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Sinds onze oprichting in 1935, produceren we 
smaakvolle koude en warme sauzen voor 
iedereen. Ons gemotiveerde team streeft 
er elke dag naar om het verschil te maken. 
Hierbij garanderen we als no-nonsense 
familiebedrijf steeds een snelle service met 
de nodige flexibiliteit. 

1. Over Manna
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1.2 Onze visie

We streven naar structurele 
groei en rentabiliteit op de 
lange termijn.

Zo zijn onze klanten onze 
partners en zijn het onze 
medewerkers die het 
verschil maken.

Bij Manna hebben we 
oprechte waardering 
en respect voor alle 
stakeholders.

1.1 Onze missie 



Ondernemingszin 
We stimuleren bij onze medewerkers 

de zin voor initiatief, het lanceren 
van ideeën en het omzetten ervan 
in concrete acties. Fouten maken is 
menselijk en mag, zolang we er de 

juiste lessen uit leren.  We verwachten 
ook dat elke medewerker zijn of haar 

verantwoordelijkheid opneemt.

Openheid 
Alle collega’s werken mee aan een 

open en transparante bedrijfscultuur, 
waarin een kritische en constructieve 

houding en openheid wordt 
gestimuleerd.  

We communiceren steeds op een 
directe manier met de juiste collega.

Fun
Bij Manna heerst er een familiale en 
informele sfeer: medewerkers zijn 
geen nummers maar waardevolle 

individuen.  We nemen initiatieven om 
de teamspirit aan te moedigen en 

we streven naar een goed evenwicht 
tussen werk en privé.  Wij zijn ervan 
overtuigd dat wie met plezier werkt, 

ook beter werkt!

1.3 Onze waarden
Ons doel bij Manna? Op een duurzame manier zowel nationaal als internationaal blijven groeien. Hierbij gaan we 
steeds uit van onze 6 waarden. Door het toepassen van deze waarden maakt ons gemotiveerde team elke dag 
het verschil.

Kwaliteit 
We investeren permanent in de 

kwaliteit van ons team.  
Met de nodige zorg en hoogwaardige 

grondstoffen maken we producten 
van topkwaliteit. 

Ook garanderen we een 
hoogstaande service en werken we 

voortdurend aan een uitstekende 
interne en externe communicatie.

Klantgerichtheid
De Klant staat centraal bij Manna. 

Zo komen de vereisten en de wensen 
van onze Klanten op de eerste plaats 

in onze bedrijfsprocessen. 
Dankzij de betrokkenheid en het 

sterke engagement van onze 
medewerkers maken we partners 

van onze Klanten.

Efficiëntie
We streven naar een efficiënte 

werking in alle afdelingen door de 
juiste persoon op de juiste plaats 

tewerk te stellen.  
We benutten alle middelen zo 

optimaal mogelijk en herleiden de 
kosten tot een minimum.
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1.4 Historiek
1935 
Waar het allemaal begon 
Henri Van den Broeck, de stichter van Producten Manna, kreeg in 1935 het lumineuze idee 
om in zuur ingelegde haring te verkopen. Hij maakte deze met de hand schoon en verkocht 
van deur tot deur. Dit allemaal met paard en kar!

1950 
Uitbreiding assortiment
Na de Tweede Wereldoorlog openden meer en meer frituren hun deuren. 
Dit zagen we als dé perfecte kans om onze Manna mayonaise op de markt 
te brengen. De voorloper van een uitgebreid gamma van meer dan 100 
#zotlekkere sauzen

Jaren ‘80 
Lancering Manna Bolognaise
In de jaren ‘80 ontwikkelde Johny Van den Broeck, de kleinzoon van oprichter Henri, de 
iconische Manna Bolognaise. Al generaties lang wordt er genoten van deze saus op maat 
van de Belgische smaakpapillen.

2006 
Meer ruimte
In 2006 werd er in Wijnegem een groot magazijn aangebouwd. Vanuit hier 
verspreiden we onze #zotlekkere saus over de hele wereld!

2018 
Nog meer ruimte
Door de enorme groei, was er opnieuw nood aan extra ruimte. Daarom werd er in 2018 
een groot magazijn aangekocht, vlak naast de huidige fabriek aan het Albertkanaal.  
De toekomst van Manna in Schoten en Wijnegem is dus verzekerd!

1999 
Grote verhuis
Omdat de site in Schoten te klein werd, verhuisden we in 1999 onze 
administratieve kantoren naar het nieuwe gebouw in Wijnegem.

