke tewerkstelling te vertrek-

ken vanuit mogelijkheden en 

talenten. En dat is het enigste 

wat telt!  

Om onze koelcellen koud te 

krijgen, zetten we maximaal in 

op zonnepanelen om energie 

op te vangen en om te zetten in 

elektriciteit. De warmte die 

door dit koelen vrijkomt, her-

gebruiken we om burelen en 

ruimtes te verwarmen . 
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Voelbaar in de zorg voor onze 

medewerkers, de goede ar-

beidsverhouding en de moge-

lijkheid tot zelfontplooiing. 

Buiten de organisatie is ze voel-

baar in eerlijke prijzen, eerlijke 

handel en de openheid naar 

buurt en samenleving.  

Duurzame voedselproductie-

systemen, door biologische &     

ecologische landbouw.                

Voor externe aankopen gaan we op 

zoek naar duurzame diensten, pro-

ducten en partners.  

Als biologisch landbouwbedrijf willen we op een natuurlijke 

wijze kwaliteitsvolle voeding aanbieden. Dit met respect voor mens, dier, plant en milieu. Het telen 

van de juiste groentes in het juiste seizoen, zodat ze natuurlijk en ecologisch kunnen groeien, zonder 

verwarmde serres of andere 'onnatuurlijke' manipulaties. De aandacht voor de natuurlijke kringloop, 

de bodemvruchtbaarheid staan centraal. Dit bereiken we door een ruime vruchtwisseling, het ge-

bruik van groenbemesters en organische bemesting, het inzetten van hommels en bijen, en gewas-

bescherming op natuurlijke wijze.  

Ons hart voor de natuur toont 

zich in onze ecologische groen-

zorg en biolandbouwactiviteiten. 

De Lochting streeft een zo laag 

mogelijke ecologische voetafdruk 

na in haar bedrijfsvoering.  

De Lochting heeft tal van partnerschap-

pen die onze tewerkstellingsdoelstel-

lingen en bio -en ecologische doelstel-

lingen bevorderen; klanten, netwerk-

partners en subsidieorganen. Ook in 

onze buurt; zo stellen we een samen-

tuin ter beschikking en verruimen we 

ons netwerk van vrijwilligers.  
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2.7. WERKINGSGEBIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingen: 
 

  Vorm:    Kleur: 

De Lochting   Serre 

Agrecon   Volle grond 

De Elzerij    

  

 

 

Verpakking & Logistiek 

  

 

Groen 

In
gelm

u
n

ster 

Langemark 

Poelkapelle 

Koeke- 

lare 
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2.8. ORGANISATIESTRUCTUUR* 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Secretaris Raad van Bestuur 

Bestuurders 

Algemeen Directeur 

Directeur personeel & organisatie 

 

STAF 

Directie 

Afdelingsverantwoordelijken 

Verantwoordelijke personeel 

Verantwoordelijke boekhouding & rapportering 

Communicatieverantwoordelijke 

 

 
TEAM  

Landbouw 

ARBEIDSZORGCENTRUM 

Izegem 

TEAM 

Verpakking & Logistiek 

TEAM  

Groen 

 

ADMINISTRATIE & ONDERSTEUNING 

 

COMITE PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK 

PREVENTIEADVISEUR 

 

Vzw De Lochting 

Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare 

*gedetailleerd organigram zie bijlage I en II 
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3.1. EEN BEDRIJF 

3.1.1. JAARRESULTATEN 

3.1.2. SUBSIDIEAFHANKELIJKHEID 

 03/’15-03/’16 03/’16-03/’17 03/’17-03/’18 

BEDRIJFSKOSTEN -4 205 615.16 -4 325 240.11 -4 717 161,87 

Handelsgoederen, hulp -en grond-

stoffen 

-1 435 846.09 -1 431 566.24 -1 745 481,11 

Diensten diversen -1 058 540.09 - 1 331 395,31 -1 472 978,71 

Bezoldigingen, sociale lasten en pen-

sioenen 

-1 673 688.69 -1 529 648.62 -1 480 791,95 

Andere bedrijfskosten -37 540.29 -32 629.94 -17 910,10 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4 572 888.45 4 553 880.00 5 241 139,60 

