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De operationele activiteiten van Colruyt Group worden onderverdeeld in detailhandel, 
groothandel, foodservice, overige activiteiten en groepsondersteunende activiteiten.  
De winkelformules in de detailhandel en de leveringen aan zelfstandigen (groothandel) 
en professionele afnemers in foodservice vertegenwoordigen het leeuwendeel van onze 
commerciële activiteiten. DATS 24, Symeta Hybrid en onze participatie in Virya Energy nemen 
we op onder ‘overige activiteiten’.
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Frankrijk Groothandel België FoodserviceBelgië Groothandel

Detailhandel

83,7%
van de groepsomzet

EUR 8.308 miljoen

Groothandel en
foodservice

10,8%
van de groepsomzet

EUR 1.075 miljoen

Overige activiteiten

5,5%
van de groepsomzet

EUR 547 miljoen
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Colruyt richt zich vooral tot gezinnen die op een prijsbewuste manier hun wekelijkse 
boodschappen doen. Daarnaast is het ook de ideale formule voor verenigingen, 
professionals en huishoudens die voor uiteenlopende evenementen op een efficiënte 
manier grote inkopen doen. 

Colruyt heeft een breed assortiment, evenals een sterk uitgebouwde beenhouwerij en 
versafdeling. De winkelketen biedt zijn klanten elke dag opnieuw de laagste prijzen 
voor zowel nationale merken als de eigen merken Boni Selection en Everyday. Is een 
product goedkoper elders in de streek? Dan verlaagt Colruyt zijn prijs onmiddellijk. De 
winkelformule draagt eenvoud, efficiëntie en dienstbaarheid hoog in het vaandel.

1976

EUR 6.258 miljoen omzet (+ 3,0%)

248 winkels in België en 4 in Groothertogdom 
Luxemburg

1.700 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

10.500 food en 7.500 non-food referenties

Meer dan 15.900 medewerkers in VTE

Laagste prijzen

colruyt.be / colruyt.lu
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Mooie omzetstijging
•  Colruyt boekte een mooie omzetstijging, als gevolg van grotere 

consumentenbestedingen tijdens de coronapandemie en ook 
dankzij nieuwe winkels en verbouwingen van bestaande winkels. 
De verkoop piekte vooral in april 2020, maar bleef heel het jaar op 
hoog niveau, deels als gevolg van de verplichte horecasluitingen 
en de toegenomen thuisconsumptie.

•  De omzetstijging bleef iets onder die van de ruimere Belgische 
foodretailmarkt. In coronatijden speelde de factor nabijheid 
immers meer in het voordeel van kleinere buurtwinkels.

•  Dankzij operationele excellentie, degelijke basisprocessen en 
noodprocedures, slaagde Colruyt er ook in de drukste periodes in 
om alle winkels dagelijks te bevoorraden.

•  Onder invloed van de coronapandemie daalde de gemiddelde 
winkelfrequentie, wat ruimschoots gecompenseerd werd door 
hogere kastickets. Klanten kochten grotere volumes en pasten 
ook hun productmix aan. Daardoor en mede vanwege de extra 
toegekende verlofdag op 2 januari verliep het traditioneel drukke 
eindejaar iets rustiger dan normaal.

•  Colruyt blijft consequent zijn belofte ‘Laagste prijzen’ waarmaken 
dankzij o.a. een sterk kostenbewustzijn, operationele efficiëntie, 
duurzame partnerships met leveranciers en internationale 
samenwerking op aankoopvlak.

•  4 nieuwe winkels: Merchtem, Bilzen, 
Meiser en Colruyt voor Professionals 
Meiser

•  9 vernieuwingen en 2 herlocalisaties 
•  2 nieuwe winkels volgend boekjaar

Parafarmaceutica in de rekken
Colruyt speelt in op de groeiende aandacht voor preventie 
en gezondheid, en introduceerde een nieuwe rayon para-
farmacie, met o.a. voedingssupplementen en producten 
voor eerste hulp, huidverzorging, hoest en verkoudheid. 
Extra gemak dus, nu klanten zich ook daarmee kunnen 
bevoorraden als ze hun voedingsaankopen doen. 

Tegen eind 2021 zal de rayon present zijn in een tachtigtal 
winkels. 

Daarnaast kunnen klanten sinds februari 2021 hun aankopen 
in onze online apotheek Newpharma ook bij Colruyt afhalen. 
Zo hebben ze gemakkelijk toegang tot 40.000 referenties.