2004 
Overname
In 2004 nam Sylvie Van den Broeck, de achterkleindochter van Henri Van den Broeck, het 
roer over. Manna is dus nog steeds 100% een familiebedrijf.
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1.5 Manna vandaag 

 €50
miljoen 120

ruim

omzet medewerkers

30%
Retail

60%
Export

10%
Food Service

2 sites 

Wijnegem Schoten

Financieel gezond 
en groeiend 
familiebedrijf

Klanten in  
verschillende kanalen

Export naar ruim 60 verschillende landen 
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2. Van duurzame initiatieven  
naar een duurzame strategie
Als familiebedrijf willen we onze groei op een duurzame manier verderzetten. We streven ernaar om zoveel 
mogelijk waarde te creëren voor alle stakeholders met een minimum aan verspilling van grondstoffen, 
energie en talent.

We hebben immers een verantwoordelijkheid die veel verder reikt dan onze eigenaars. Onze werknemers 
komen steeds op de eerste plaats. Ook streven we ernaar om duurzame partnerships uit te bouwen met onze 
klanten. En we kiezen ervoor om, waar mogelijk, lange-termijn-relaties aan te gaan met onze leveranciers. 
Bovendien zijn we ook actief betrokken bij het welzijn van onze lokale gemeenschap. 

2.1 Duurzame initiatieven
Vóór 2018 namen we reeds verschillende duurzame initiatieven:

Woon-werkverkeer: we zoeken gericht naar medewerkers die in een straal van 10 of minder 
kilometer wonen. Wie dichter bij huis werkt, heeft immers een betere werk-privébalans. 

Minder verspilling: wanneer onze sauzen, wegens een beperkte houdbaarheid, niet meer verkocht 
kunnen worden aan de klanten, worden deze geschonken aan o.a. Moeders voor Moeders.

Lokaal aankopen: we werken, waar mogelijk, met lokale, kwaliteitsvolle ingrediënten. Niet alleen 
om andere Belgische bedrijven te steunen, maar ook om het transport van deze ingrediënten zoveel 
mogelijk te beperken. Ook hechten we veel belang aan het opbouwen van duurzame lange-termijn 
relaties met de leveranciers van onze ingrediënten.

Maatschappij: we proberen ons steentje bij te dragen aan de maatschappij door, waar mogelijk, 
samen te werken met Maatwerkbedrijven. Zo doen we bij handelingen, die niet in eigen productie 
uitgevoerd kunnen worden, telkens beroep op een lokale Maatwerkbedrijven in Antwerpen.

Sponsoring: sinds 2014 schenkt Manna jaarlijks een bedrag aan de Cliniclowns. Zowel in 2016 en 
2017 werd er een bedrag van 20.000 € aan de Cliniclowns geschonken in het kader van een virale 
Social Media campagne in samenwerking met Piet Huysentruyt en Van Echelpoel. Ook sponsoren  
we diverse jeugdbewegingen en verenigingen met gratis sauzen.

Welzijn op het werk: het welzijn van onze medewerkers is prioritair bij Manna. Manna probeert 
een positieve omgeving te creëren waar medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te ontplooien. 
Op regelmatige basis worden er ook activiteiten georganiseerd om de band tussen de medewerkers 
en met het bedrijf te versterken.

Milieu: in 2011 werden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de kantoren en het magazijn 
in Wijnegem. Met deze groene energie kunnen we voorzien in ons elektriciteitsgebruik én een deel 
teruggeven aan het elektriciteitsnet. Ook wordt watervervuiling zoveel mogelijk beperkt. We reinigen 
vervuild water eerst zelf voordat dit in de Antwerpse waterzuivering terechtkomt.
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We voerden ondertussen reeds 15 van de 30 acties volledig uit. De overige acties, zoals bijvoorbeeld de reductie 
van water bij reiniging, dienen voortdurend geëvalueerd en verder geoptimaliseerd te worden om onze 
doelstellingen i.k.v. Duurzaamheid te bereiken (zie ook deel 3).

2.2 Duurzame strategie
Vanaf 2018 ondernamen we de eerste stappen richting een duurzame strategie.

In 2018 definieerden we in samenwerking met EY Climate Change & Sustainability Services 30 prioritaire acties 
i.k.v. Duurzaamheid. Deze acties werden bepaald op basis van de Sustatool*.

* de Sustatool is een duurzaamheidsmanagementmethode die duurzaamheid op het niveau van producten 
en diensten, processen en organisatie zichtbaar maakt. Op deze drie niveaus worden er telkens vijf duur-
zaamheids- en optimalisatiethema’s geïdentificeerd. Op basis van deze 15 thema’s werden de 30 prioritaire 
acties bepaald.