Omzet 3 669 898.63 3 723 077.49 4 338 914,19 

Andere bedrijfsopbrengsten 867 751.49 825 068.15 877 131,59 

Uitzonderlijke opbrengsten 35 238.33 5 734.36 25 093,82 

TOTAAL 1 367 273.29 228 639,89 523 977,73 

Afschrijvingen -272 991.55 -278 910.15 -292 043,12 

TOTAAL 2 94 281.74 -50 270.26 231 934,61 

Financiële opbrengsten 5 525.05 6 552.83 3 130,57 

Financiële kosten -32 497.04 -25 984.93 -20 841,10 

Reserve Sociaal Passief   -75 000 

Reserve gevolgen klimaatopwarming   -100 000 

SALDO 67 309.75 -69 702.39 39 224.08 

Subsidies/andere omzet 03/’15-03/’16 03/’16-03/’17 03/’17-03/’18 

SUBSIDIES 772 399.46 798 244.01 839.727,45  

OMZET 3 669 898.63 3 723 077.49  4 338 914.19  

% 21% 21% 19.35% 
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3.2. MET EEN HART VOOR DE MENS       
 

3.2.1. TEWERKSTELLINGSVORMEN 
 
 

 

Biobelloplus is een project waaraan zowel mensen met als zonder   

handicap meewerken.  

De medewerkers zijn hoofdzakelijk mensen met een Vlaams Fonds 

nummer en pec-beslissing dagcentrum.  Zij komen niet in aanmerking 

voor een reguliere tewerkstelling.  Zij kiezen eigenlijk voor een zo nor-

maal mogelijke ‘werksituatie’. Hiervoor werken we samen met OC Sint 

Idesbald Roeselare en Dominiek Savio instituut Gits.  

 

  

 

Zijn te gast om bij ons enkel opdrachten uit te voeren.  

 

  

 

Begeleid werken is een functie die ondersteuning biedt aan personen 

die omwille van persoons- en/of  maatschappij gebonden redenen 

(voorlopig) niet meer kunnen werken onder een arbeidscontract in het   

reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit.  

De cliënten worden op een individuele en trajectmatige manier (via de 

methodiek van Supported  Employment) ondersteund naar en in een 

bezoldigende arbeidsmatige activiteit op maat binnen een  reguliere 

omgeving.  Op die manier wordt de participatie in de samenleving be-

vorderd en draagt dit bij tot een betere kwaliteit van leven. Hiervoor 

werken we samen met OC Sint-Idesbald Roeselare. 

 

 

Deze mensen kunnen voor bepaalde of onbepaalde duur, niet terecht 

op de gewone arbeidsmark en een beschutte of sociale tewerkstelling 

is voor hen niet haalbaar.  Omwille van persoonsgebonden en maat-

schappelijke redenen vallen zij uit de arbeidsboot.  

Wij bieden hen ‘arbeid op maat’ aan, waardoor ze hun competenties 

kunnen onderhouden of verder ontwikkelen.  Naast arbeid op maat 

betekent het ook sociale activering. Hier beschikken we over een be-

perkte erkenning arbeidszorg sociale werkplaats, met een omkadering 

van 0.5 vte.  
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De sociale werkplaats biedt werk aan voor ‘zeer moeilijk 

bemiddelbare werkzoekenden’, in een beschermde arbeids-

omgeving buiten de reguliere arbeidsmarkt.  Deze mensen 

zijn langdurig werkloos (minimum 5 jaar inactiviteit), laag-

geschoold en hebben vaak fysische en/of psychische en/of 

sociale of maatschappelijke beperkingen en moeilijkheden.  

Sinds 2014 werd de erkenning opgetrokken tot 28 VTE met daarbij 

5,6 VTE omkadering.  

Het decreet maatwerk (samengaan van decreet beschutte werk-
plaatsen en sociale werkplaatsen) ging van start op 1 april 2015 
maar kreeg een schorsing van de raad van State in februari 2016. 

Het gevolg is dat we even in de overgangssubsidie en voorwaarden 
kwamen, maar nu terug in de oude regelgeving zijn beland.   

 

  

 

Deze mensen worden tewerkgesteld voor bepaalde duur.  