Digitale innovaties
Colruyt blijft digitale oplossingen ontwikkelen waarmee 
klanten hun boodschappen nog makkelijker, efficiënter en 
veiliger kunnen doen.

•  De digitale druktemeter geeft per winkel en per uur een 
inschatting van hoe druk het de komende week zal zijn.

•  Succesvolle eerste test met productlokalisatie in de 
MyColruyt-app: zo zullen klanten op termijn meteen kunnen 
zien in welke rayon hun producten zich bevinden.

•  De Colruyt-spraakassistent helpt klanten voortaan recepten 
zoeken en begeleidt hen stap-voor-stap bij het klaarmaken 
ervan. Boodschappenlijstjes inspreken was al mogelijk.



42ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

Mooie omzetstijging
•  Colruyt boekte een mooie omzetstijging, als gevolg van grotere 

consumentenbestedingen tijdens de coronapandemie en ook 
dankzij nieuwe winkels en verbouwingen van bestaande winkels. 
De verkoop piekte vooral in april 2020, maar bleef heel het jaar op 
hoog niveau, deels als gevolg van de verplichte horecasluitingen 
en de toegenomen thuisconsumptie.

•  De omzetstijging bleef iets onder die van de ruimere Belgische 
foodretailmarkt. In coronatijden speelde de factor nabijheid 
immers meer in het voordeel van kleinere buurtwinkels.

•  Dankzij operationele excellentie, degelijke basisprocessen en 
noodprocedures, slaagde Colruyt er ook in de drukste periodes in 
om alle winkels dagelijks te bevoorraden.

•  Onder invloed van de coronapandemie daalde de gemiddelde 
winkelfrequentie, wat ruimschoots gecompenseerd werd door 
hogere kastickets. Klanten kochten grotere volumes en pasten 
ook hun productmix aan. Daardoor en mede vanwege de extra 
toegekende verlofdag op 2 januari verliep het traditioneel drukke 
eindejaar iets rustiger dan normaal.

•  Colruyt blijft consequent zijn belofte ‘Laagste prijzen’ waarmaken 
dankzij o.a. een sterk kostenbewustzijn, operationele efficiëntie, 
duurzame partnerships met leveranciers en internationale 
samenwerking op aankoopvlak.

•  4 nieuwe winkels: Merchtem, Bilzen, 
Meiser en Colruyt voor Professionals 
Meiser

•  9 vernieuwingen en 2 herlocalisaties 
•  2 nieuwe winkels volgend boekjaar

Parafarmaceutica in de rekken
Colruyt speelt in op de groeiende aandacht voor preventie 
en gezondheid, en introduceerde een nieuwe rayon para-
farmacie, met o.a. voedingssupplementen en producten 
voor eerste hulp, huidverzorging, hoest en verkoudheid. 
Extra gemak dus, nu klanten zich ook daarmee kunnen 
bevoorraden als ze hun voedingsaankopen doen. 

Tegen eind 2021 zal de rayon present zijn in een tachtigtal 
winkels. 

Daarnaast kunnen klanten sinds februari 2021 hun aankopen 
in onze online apotheek Newpharma ook bij Colruyt afhalen. 
Zo hebben ze gemakkelijk toegang tot 40.000 referenties.

Digitale innovaties
Colruyt blijft digitale oplossingen ontwikkelen waarmee 
klanten hun boodschappen nog makkelijker, efficiënter en 
veiliger kunnen doen.

•  De digitale druktemeter geeft per winkel en per uur een 
inschatting van hoe druk het de komende week zal zijn.

•  Succesvolle eerste test met productlokalisatie in de 
MyColruyt-app: zo zullen klanten op termijn meteen kunnen 
zien in welke rayon hun producten zich bevinden.

•  De Colruyt-spraakassistent helpt klanten voortaan recepten 
zoeken en begeleidt hen stap-voor-stap bij het klaarmaken 
ervan. Boodschappenlijstjes inspreken was al mogelijk.