Product  
service  

excellence

Operational 
excellence

Aanbod

Lean

Materiaal

Energie

Verpakking

Water & 
omgeving

Consument

Transport

Supply chain 
& aankoop

Milieu-impact

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Organizational 
excellence

11 12 13 14 15

Ethiek Medewerkers Veiligheid & 
gezondheid

Communicatie Stakeholders

Recyclage van 
productieafval

Product service excellence

Duurzaamheids- 
criteria in contracten 

met leveranciers

Algemene  
veiligheidscultuur  

creëren

Verbeterde ergonomie 
 in productie

Organizational excellence

Aflijnen voetgangerszones 
in magazijn én productie

Operational excellence

Poolfietsen voor 
verplaatsingen tussen  

de vestiging in Wijnegem 
en in Schoten

Een aantal voorbeelden van acties o.b.v. de Sustatool.



In 2020 werd Duurzaamheid een 
onderdeel van onze Visie.

Om Duurzaamheid volledig te 
integreren in onze strategie en 
beleidsvoering, definieerden we 
de 3 duurzame ’s. Deze 3 M’s 
vertegenwoordigen de 3 belangrijkste 
thema’s i.k.v. Duurzaamheid bij 
Manna, gebaseerd op de Sustatool 
en de prioritaire SDG’s (voor zowel de 
stakeholders als voor Manna).

In 2019 stelden we een materialiteitsmatrix op, om te 
bepalen welke doelstellingen i.k.v. Duurzaamheid het 
belangrijkst zijn, zowel voor onze stakeholders als voor 
Manna. Op basis van deze matrix, definieerden we  
7 prioritaire SDG’s*, waarop we ons de komende 
jaren zullen focussen.

* de SDG’s of Sustainable Development Goals werden ontwik-
keld door de Verenigde Naties. Deze doelstellingen lopen tot 
en met 2030 en moeten onder meer armoede uit de wereld 
helpen, ongelijkheid bestrijden en de klimaatverandering 
aanpakken.
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Onze 3 Duurzame       ‘s werden onderverdeeld in 9 subthema’s. Per subthema bepaalden we  
1 ambitieuze doelstelling voor 2025 en 2030. Om deze doelstellingen te bereiken, dienen 
we de komende jaren nog een groot aantal acties i.k.v. Duurzaamheid te ondernemen. 
In deel 3 worden onze 9 Duurzame ambities verder toegelicht.
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anna Milieu
We streven ernaar om ons energieverbruik, 
waterverbruik en afval zoveel mogelijk te 
beperken.

anna Mensen
We streven ernaar om een veilige, gezonde en 
aantrekkelijke werkplek te creëren voor onze 
medewerkers.

anna in de Markt
We streven ernaar om zoveel mogelijk duurzame 
producten met duurzame grondstoffen & 
verpakkingen te produceren en we gaan op zoek 
naar duurzame alternatieven voor transport.



3. De 3 duurzame ’s

3.1 anna Mensen
We streven ernaar om een veilige, gezonde en 
aantrekkelijke werkplek te creëren voor onze 
medewerkers.

1. Veilige werkplek
We trachten om een algemene 
veiligheidscultuur te creëren, waarbij 
veiligheidsincidenten zoveel mogelijk 
worden beperkt. 

We ondernamen reeds diverse stappen i.k.v.  
veiligheid en ergonomie:

• Er werden voetgangerszones afgelijnd in de 
magazijnen en in productie, zodat de medewerkers 
zich op een veilige manier kunnen verplaatsen 
binnen de afgetekende zones.

• We trachten om een algemene veiligheidscultuur 
te creëren door duidelijke veiligheidsinstructies te 
voorzien, diverse opleidingen  
i.k.v. veiligheid te organiseren, het gebruik van en  

de controle op fluohesjes 
en PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen) etc. 

• We installeerden verschillende trappen, platforms 
en liften om het manueel optillen van materialen tot 
een minimum te beperken.

• We installeerden een aantal pompen, zodat 
bepaalde grondstoffen automatisch kunnen worden 
aangevoerd.

• Er werd een stapelrobot aangekocht, zodat de 
eindproducten niet meer manueel gestapeld dienen 
te worden op bepaalde locaties.

• We investeerden recent in een aantal volledig 
geautomatiseerde rekken in het magazijn in 
Wijnegem om het aantal verplaatsingen met de 
heftruck te beperken.