Het betreft personen die enerzijds het bewijs moeten leveren van 

een periode van tewerkstelling om het volledig voordeel van be-
paalde sociale uitkeringen te verkrijgen of anderzijds om de werker-
varing van de betrokkene te bevorderen. Hier treedt het OCMW op 

als werkgever.  Wij werken daarvoor samen met verschillende 

OCMW’s.  

  

 

 

Omkadering is de verzamelterm van alle functies die niet door 

‘doelgroepmedewerkers ‘ worden ingevuld. Dit gaat zeer ruim en 

bevat de werkbegeleiders op de werkvloer, de jobcoach, de afde-

lingsverantwoordelijke, stafleden, administratie en boekhouding, 

personeelsadministratie en bedrijfsleiding.   
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3.2.2 PERSONEELSBESTAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestand op 31/03/2018 PERSONEN VOLTIJDS EQUIVALENTEN 

ZORG (BIOBELLOPLUS) 24 9.01 

ARBEIDSZORG ROESELARE 7 3.95 

ARBEIDSZORG IZEGEM 24 11.95 

ART. 60 20 18.91 

SOCIALE WERKPLAATS 32 28.28 

OMKADERING 16 14.07 

OMKADERING & MEDEWERKERS UIT             

PARTNERSCHAPPEN 

11 5.43 

Bio Stage 2 2 

TOTAAL 136 99.64 

Vergelijking  toestand 31/03/2017 PERSONEN VOLTIJDS EQUIVALENTEN 

TOTAAL 147 101.69 

Vergelijking  toestand 31/03/2016 PERSONEN VOLTIJDS EQUIVALENTEN 

TOTAAL 163 99 

30 106 

ARBEIDERS 

18 

BEDIENDEN 

12 

ARBEIDERS 

91 

BEDIENDEN 

15 

 

OUT 

-35 

-1 

IN 

+36 

+2 
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3.2.3. ONDERSTEUNING MEDEWERKERS 

De ondersteuning van medewerkers kan verschillende vormen aannemen. Belangrijke elementen zijn spre-

ken en leren, en daar ook als organisatie zelf beter in worden.                                                                                

Alsook de fysieke ingrepen in de arbeidsorganisatie en de arbeidsomstandigheden.  

Doen en denken kregen beide de ruimte in het voorbije jaar, maar dat bleek andermaal te kort voor onze  

ambities. Wat is gelukt:  

  

In groep:                  

In december was er een algemene personeelsvergadering om de jaarresultaten en plannen toe te lichten.  

Een ander initiatief was in het kader van de verhuis naar de REO-veiling van onze verpakking & logistiek met 

een wandeling naar de nieuwe locatie en een dessertbuffet voor alle medewerkers.  

In team:   

Werknemersoverleg per afdeling (2 wekelijks)  

Afdelingsteam :                       

Jobcoachteam (in principe wekelijks).  

Team afdelingsverantwoordelijken: hier kwamen we het voorbije jaar onvoldoende tot bijeenkomsten.         

Er kwam wel een wekelijkse afstemming met productie, logistiek, verpakking, en verkoop.  

 

 

 

 

 

**Enkel langdurig zieken die dan uiteraard worden vervangen, zorgen voor een zwaarder gewicht van afwezigheid. De oorzaak van 

ziekte is niet steeds negatief. (bv. door zwangerschap) 
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Individueel:                      

Overleg met afdelingsverantwoordelijken individueel                

TMA voor iedereen  

Syndicale werking:                  

Maandelijks (in principe) bijeenkomst met CPBW en de syndicale delegatie.                                                       

Hier werd vooral gewerkt aan het arbeidsreglement én aan de preventie van arbeidsongevallen.  

 

Voor omkadering: 

Zowel technische, organisatorische als sociale vormingen zoals; basisvorming BW-comité, bijscholing omgaan 

met maatschappelijke kwetsbare personen, cursus rijbewijs C, dag van de mirakelmakers, opleiding Tma cer-

tificatie, interne opleidings werkbegeleiders, ehbo, lean, studiedag betekenisvol ondernemen en ecologisch 

tuinieren. 

 

Voor medewerkers: 

Op de werkvloer worden verschillende basisvormingen, technische- en trainingssessies gehouden. Bijkomend 

organiseren we heftruckopleidingen, vorming BW-comité, ehbo,…. 

