
 

 
 

   Global Reporting Initiative (GRI) tabel - 2016 
  

    

    General Standard 
Disclosures Omschrijving Waar in verslag Pagina / locatie 

G4-1 Verklaring van de directie. Jaaroverzicht G4-1 

G4-3 Naam van de verslaggevende organisatie Sligro Food Group N.V. G4-3 

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Profiel G4-4 

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor Corridor 11, 5466 RB Veghel G4-5 

G4-6 Het aantal landen waarin de organisatie actief is Profiel G4-6 

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Profiel/Het aandeel G4-7 

G4-8 Afzetmarkten Profiel/Strategie G4-8 

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie Kerngegevens G4-9 

G4-10 
Totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en 
regio.  

Kopje 'Medewerkersbestand en diversiteit' in hfd. 
Organisatie en medewerkers   G4-10 

G4-11 
Percentage medewerkers dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt. 

Kopje 'Arbeidsvoorwaarden' in hfd. Organisatie en 
medewerkers G4-11 

G4-12 Beschrijf de waardeketen van de organisatie. 
Kopje 'Eén bedrijf, één beleid' en 'supply chain'in 
MVO-hoofdstuk G4-12 

G4-13 
Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft 
omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen. Geen G4-13 

G4-14 
Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de 
verslaggevende organisatie. Kopje 'Cultuur' in hfd 'Organisatie en medewerkers'  G4-14 



G4-15 

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale 
handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie 
onderschrijft of bekrachtigt. Kopje 'Visie op MVO' in MVO-hoofdstuk G4-15 

G4-16 
Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of 
(inter)nationale belangenorganisaties. 

Kopje 'Lidmaatschappen en bestuurlijke 
betrokkenheid' in MVO-hoofdstuk en op website G4-16 

G4-17 
Alle onderdelen opgenomen in de jaarrekening of gelijkwaardige 
documenten van de organisatie. Jaarrekening G4-17 

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. Kopje 'Over dit verslag' in MVO-hoofdstuk G4-18 

G4-19 
Lijst van alle materiële aspecten vastgesteld tijdens het bepalen van 
de inhoud van het verslag. Kopje 'Onze kernthema's'  in MVO-hoofdstuk G4-19 

G4-20 Vaststelling van de afbakening van aspecten binnen de organisatie. MVO-hoofdstuk G4-20 

G4-21 Vaststelling van de afbakening van aspecten buiten de organisatie. MVO-hoofdstuk G4-21 

G4-22 

Het effect van eventuele herformuleringen van in eerdere verslagen 
verstrekte informatie, en de redenen voor dergelijke 
herformuleringen. Kopje 'Op weg naar 2020' G4-22 

G4-23 
Significante veranderingen in de reikwijdte en afbakening van 
aspecten ten opzichte van eerdere verslagperiodes. Geen G4-23 

G4-24 Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken. Kopje 'Stakeholderdialoog' in MVO-hoofdstuk   G4-24 

G4-25 
Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten 
worden betrokken. Geen G4-25 

G4-26 
Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de 
frequentie ervan per type en groep stakeholders. Kopje 'Stakeholderdialoog' in MVO-hoofdstuk   G4-26 

G4-27 

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn 
gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de 
organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar 
verslaggeving. Kopje 'Stakeholderdialoog' in MVO-hoofdstuk   G4-27 

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. 2016 G4-28 

G4-29 Datum van het meest recente verslag 3-feb-17 G4-29 



G4-30 Verslaggevingscyclus. Jaarlijks  G4-30 

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. 
mvo@sligro.nl (Kopje 'Over dit verslag'in MVO-
hoofdstuk) G4-31 

G4-32 
GRI-‘in overeenstemming met’-optie, GRI-inhoudsopgave voor de 
gekozen optie en verwijzing naar het Externe assurancerapport. Kopje 'Over dit verslag' in MVO-hoofdstuk G4-32 

G4-33 
Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van 
externe assurance voor het verslag. Assuranceverklaring G4-33 

G4-34 

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en 
verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van de 
strategie of het overzicht over de organisatie Personalia G4-34 

G4-56 

Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en normen van 
de organisatie ten aanzien van gedrag, zoals ethische en 
gedragscodes. 

Kopje 'Visie op MVO' en 'Arnbeidsomstandigheden - 
BSCI' in hoofdstuk MVO / Corporate Governance G4-56 

    Specific Standard 
Disclosures 

   DE MENS 
   Onze medewerkers 
   

DMA Omschrijving van de managementaanpak 
Kopje 'onze medewerkers' in hfd. Kernthema 'De 
mens' en Hfd. Organisatie en medewerkers 63 / 53 

G4-LA6 
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht. 

Kopje 'Gezondheid en veiligheid' in hfd. Organisatie 
en medewerkers  55 

G4-LA10 

Programma’s voor competentiemanagement en levenlang leren die 
de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen 
helpen bij het afronden van hun loopbaan. 