Om onze ambities te bereiken, dient de veiligheidscultuur o.a. 
verder geïmplementeerd en geoptimaliseerd te worden. Zo worden 
productiemedewerkers gestimuleerd om preventieve meldingen i.k.v. veiligheid 
te registreren. Op basis hiervan worden de nodige acties geïdentificeerd. Om de 
status van deze veiligheidsmeldingen en de desbetreffende acties op te volgen, 
worden er maandelijkse werkpostmeetings georganiseerd.
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incidenten minder incidenten minder incidenten

67 25% 50%   

Status 2020 Ambitie 2025 Ambitie 2030

Stapelrobot

Ambitie



2. Gezonde werkplek
We trachten om de gezondheid van onze medewerkers te boosten, waarbij ziekteverzuim 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Er worden reeds verschillende initiatieven genomen om 
de gezondheid van onze medewerkers een boost te 
geven:

• We voorzien een tweewekelijkse fruitmand, 
waarvan alle medewerkers gebruik kunnen maken.

• We bieden een gratis medisch onderzoek voor 
50-plussers aan en voorzien jaarlijks gratis 
griepvaccin voor alle medewerkers.

• De medewerkers krijgen de mogelijkheid om een 
(elektrische) fiets te leasen tegen een voordelig 
tarief.

• We sponsoren de deelname aan diverse 
sportevenementen zoals de Spartacus Run, de 
Antwerp (Half) Night Marathon, de Ten Miles 
etc. en organiseren tweejaarlijks een sportieve 
teambuilding.

• Onze medewerkers kunnen wieleroutfits aankopen 
aan een uiterst voordelig tarief. Ook wordt er 
regelmatig een “Manna Ride” georganiseerd, 
waaraan de medewerkers kunnen deelnemen 
(uiteraard in Manna wieleroutfit en mét helm)

Om onze ambities te bereiken, lanceerden we recent 
onze nieuwe HR-vise, waarin diverse acties werden 
opgenomen om ziekteverzuim te beperken, zoals 
het op punt stellen van de meldingsprocedure bij 
afwezigheden, een hogere aanwezigheid van de 
externe preventieadviseur (via Mensura) en een meer 
gestructureerd welzijnsbeleid.

Status 2020

Ziekteverzuim  
4%

Ziekteverzuim  
beperken tot 3,5%

Ambitie 2025

Ziekteverzuim  
beperken tot 3%

Ambitie 2030

Antwerp Half  
Night Marathon

Ambitie
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3. Aantrekkelijke werkplek
We trachten om een aangename, stimulerende werksfeer te creëren, waarbij het 
personeelsverloop zoveel mogelijk wordt beperkt. 

We voerden reeds een aantal acties uit om een 
aangename(re) werkomgeving te creëren:

• De implementatie van een SAP systeem, waardoor 
de verschillende afdelingen sneller en efficiënter 
kunnen samenwerken.

• We streven naar zoveel mogelijk diversiteit 
op de werkvloer: we werken samen met 
verschillende Maatwerkbedrijven en ons divers 
personeelsbestand bestaat uit medewerkers van 
verschillende nationaliteiten.

• Recent werden de kleedkamers van de 
productiemedewerkers opnieuw ingericht, om meer 
ruimte te creëren. 

      

      Ook werd de refter in Wijnegem omgevormd 
tot een gezellige lunchruimte en bar, waarin de 
medewerkers ook na de kantooruren kunnen 
bijpraten.

• We organiseren diverse after work activiteiten 
en infosessies waarop belangrijke (bedrijf 
gerelateerde) ontwikkelingen aan alle medewerkers 
worden gecommuniceerd.

• Er werden TV schermen in de productie 
geïnstalleerd waarop belangrijke 
aandachtspunten en mededelingen worden 
getoond.

• Onze CEO ondertekende “Sign for my future”, 
waarmee we de volgende regeringen vragen om 
werk te maken van een krachtig klimaatbeleid.
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Om onze ambities te bereiken, lanceerden we 
recent onze nieuwe HR-vise, waarin diverse acties 
werden opgenomen om het personeelsverloop te 
beperken, zoals een train-the-trainer traject om 
opleidingen efficiënter te laten verlopen en een nieuwe 
loopbaanmatrix  met meer carrière- en financieel 
perspectief, gebaseerd op expertise en polyvalentie.

Personeelsfeest 2017

Status 2020

Personeelsverloop 
14%

Personeelsverloop  
beperken tot 12% 

Ambitie 2025

Personeelsverloop  
beperken tot 10% 

Ambitie 2030

Ambitie



3.2 anna in de Markt
We streven ernaar om zoveel mogelijk duurzame 
producten met duurzame grondstoffen & 
verpakkingen te produceren en we gaan op zoek  
naar duurzame alternatieven voor transport.

1. Duurzame eindproducten
We trachten om zoveel mogelijk 
duurzame, innovatieve, diverse en 
gezonde Manna sauzen op de markt 
te brengen, met zo weinig mogelijk 
additieven en bewaarmiddelen. 