 

Opleiding –en vormingsuren:  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omkadering Medewerkers Totaal 

Tuinbouw 42.75 34.25  

Verpakking   

& logistiek 

23.75 226.75  

Groen 94 117.75  

Administratie 20   

Totaal 180.5 378.75 559.25 
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Het investeringsproject ‘ergonomie’ zorgt ervoor dat medewerkers in de landbouw langer hun fysiek zwaar 

werk kunnen doen. Dit door het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen in de serre voor zowel het sproeien 

van gewasbescherming, het oogsten als thermische onkruidbestrijding.  Gebruikmakend van de strategie van 

een vals zaaibed en een geautomatiseerde thermische onkruidbestrijding kunnen we het meer belastende 

handmatig onkruid wieden drastisch reduceren. Voor wie het serrewerk niet meer kan, zorgen voor een in-

terne doorstroom naar de recent opgestarte verpakkingsafdeling van verse groenten en fruit. 

 

Toepassingen binnen de afdelingen: 

  

Landbouw 

 

In de serres werd een buizensysteem gemonteerd. Deze dient als drager voor de onderstaande wagentjes, 

sproeibalk en branderbalk. Deze buizen werden geïnstalleerd in het dak van de serres. De functie is drager te 

zijn van een drietal mobiele hulpmiddelen om het werk in de serre minder belastend te maken, zowel direct 

als indirect. 

Wagentjes werden ontworpen om veiling-kisten en plantenbakken te dragen en te verrijden doorheen de 

beuk zodat er geen of minder heffen en tillen bij te pas komt. Doordat de bakken op dit systeem staan ,     

hinderen ze ook de werkzaamheden op de grond niet langer en 'evolueren' ze verder mee met het werk 

Sproeibalk: deze toepassing bestond reeds. De aanpassing voor ons is dat we deze ook hangend en zelfrij-

dend kunnen maken zodat de manipulatie tijdens het sproeien niet langer belastend is. Dit maakt het ook 

veiliger voor de medewerker en zorgt ervoor dat het sproeien gelijkmatiger gebeurd. 

Branderbalk: vanuit de inspiratie met de sproeibalk ontwikkelden wij een branderbalk, uitgerust met een mo-

tortje en sensoren, zodat er gelijkmatig en weer zonder fysieke belasting kan worden gewerkt. Het direct 

effect is minder werk om te wieden (gehurkt werken of op de knieën) voor onze medewerkers!                    

Deze ontwikkeling werd gedaan in samenwerking met een student HOWEST en de firma Vanhoucke op      

aangeven van Didier Bouden. 

 

 Verpakking en logistiek  

 

We verpakken héél diverse groenten op verschillende manieren en dat vereist een wendbare werkvloer.     

Tot nu deden we dat intuïtief met focus op een goed resultaat, maar procesmatig is dat niet steeds de beste 

organisatie voor de medewerkers.  

Vanuit ons partnerschap met Colruyt konden we beroep doen op 2 arbeidsanalisten om de werkwijze grondig 

te observeren en vandaaruit advies te geven om onze werkwijze te verbeteren. We bereikten een wendbare 

flowopstelling, een ergonomisch betere opstelling en kochten een aantal hulpmiddelen, zoals in de hoogte 

verstelbare werktafels en rolbanden en versterkten onze verpakkingsmachines door deze te upgraden. 
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Het 2TaCT-project werd afgerond in september. Het doel om tot een duurzaam en strategisch personeelsbe-

leid te komen is voor een belangrijk stuk gerealiseerd.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerker staat centraal in een organisatie die WERK ALS METHODE gebruikt om mensen aansluiting te 

laten vinden in de samenleving. Er is aandacht voor kwaliteit op  vlak van inhoud, voorwaarden, relaties en 

omstandigheden. Dit moet de  medewerkers de kans geven om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en 

daarmee bij te dragen aan een betere samenleving. Hun TALENT staat hierbij centraal. 

De Lochting wil als MICRO-organisme voeding geven en kiest hiervoor een Management Insteek van          

Continuïteit, Respect en Omgevingsbewustzijn. Dit vertaalt zich in een medewerkersbeleid dat waarderen, 

engagerend, verbindend,  inclusief, innoveren en loopbaangericht is. 