Kopje 'Leren en ontwikekelen' in hfd. Organisatie en 
medewerkers 57 

Onze klanten 
   

DMA Omschrijving van de managementaanpak Kopje 'onze klanten' in hfd. Kernthema 'De mens'  64 



G4-PR5 Resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid. 

Kopje 'Externe waarderig' in hfd. Foodservice 
ontwikkelingen en kopje 'Externe waardering' in hfd. 
Foodretail 33 / 46 

Onze samenleving 
   

DMA Omschrijving van de managementaanpak 
Kopje 'Onze samenleving' in hfd. Kernthema 'De 
mens' 64 

G4-HR1 

Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke 
investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten 
zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is 
getoetst. 

Kopje 'Arbeidsomstandigheden - BSCI' in hfd. 
Kernthema 'het assortiment' 67 

G4-HR4 

Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat daarbij een 
aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op uitoefening 
van vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, 
alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van 
deze rechten 

Kopje 'Arbeidsomstandigheden - BSCI' in hfd. 
Kernthema 'het assortiment' 67 

G4-HR5 

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van 
gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen 
gericht op de uitbanning van kinderarbeid. 

Kopje 'Arbeidsomstandigheden - BSCI' in hfd. 
Kernthema 'het assortiment' 67 

G4-HR6 

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van 
gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de 
maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van 
gedwongen of verplichte arbeid. 

Kopje 'Arbeidsomstandigheden - BSCI' in hfd. 
Kernthema 'het assortiment' 67 

    
HET MILIEU 

   
CO2 

   
DMA Omschrijving van de managementaanpak Kopje CO2 in hfd. Kernthema 'Het milieu' 64 

G4-EN15 Directe emissie van broeikasgassen (BKG) (scope 1). Kopje CO2 in hfd. Kernthema 'Het milieu' sligrofoodgroup.nl 

G4-EN16 Energetische indirecte emissie van broeikasgassen (BKG) (scope 2). Kopje afval in hfd. Kernthema 'Het milieu' 66 

G4-EN17 Overige indirecte emissie van broeikasgassen (BKG) (scope 3). Kopje CO2 in hfd. Kernthema 'Het milieu' sligrofoodgroup.nl 

G4-EN19 Vermindering emissie van broeikasgassen (BKG) Kopje CO2 in hfd. Kernthema 'Het milieu' 65 

Indicator Verlaging CO2-uitstoot per € 100 omzet Kopje CO2 in hfd. Kernthema 'Het milieu' 65 



Energie 
   

DMA Omschrijving van de managementaanpak Kopje energie in hfd. Kernthema 'Het milieu' 65 

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie. Kopje energie in hfd. Kernthema 'Het milieu' sligrofoodgroup.nl 

G4-EN4 Energieverbruik buiten de organisatie. Kopje energie in hfd. Kernthema 'Het milieu' sligrofoodgroup.nl 

G4-EN6 Daling van het energieverbruik. Kopje energie in hfd. Kernthema 'Het milieu' 65 

G4-EN7 Verlaging van de energiebehoefte van producten en diensten. Kopje energie in hfd. Kernthema 'Het milieu' 65 

Indicator Gasverbruik in m3 per € 100 omzet Kopje 'Gas'in hfd. Kernthema 'Het Milieu' 65 

Indicator Elektriciteitsverbruik in kWh per € 100 omzet Kopje 'Elektriciteit in hfd. Kernthema 'Het milieu 66 

Verpakkingen en 
afval 

   
DMA Omschrijving van de managementaanpak Kopje afval in hfd. Kernthema 'Het milieu' 66 

    HET ASSORTIMENT 
   Duurzaam  
   

DMA Omschrijving van de managementaanpak 
Kopje 'Eerlijk & Heerlijk' in hfd. Kernthema 'Ons 
assortiment' 67 

Indicator Omzetaandeel Eerlijk & Heerlijk assortiment 
Kopje 'Eerlijk & Heerlijk' in hfd. Kernthema 'Ons 
assortiment' 67 

Gezondheid 
 

  
 

DMA  Omschrijving van de managementaanpak 
Kopje 'Gezondheid / gezonde voeding' in hfd. 
Kernthema 'Ons assortiment' 68 

Indicator Ondernomen om tot een gezonder assortiment te komen? 
Kopje 'Gezondheid / gezonde voeding' in hfd. 
Kernthema 'Ons assortiment' 68 

Voedselverspilling 
 

  
 

DMA  Omschrijving van de managementaanpak 
Kopje 'Voedselverspilling' in hfd. Kernthema 'Ons 
assortiment' 68 

Indicator percentage omzet op ABS 
Kopje 'Voedselverspilling' in hfd. Kernthema 'Ons 
assortiment' 69 