*  t.o.v. het totaal aantal artikels die onder het Manna-merk worden verkocht

Cannellon
i met 

Manna Veg
etarische

 

Bolognais
e

15

+/- 20% 

Duurzame artikels*

Status 2020

15%  

meer duurzame artikels

Ambitie 2025

30%  

meer duurzame artikels

Ambitie 2030

Ambitie
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Ons huidige productassortiment bestaat reeds uit verschillende duurzame artikels: 

Om onze ambities te bereiken, streven we ernaar om de komende jaren zoveel mogelijk duurzame artikels 
te lanceren en/of om bestaande artikels te verduurzamen. Zo werd het recept van de Manna Chinese 
Curry recent aangepast naar een 100% plantaardig recept en bekijken we momenteel hoe bepaalde 
E-nummers vervangen kunnen worden door een duurzaam alternatief. 

Producten aangepast aan 
wereldwijde cultuurverschillen, 

zoals ons Mahall assortiment, dat 
uit Halal gecertificeerde sauzen 
bestaat in diverse verpakkingen.

Innovatieve producten, waaronder 
de Manna Mayonaise met Truffel 
en de Manna Ch’easy, een saus die 
ter vervanging van een sneetje kaas 

toegevoegd kan worden.

Gezonde(re) producten die 
minder vet bevatten, zoals 

de Manna Mayonaise met 
70% olie (i.p.v. 80%). 

Producten zonder additieven 
en bewaarmiddelen, zoals 
de Manna Groentesaus.

Duurzame producten waarin 
ingrediënten met een grote 
ecologische impact worden 
vervangen, zoals de Manna 

Vegetarische Bolognaise en  
de Malina Vegan Mayo.

We definiëren duurzame producten als volgt: 
• Producten aangepast aan wereldwijde 

cultuurverschillen
• Innovatieve producten
• Gezonde(re) producten (met minder vet,  

suiker, zout etc.)

• Duurzame producten waarin ingrediënten met een 
grote ecologische impact worden vervangen en/of 
beperkt

• Producten met minder additieven en 
bewaarmiddelen
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Om onze ambities te bereiken, volgen we jaarlijks op in welke 
mate de leveranciers voldoen aan deze criteria. 

Ook streven we ernaar om zoveel mogelijk recycleerbare 
verpakkingen te gebruiken en plastic (verpakkingen) 
te beperken. Bovendien werd er recent een 
Verpakkingsdiagnose uitgevoerd in samenwerking met 
Fostplus, Valipac en de Universiteit van Hasselt. Op basis 
hiervan werden er een aantal acties gedefinieerd om onze 
verpakkingen te verduurzamen. Deze acties zullen we in 
de komende jaren verder uitwerken. 

2. Duurzame grondstoffen en verpakkingen
We trachten om zoveel mogelijk duurzame grondstoffen en verpakkingen aan te kopen, waarbij 
de nieuwe én bestaande leveranciers dienen te voldoen aan onze 10 duurzame geboden.

In de voorbije jaren voerden we reeds diverse acties uit 
om zoveel mogelijk duurzame én veilige grondstoffen 
en verpakkingen aan te kopen. Zo worden er strenge 
toegangscontroles uitgevoerd op bepaalde grondstoffen 
en zorgen we ervoor dat grondstoffen en verpakkingen 
steeds traceerbaar zijn. Bovendien beschikken we over 
een IFS-certificaat (Higher Level) en worden de nodige 
risicoanalyses uitgevoerd om de voedselveiligheid te 
maximaliseren (i.k.v. food defense en het voorkomen van 
food fraud). 
Ook bepaalden we 10 prioritaire 
duurzaamheidscriteria, waaraan bestaande én nieuwe 
leveranciers dienen te voldoen (de 10 geboden).

Geen kinderarbeid
Zoveel mogelijk gebruik maken 
van duurzame verpakkingen 
Zoveel mogelijk gebruik maken 
van groene stroom 
Streven naar een reductie van CO2
Streven naar een reductie van het waterverbruik
Streven naar een reductie van productie-afval
Zoveel mogelijk inzetten op duurzaam transport
Het welzijn van de medewerkers is een prioriteit
Zorgen voor een veilige/gezonde werkomgeving
Grondstoffen zoveel mogelijk lokaal aankopen

* dit percentage wordt berekend o.b.v. de aankoopwaarde die de 
desbetreffende leveranciers vertegenwoordigen t.o.v. de totale aankoopwaarde.

van de leveranciers 
voldoet aan minstens  

5 van de 10 
duurzame geboden 

50%*

Status 2020

van de leveranciers 
voldoet aan minstens  

5 van de 10 
duurzame geboden

75%*

Ambitie 2025

leveranciers voldoen 
aan minstens  
5 van de 10 

duurzame geboden

Alle*

Ambitie 2030

Ambitie



Om onze ambities te bereiken, trachten we 
om de komende jaren om zoveel mogelijk 
containers, die worden geëxporteerd via de 
Haven van Antwerpen, via de binnenvaart 
(Albertkanaal) te verschepen naar de 
haven. In 2020 werden we i.k.v. dit duurzame 
project genomineerd voor “Baanbrekende 
verlader” (award uitgereikt door Multimodaal 
Vlaanderen). 