 

Met 3 medewerkers  behaalden wij het TMA certificaat en gingen we  van start met het afnemen van de    

Talent Motivatie Analyse bij alle medewerkers in loondienst. Een boeiende, moeilijke maar zeer positieve   

ervaring met gevolgen: we slaagden erin voor verschillende mensen een nieuwe job uitdaging te realiseren 

die aansluit bij hun talent. Samen hebben we het boek van professor Peggy De Prins ‘12 sleutels voor een 

duurzaam HR’doorgenomen.  De sleutels verwoorden op een mooie manier wat wij al jaren proberen.  Dit 

alles verbinden brengt ons bij een werkbaar model met heel veel mogelijkheden. Het zal ons zeker nog een 

jaar kosten om de sleutels om te zetten naar onze context.  Het project zelf is afgelopen maar met de kante-

ling zijn we zeker nog enkele jaren bezig.  

 

vacature en  sollicitatie 

 

onthaal 

 

talent opdiepen  

en ontwikkelen 

 

stroom 

Spreekt je aan op        

jouw passie 

Je hebt een hart voor werken 

in en met de natuur en            

voeding 

 

zoekt naar je talent 

 

ontwikkelt door denken 

en doen 

 

Doet je floreren in je job 

en leven 

Jouw talent is een zegen of 

een vloek naargelang de con-

text. Je TMA talentenanalyse 

is je persoonlijke handleiding 

Hoe je leert, je voorkeuren, je 

manier van leven, wat je kan 

ontwikkelen en waar geen 

tijd mee te verliezen. 

 

We maken samen de context 

waarin je kan bloeien 
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3.3. HART VOOR NATUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verbruik van gas is stabiel en op vlak van elektriciteit is er een daling in Izegem en Roeselare en kloppen 

we in Hooglede hoger af.  De stijging in Hooglede heeft te maken met de installatie van een koelruimte die 

ervoor moet zorgen dat de producten hun kwaliteit behouden na de oogst. 

Dat de zon méér scheen blijkt ook uit het genereren van de groene stroom certificaten die zowel in 2016 als 

17 hoger waren dan 2015. Het zou goed zijn om de effectieve geproduceerde kWH te vergelijken. Meteen 

een verbeterpunt voor de  volgende verslaggeving. 

Waar we dan helemaal geen cijfer van hebben is de recuperatie van de warmte die vrijkomt bij het koelen 

van de koelruimtes, en opnieuw aangewend wordt om de burelen te verwarmen. Dat het werkt is duidelijk 

maar we hebben hier geen meetgegevens over. 

 

 

 

Op vlak van energie zijn er 4 belangrijke onderdelen. 

Twee ervan hebben te maken met verbruik en twee met 

productie en/of recyclage. 

De brandstof voor voertuigen en machines: Het aantal 

voertuigen is gestegen maar anderzijds is er ten aanzien 

van 2015 een belangrijke daling in het verbruik. De voor-

naamste reden hiertoe zal de optimalisatie van het 

transport zijn. We leggen de lange afstanden niet zelf 

meer af, maar werken via een distributieplatform op de 

REO-veiling.  Dit daagt ons uit om na te gaan hoe het dan 

zit met het uitbesteden van transport.  

Globaal zou het ook de moeite zijn om dit af te zetten t.o.v. de verkochte productie. Op die manier kunnen 

we zien wat de groei ook aan impact heeft op transport. 

Het brandstofverbruik bij de machines is hoofdzakelijk  gestegen omwille van de investeringen in zitmaaiers. 
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Op vlak van afval stellen we vast dat net geen 43% van ons afval via recyclage terug als grondstof kan worden 

gebruikt. Het gaat vooral om papier en karton en folie. 

De sensibilisering van de medewerkers om te sorteren blijft een permanent aandachtspunt. 

Groen –en tuinafval gaat op onze eigen composthoop. 

Voor de verpakkingen onder eigen label, maar ook  voor  verpakkingen voor klanten gaan we op zoek naar 

ecologische/ afbreekbare verpakkingen. Zo werden de schaaltjes voor de champignons vervangen door 

“biologisch afbreekbare pulp-schaaltjes”.   

 

Afval/ Recyclage 03/’16-03/’17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterverbruik dat we registreren is vooral van toepassing voor 
het spoelen/wassen van onze groenten, waar we bij de laatste spoe-
ling verplicht worden om leidingwater te gebruiken. Voor de eerdere 
was- en spoelbeurten alsook voor de beregening van gewassen in 
groei maken we gebruik van onze waterspaarbekkens in Izegem en 
Roeselare, én de regenputten nabij de koepelserres waar we via een 
systeem van insijpeling en drainage het water dat op de koepels valt 
recupereren. Via de bezinkpunt recupereren we ook het afvalwater 
van de was- en spoelbeurten. 

Water is héél belangrijk voor ons landbouwwerk. We gaan dus werk 
maken van een inschatting van de volumes van de opslagcapaciteit, en 
eveneens het laten aanvoeren van water in droogteperiodes opne-
men in de verslaggeving. 

Uiteraard is er ook sanitair verbruik voor de medewerkers en bezoe-
kers. 

Afvalomschrijving Afvalgewicht kg 

Spuitbussen 24 

LDPE– folie 60/40 2 262 

papier en karton 10 690 

Bedrijfsafval 17 236 

Total servicelocatie 30 213 

Totaal recyclage 12 952 

% recyclage tov totaal afval 42,87% 
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In ‘15 breidde De Lochting, door partnerschap met de Elzerij, hun landbouwareaal uit met 16 hectare buiten-

grond en 3.5 hectare serres. Al deze gronden werden omgeschakeld naar bio gronden.  Gronden omschake-

len naar bio is een dure en onzekere zaak, daar de geteelde producten tijdens deze omschakelingsperiode 

niet als bio mogen verkocht worden.  

Door onze partnerschappen slaagden we er in een afzet te vinden van deze omschakelingsproducten. 

 

Op vlak van grondstoffen en aankopen zijn er evidenties en werkpunten. 

De evidenties zijn vooral in de tuinbouw te vinden gezien de biologische teelt zo geregeld is dat er enkel bio- 

ecologische grondstoffen kunnen aangewend worden. Denk hierbij aan zaai- en plantgoed, bemesting, enzo-

meer. Op vlak van verpakkingsmateriaal stellen we aan de klant steeds zo ecologisch mogelijk materiaal voor, 

maar daar zijn wij niet de beslissende partner in.  

Voor de onderhoudsproducten is de keuze voor ecologische producten gemaakt. De lijst kantoorbenodigdhe-

den is opgemaakt en de leverancier doet telkens voorstellen met meer ecologische alternatieven. Zuinigheid 

speelt hier een belangrijke rol. 

Producten voor eigen gebruik zoals koffie, melk, en dergelijke kopen we zo duurzaam mogelijk aan. 

 

We staan hier nog in onze kinderschoenen denken we. Het zou dan ook goed zijn om onze aankopen in die 

zin een labeltje te geven zodat we zicht krijgen op wat we al dan niet duurzaam aankopen.  
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3.4. KLANTENGROEPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. NETWERKONDERNEMING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verpakking 

Landbouw  

Verpakking 

Landbouw Fruitleveringen 

Groenonderhoud 

Biobello (plus) groente      

–en fruitpakketten 

Grafonderhoud 

VAN DOELEN NAAR DADEN 

Zijn we actief aanwezig in de sociale economie en de     

welzijnssector. 

Vertegenwoordiging in Tracee, 4werk, SST, Bioforum, 

SERR, Het Hart—transitienetwerk 

Maken we werk van aanwezigheid, zichtbaarheid, het 

uitdragen van onze missie en de visie op mens en 

maatschappij. En zetten we De Lochting als bedrijf 

met hart voor mens en  natuur op de kaart. 

Rondleidingen, facebook, interne en externe nieuws-

brieven, persberichten, het verzorgen van workshops 

in De Lochting en op verschillende events. 

Mee bijdragen tot het bieden van zinvolle antwoor-

den op hedendaagse problematieken vanuit tewerk-

stellingsperspectief. 

-> Mee initiatiefnemer van het transitienetwerk       

Het Hart 

Voorbeeldgedrag stellen op vlak van ecologie en            

duurzaamheid in ondernemen. 

Spanningspunt waar we nog een stuk verder in moe-

ten. 

Een rol opnemen als intermediair, voortrekker, hoof-

drolspeler, facilitator voor derden met dezelfde/ ge-

lijkaardige doelen in het biolandschap opnemen. 