3. Duurzame alternatieven voor transport
We trachten om het aantal KM’s zoveel mogelijk te beperken en we gaan op zoek naar duurzame 
alternatieven voor transport.

We voerden reeds een aantal acties uit om het aantal 
KM’s te beperken:

• We kopen steeds zo lokaal mogelijk aan. Zo wordt 
+/- 70% van de grondstoffen & verpakkingen in 
België en in de buurlanden (Nederland, Duitsland 
en Frankrijk) aangekocht.

• Het aantal (interne) transportbewegingen werd 
geminimaliseerd door een extra magazijn naast 
de productie in Schoten aan te kopen. Hierdoor 
is er geen nood meer aan externe stockage en 
wordt het intern transport tussen Wijnegem en 
Schoten (voor de aanlevering van grondstoffen en 
verpakkingen) beperkt.

Ook werden er reeds een aantal duurzame 
alternatieven voor transport gevonden:

• 20% van de grondstoffen & verpakkingen wordt via 
het treinspoor aangeleverd.

• Het volledige wagenpark van onze transporteur 
werd recent overgeschakeld naar de EURO 6 norm.

• Er worden poolfietsen voorzien, zodat de 
medewerkers zich op een duurzame manier kunnen 
verplaatsen tussen de vestigingen in Wijnegem en in 
Schoten.

• De medewerkers krijgen de mogelijkheid om 
een (elektrische) fiets te leasen om het woon-
werkverkeer te verduurzamen en het aantal files  
te beperken.
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FCL’s verscheept 
via de binnenvaart  

7,5%

Status 2020

van de FCL’s wordt  
via de binnenvaart  

verscheept

50%

Ambitie 2025

van de FCL’s wordt  
via de binnenvaart  

verscheept

75%

Ambitie 2030

In 2020 werden we genomineerd 
voor Baanbrekende verlader

Ambitie



Om onze ambities te bereiken, dienen we de komende jaren nog een aantal grote stappen te ondernemen. 
Zo nemen we deel aan het project “Logigrid” van VIL om de productie, opslag en verdeling van energie 
binnen de bedrijvencluster in Deurne zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren.

We voerden recent een energiescan uit in samenwerking met EFES, waarbij er 
een aantal energie-efficiënte maatregelen werden geïdentificeerd. Deze 
acties worden in de komende jaren verder uitgewerkt.

Ook kochten we een extra pand aan, naast de huidige vestiging in Schoten. 
Het is de bedoeling om de productie volledig te herstructureren, gebruik 
makend van deze extra ruimte. Hierbij wordt er zoveel mogelijk geopteerd 
voor duurzame energievoorzieningen en bekijken we of en  
hoe bestaande energiestromen hergebruikt kunnen worden.

Er werden reeds verschillende initiatieven genomen om 
onze CO2-uitstoot te beperken:

• Op het magazijn en de kantoren in Wijnegem 
werden zonnepanelen geïnstalleerd.

• De verwarming in het magazijn in Wijnegem wordt 
vanaf een bepaalde temperatuur uitgeschakeld.

• We streven naar lean manufacturing. Op deze 
manier wordt de productie zo efficiënt mogelijk 
georganiseerd, waardoor energieverspilling tot een 
minimum wordt beperkt.

3.3 anna Milieu 
We streven ernaar om ons energieverbruik, 
waterverbruik en afval zoveel mogelijk 
te beperken.

1. Energieverbruik beperken
We trachten om onze uitstoot (in CO2 
equivalenten) ten opzichte van het 
geproduceerde volume zoveel mogelijk 
te beperken. 
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 Scope 1 & 2 emissies =  
0,074 ton CO2 (in 

equivalenten) per ton saus 

Status 2020

Scope 1 & 2 emissies 
beperken met 10% 

Ambitie 2025

Scope 1 & 2 emissies 
beperken met 30% 

Ambitie 2030

Zonnepanelen
op ons magazijn

in Wijnegem

Ambitie
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Er dienen nog een groot aantal acties uitgevoerd te worden 
om onze ambities te bereiken. Zo trachten we om zoveel 
mogelijk producten af te vullen door gebruik te maken 
van direct feed. Door deze directe aanvoer naar de 
afvulmachine, dienen er minder containers (om de sauzen 
tijdelijk op te slaan alvorens deze worden afgevuld) 
gereinigd te worden.