Leanegem 

Het Hart—transitienetwerk 
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3.6. Partnerschappen 

 

 

 

 

 Werk Welzijn Opleiding 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Activiteit 

Diensten &     

Producten 

Transitie 

Federaties  

SST 

4Werk 

  

Bioforum 

 

Bioforum 

 

SST 

Overheden Lokale besturen 

Regie Sociale economie 

Midwest 

WSE 

VDAB 

Departement 

Welzijn 

 Gemeentes Midwest 

Departement Land-

bouw & visserij 

Roeselare 

Izegem 

 

Bedrijven Acerta 

Colruyt Group 

Biofresh 

 Acerta Acerta 

Colruyt Group 

Biofresh 

 

 

Acerta 

Colruyt Group 

Organisa-

ties 

GTB 

Emino 

West 7 

SIR 

Vakbonden 

Halte R 

 

 

 

SIR 

Inagro 

Ku Leuven 

PCBT 

Vormingplus 

Landwijzer 

Let’s Roeselare 

De Mandel 

SIR 

Halte R 

Let’s Roesela-

re 

Het Hart 

Vormingplus 

Vives 

Subsidies ESF  Koning Boudewijn-

stichting  Venture               

Philanthropy Fund 

  

Consortium Arbeidszorg 

Stam vzw 

Gemeentes Midwest 

Izegem 

Roeselare 

Geofolia 

Dominiek Savio 

Sint-Idesbald 

Boeren op een kruispunt 
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2018 is het jaar waarin we volop in ons strategisch traject “Reinventing De Lochting” terecht zullen komen. In 

het najaar hopen we te landen met antwoorden op de vraag hoe de Lochting er in de komende 5 jaar moet 

gaan uitzien.  

De stakeholdergesprekken zijn reeds voorbij, intern moeten we  op verschillende vlakken onze flows optimali-

seren om klaar te zijn voor de ontwikkelingen die op ons afkomen. Lean is de spirit! Hoe kunnen we verspil-

ling vermijden in alles wat we doen? 

 

De beïnvloedende ontwikkelingen voor deze plannen zijn ongetwijfeld voor onze tewerkstellingsdoelstelling 

de omslag naar het maatwerkdecreet eind 2018 en de arbeidsmarktevolutie.  Anderzijds blijft de groeiende 

bio-markt ons uitdagen en dat toont zich ook in de vraag van onze partners en klanten. De vraag hoe de 

groenactiviteiten zich verder ontwikkelen en welke rol de verpakkingsafdeling zal gaan spelen liggen even-

eens op tafel. 

 

De ontwikkelingen stellen ons op de proef in elke geleding van de organisatie: de medewerkers , de begelei-

ders, de afdelingsverantwoordelijken, de directie en het bestuur. De impact op de rollen, taken, verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden is nu al voelbaar en dwingt ons om een andere aanpak te kiezen, maar wel één 

die blijft aansluiten bij onze missie en waarden. Onze cultuur willen we bewaren en op een goede manier in-

bouwen in een passende structuur die ons ‘future-proof’ moet maken. 

Tot slot een woord van dank! 

Het resultaat van 2017, het mooie feestjaar en de opbouwende bereidwilligheid van onze medewerkers, om-

kadering en bestuur om onszelf terug uit te vinden terwijl iedereen ook het dagelijkse werk zo goed mogelijk 

probeert te doen, dat maakt ons oprecht blij en dankbaar. 

 

Henk Kindt 

Voorzitter Vzw De Lochting 
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Dit duurzaamheids-

rapport werd       

opgesteld op basis 

van de GRI-4    

richtlijnen.  

 

Volgende tabel geeft 

een overzicht van de 

GRI-4        indicatoren, 

die van belang zijn 

voor   De Lochting, als-

ook een verwijzing 

naar de pagina in dit   

document, waar deze 

indicatoren worden 

besproken.  

G4-1  Verklaring van de directie over het belang van duurzaamheid   

   voor de organisatie en/of strategie hiervoor 
 

G4-3  Naam van de organisatie 

G4-4  Voorstelling van de producten en/of diensten 

G4-5  Locatie van het (hoofd)kantoor 

G4-6  Land waar de organisatie actief is 

G4-7  Eigendomsstructuur en rechtsvorm 

G4-8  Afzetmarkt (geografische verdeling, sectoren die worden   

  bediend , en soort klanten/begunstigden) 

G4-9  Omvang van de organisatie (bv.  Het aantal medewerkers, totale  

  omzet, aantal verwerkte producten of geleverde diensten, enz.) 