Ook wordt er i.k.v. de herstructurering van de productie 
onderzocht of er een waterzuivering geïmplementeerd 
kan worden, zodat water op een circulaire manier 
gereinigd en hergebruikt kan worden.

2. Waterverbruik beperken
We trachten om de watervervuiling en het waterverbruik ten opzichte van het 
geproduceerde volume zoveel mogelijk te beperken. 

Om de watervervuiling zoveel mogelijk te beperken, 
beschikken we over een eigen waterzuivering. Hierin 
wordt vervuild water gezuiverd, voordat dit in de 
Antwerpse waterzuivering terechtkomt.

We namen reeds diverse acties om het waterverbruik 
bij reiniging te verminderen: 

• Zoveel mogelijk droog kuisen
• Optimalisatie van het CIP systeem (Cleaning in Place) 

waarbij bepaalde machineonderdelen automatisch 
gereinigd worden, 

 zonder dat deze volledig gedemonteerd, 
verplaatst of uit elkaar gehaald dient te worden. 
Door het aantal en de duur van de spoelingen te 
optimaliseren, kan er water bespaard worden.

• Sensibilisering van de productiemedewerkers om 
het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

• We streven naar lean manufacturing. Op deze 
manier wordt de productie zo efficiënt mogelijk 
georganiseerd, waarbij waterverspilling tot een 
minimum wordt beperkt.

Waterverbruik = 1,239 m³  
water per ton saus 

Status 2020

Waterverbruik  
beperken met 10%

Ambitie 2025

Waterverbruik  
beperken met 30%

Ambitie 2030

Directe aanvoerlijnen
naar de afvulmachine

Ambitie
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We ondernamen reeds een aantal stappen om afval 
te beperken:

• Het 5S-systeem werd geïmplementeerd, waarbij 
we een opgeruimde, goed georganiseerde 
en overzichtelijke werkplaats nastreven. De 
verschillende soorten afval worden gesorteerd in de 
hiervoor voorziene afvalcontainers.

• Alle medewerkers worden gesensibiliseerd om 
zoveel mogelijk te sorteren, ook in de kantoren.

• We voldoen aan de bepalingen die werden 
opgenomen in Het Vlaams Regelement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalbeheer (VLAREMA) m.b.t. het apart inzamelen 
van de verschillende afvalstromen. 

• Eindproducten die we, wegens een beperkte 
houdbaarheid, niet meer kunnen verkopen, worden 
geschonken aan Moeders voor Moeders. 

• De producten die niet (meer) geschonken kunnen 
worden aan Moeders voor Moeders, worden 
gerecycleerd via Kwaliflex (tot o.a. biogas).

Om onze ambities te bereiken, streven we ernaar om 
productie-afval zoveel mogelijk te beperken. 
Zo werden er een aantal membraanpompen 
geïnstalleerd tussen de aanmaakmachines en de 
afvullijnen om ervoor te zorgen dat er minder saus verloren 
gaat. Ook streven we ernaar om non-conformiteiten 
zoveel mogelijk te voorkomen, door o.a. een inline 
viscositeitsmeting.

We onderzoeken momenteel ook of de emmers, 
die worden gebruikt om ingrediënten af te wegen, 
hergebruikt kunnen worden (na industriële reiniging door 
een externe partner).

3. Afval beperken
We trachten om het niet-recycleerbare afval ten opzichte van het geproduceerde 
volume zoveel mogelijk te beperken. 

Niet-recycleerbaar afval = 
0,072 ton afval per ton saus

Status 2020

Niet-recycleerbaar afval  
beperken met 20% 

Ambitie 2025

Niet-recycleerbaar afval  
beperken met 40% 

Ambitie 2030

5S-systeem

Ambitie
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“We zijn trots op waar we 
nu reeds staan op vlak van 
Duurzaamheid, maar beseffen 
dat we nog een groot aantal 
stappen dienen te ondernemen 
om Manna als duurzaam bedrijf 
op de kaart te zetten.”

Waarom is Duurzaamheid een belangrijk 
onderdeel van de visie van Manna?

Ik ben ervan overtuigd dat een bedrijf dat niet op 
lange termijn nadenkt, geen toekomst meer heeft. 
Als familiebedrijf focussen we van nature op de lange 
termijn, om de toekomst van de volgende generaties 
veilig te stellen. Dat de vierde generatie momenteel aan 
het roer staat, bewijst dat dit lange termijn denken de 
nodige vruchten heeft afgeworpen. Ook nu, voelen we 
ons nog steeds verantwoordelijk voor de wereld van de 
volgende generaties. Duurzaamheid maakt dus deel uit 
van ons DNA.

Wat is de huidige status van Duurzaamheid bij 
Manna?

Omdat Duurzaamheid in ons DNA zit, kozen we in het 
verleden vaak onbewust voor duurzame investeringen 
en een duurzame bedrijfscultuur. Nog lang voordat onze 
Duurzaamheidsstrategie officieel werd vastgelegd. 

Zo investeerden we in 2011 in een groot aantal 
zonnepanelen op het dak van onze kantoren en ons 
magazijn in Wijnegem. Op dat moment was er nog veel 
onzekerheid hieromtrent, maar door op de lange termijn 
te denken, werd deze aanzienlijke investering toch 
doorgevoerd. Vandaag kunnen we met deze groene 
energie voorzien in ons elektriciteitsgebruik én een deel 
teruggeven aan het elektriciteitsnet. 

Ook dienen we als bedrijf in de voedingssector sowieso 
rekening te houden met zeer scherpe marges. Hierdoor 
dienen we steeds kostenbewust te zijn en trachten we 
onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 
Zo springen we zuinig om met alle beschikbare 
resources, zoals energie, water, grondstoffen,…

We zijn trots op waar we nu reeds staan op vlak van 
Duurzaamheid, maar beseffen dat we nog een groot 
aantal stappen dienen te ondernemen om Manna als 
duurzaam bedrijf op de kaart te zetten. Daarom werd 
Duurzaamheid in 2020 een onderdeel van onze visie 
en bepaalden we onze Duurzaamheidsstrategie en 
ambities voor 2025 en 2030.

Sylvie Van den Broeck, CEO 

Interview
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“We zijn pas tevreden als al 
onze medewerkers terecht 
trots zijn op het bedrijf 
waarvoor ze werken: een 
duurzaam, rendabel bedrijf, 
waarmee ze samen kunnen 
groeien.“

Welke noodzakelijke stappen dienen er in de 
komende jaren nog ondernomen te worden i.k.v. 
Duurzaamheid?

Als familiebedrijf willen we een goede werkgever zijn 
voor al onze medewerkers. Een groot deel van ons geluk 
wordt immers bepaald door het werk dat we doen. Als 
werkgever hebben we dan ook de verantwoordelijkheid 
om een inspirerende werksfeer en -omgeving te creëren 
voor ons personeel. Ook willen we zinvolle jobs met 
toekomst aanbieden, waarbij de werknemers kunnen 
blijven groeien en ontwikkelen.

We kochten recent een extra pand aan, naast de huidige 
productie in Schoten. Het is de bedoeling om onze 
productie volledig te herstructureren, gebruik makend 
van deze extra ruimte. Bij deze herstructurering gaan we 
uiteraard op zoek naar systemen waarbij zoveel mogelijk 
resources, zoals energie en water, bespaard worden.

Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Als kostenbewust bedrijf, bekijken we uiteraard steeds 
welke kostenbesparingen een bepaalde duurzame 
investering zou kunnen opleveren. Op basis hiervan 
wordt er vervolgens bepaald of deze investering al dan 
niet wordt uitgevoerd.

Ook zorgt de coronacrisis voor de nodige uitdagingen. 
Omwille van de beperkte beschikbaarheid en de 
stijgende prijzen van bepaalde grondstoffen staan 
onze marges immers onder druk. Bovendien leiden de 
vele afwezigheden (wegens ziekte én quarantaine), het 
verplichte telewerken,... tot een lagere efficiëntie. Het 
wegvallen van bepaalde after work activiteiten, heeft 
logischerwijs ook een impact op het teamgevoel en de 
geluksfactor van onze medewerkers.

We willen de productie op termijn zoveel mogelijk 
automatiseren, hetgeen uiteraard extra energieverbruik 
met zich meebrengt. Tegelijkertijd is het onze ambitie 
om ons energieverbruik zoveel mogelijk te reduceren. 
Gelukkig heeft de ligging van onze productiesite aan 
het Albertkanaal enorm veel potentieel. Zo bekijken 
we momenteel of de energie-overschotten van andere 
bedrijven in de buurt gerecupereerd kunnen worden in 
onze productie d.m.v. “drijvende warmte”. 
Deze gunstige locatie werd bepaald door de eerste 
generatie, waarvan de vierde generatie nu de vruchten 
kan plukken. Dit lange termijn denken willen we dus zeker 
blijven toepassen in de toekomst. We zijn pas tevreden 
als al onze medewerkers terecht trots zijn op het bedrijf 
waarvoor ze werken: een duurzaam, rendabel bedrijf, 
waarmee ze samen kunnen groeien. 

Interview
Sylvie Van den Broeck, CEO 