G4-10  Verdere informatie over werknemers: type contract,    

  (vast, interim, zelfstandig), geslacht, enz. 

G4-12  Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is  

  (voor de belangrijkste producten/ diensten) 

G4-15  Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft 

G4-16  Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar   

  de organisatie lid van is. 
 

 

G4-17  Toepassingsgebied van het verslag (uit welke entiteiten bestaat  de  

  organisatie en worden ze allemaal meegenomen in het  verslag) 

G4-18  Beschrijving tot stand komen van rapport 

G4-19  Overzicht materiële duurzaamheidsthema’s 

G4-20  Overzicht materiële thema’s die intern gelden 

G4-21  Overzicht materiële thema’s die extern gelden 
 
 

G4-24  Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft be- 

  trokken (overheid, werknemers, klanten, lokale gemeenschap, enz.) 

 

G4-28  Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 

G4-30  Verslaggevingscyclus 

G4-31  Contactpunt voor vragen over het verslag en de inhoud ervan 
 

G4-34  Beschrijving van waarden, (gedrags)normen, principes van de         

  organisatie 

 

G4-56  Beschrijving van missie, visie, waarden, gedragsnormen en uitgangs-

punten met belang op vlak 

  Van MVO 

7 

16-17 

 

4 

8-10 

19 

België 

19 

18, 31 
 

 

23 

 

23 

 

8-10 

 

8 

31-32 

 

 

 

 

19 

 

6 

16-17 

16-17 

16-17 
 

 

 

32 

 

 

 

 

15 

38 

 

38 

 

 

11-14 
 

 

 

6-7 
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BIJLAGE I: Gedetailleerde samenstelling organisatiestructuur 
 

BESTUUR: Algemene Vergadering en Raad van Bestuur  

  

Namen volgende bestuursfuncties waar:  

Dhr. Henk Kindt: voorzitter   

Dhr. Frank Duhamel: ondervoorzitter  

Dhr. Johan Leenknecht: secretaris en afgevaardigd-bestuurder  

  

Samenstelling Raad van Bestuur:  

Dhr. KINDT Henk, voorzitter 

Dhr. DUHAMEL Frank, ondervoorzitter 

Dhr. LEENKNECHT Johan 

Dhr. CROMBEZ Hans 

Dhr. DESMET Marc 

Dhr. KOYEN Gust 

Dhr. VAN PARYS Pascal 

Dhr. COMPERNOLLE Etiënne  

Dhr. PUTMAN Bert, bestuurder 

Dhr. CAMERLYNCK Bernard 

Dhr. ESPEEL Jan, bestuurder 

Dhr. SARRAZYN Robrecht, bestuurder 

Mevr. TRATSAERT Fino, bestuurder  

Dhr. VIERSTRAETE Pieter, bestuurder 

Dhr OUVRY Hendrik, bestuurder 

Dhr. DEBELS José 

Dhr.Samyn Hans 

 

Samenstelling Algemene Vergadering  (24 leden)= leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met:  
Dhr. VANDENDRIESSCHE Freddy 
Dhr. DUYCK Hendrik 
Dhr. MARICHAL Bart 
Dhr. VAN WALLEGHEM  
Dhr. DESEYN Marc 
Mevr. SABBE Greta 
  
Dagelijks Bestuur  
  
Het Dagelijks bestuur kwam samen en behartigde de dagdagelijkse zaken en beslissingen.  
Henk Kindt, Voorzitter  
Frank Duhamel, Ondervoorzitter  
Johan Leenknecht, Afgevaardigde Bestuurder en Secretaris  
Bernard Camerlynck, Bestuurder  
Hans Crombez, Bestuurder-boekhouder  
Bert Putman, Bestuurder  
  
Volgen deze bijeenkomsten zonder stemrecht:  
Dirk Lammertyn, Directeur  
Luc Maertens, Adjunct-Directeur  
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BIJLAGE I: Gedetailleerde     

samenstelling organisatiestructuur 
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