4342 ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

‘De Pottenlikkers’ bekroond
Colruyt en Studio 100 lanceerden begin 2020 het kookprogramma 
‘De Pottenlikkers’, om evenwichtig eten toegankelijker te maken voor 
kinderen. Deze co-creatie was te zien op colruyt.be en diverse kanalen 
van Studio 100, en werd vervolgd met een gratis vakantieboek en een 
kookboek. De 52 uitzendingen bereikten bijna een derde van de Belgische 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar, van wie er heel wat thuis aan het koken 
gingen.  
Het initiatief werd bekroond met de duurzaamheidsaward  
‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’ van de ngo Rikolto, Test Aankoop en 
Fairtrade Belgium. Colruyt won de award in 2020 al, met het project ‘Aan 
tafel in 1-2-3 euro’, voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 

Nieuw: Colruyt voor Professionals 
In juni 2020 opende Colruyt in Schaarbeek (Meiser) een nieuwe winkelformule op 
maat van professionele klanten in de grootstad, zoals kruideniers en nachtwinkels. 
De toegang tot de winkel en de parking zijn voorbehouden voor klanten met een 
Colruyt Professional Plus-kaart. Zij kunnen er efficiënter winkelen, terwijl het in de 
naburige Colruyt-winkels minder druk wordt. In het najaar van 2021 is een tweede 
vestiging gepland in het Brussels hoofdstedelijk gebied.

•  Gegarandeerd de laagste prijzen in de buurt, plus regelmatig exclusieve kortingen

•  Specifiek assortiment van ca. 2.500 referenties op 2.500 m², met bredere gangen en 
hogere rekken

•  Platte winkelkarren voor grote aankopen, praktisch laadplatform om de goederen in 
het voertuig in te laden

•  Ruimere openingsuren: van 7 tot 20 u.
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Laagste prijzen
•  Laagste Prijzen: die belofte prijkt sinds jaar en dag op de gevels van de Colruyt-winkels. 

De formule garandeert de laagste prijs in de streek, voor elk product, op elk moment. 
Daartoe volgt ze alle prijzen en promoties van concurrenten, goed voor dagelijks meer 
dan 60.000 prijsopnames in winkels, folders en online. 

•  Tijdens het verplichte promoverbod in maart en april 2020 kwamen de marktprijzen 
op een hoger niveau te liggen. Ook toen vonden klanten bij Colruyt steevast voor elk 
product de laagste prijs. 

•  Na het promoverbod reageerde Colruyt als vanouds op alle kortingen en acties van 
concurrenten. In februari 2021 lag het gemiddelde prijsniveau van Colruyt zelfs lager 
dan voor aanvang van de pandemie eind 2019.

•  Colruyt profileerde zich verder als verdediger van de koopkracht van zijn klanten, 
met de imagocampagne ‘Je kan op ons rekenen’. 

•  Colruyt werd ook in 2021 in de jaarlijkse supermarktenquête van de Belgische 
consumentenorganisatie weer uitgeroepen tot goedkoopste supermarkt van België.

colruyt.be/rekenopons

10 op 10 voor 
slim omgaan 
met je budget.
Je kan op ons rekenen.

•  ‘Salesforce Beste Winkelketen van België 2020-21’ in de categorie Supermarkten 

•  Eerste plaats in de algemene rangschikking van het GfK-winterrapport 2020

•  ‘Best Retail Food Brand’ en ‘Best Sustainable Brand’ 2021, uitgereikt door GfK

Colruyt is blij met deze en andere bekroningen, maar ziet ze niet als doel op zich, wel 
als een resultaat van consequent blijven inzetten op de eigen sterktes. Samengevat: 
de klanten kwalitatieve producten aanbieden tegen de laagste prijzen, binnen een 
efficiënt winkelconcept met competente en attente medewerkers.

In de 
prijzen
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19.000 hygiëne
pakketten voor 
jeugdkampen
Traditiegetrouw schenkt Colruyt 
jeugdverenigingen die er hun 
kampaankopen doen heel wat extra’s. 
Bovendien kregen ze in de zomer van 
2020 liefst 19.000 gratis hygiënepakketten 
aangeboden, met o.a. mondmaskers, 
ontsmettingsgel en allesreiniger. 

In samenwerking met de Vlaamse overheid 
werden er 15.600 pakketten uitgedeeld 
aan de Vlaamse jeugdverenigingen. Een 
eerste lot met 10.000 pakketten was al 
na twee uur online gereserveerd, onze 
foodservicepartner Solucious nam de 
verdeling op zich. In Wallonië schonk 
Colruyt 3.400 pakketten rechtstreeks aan 
de vijf grootste jeugdverenigingen. 

Wijndegustatie gaat online
Het jaarlijkse degustatie-event van de webshop Klassewijnen werd 
vervangen door een thuisdegustatie met online begeleiding door 
gepassioneerde wijnaankopers en -consulenten. Zowat 225 klanten 
schreven zich in en haalden een proefpakket af in hun Colruyt-winkel. 
De vier online tastings van anderhalf uur verliepen heel levendig, met 
live tekst en uitleg van de wijnconsulenten.

Ambassadeur 
voor Belgische 
maatwerkbedrijven
Colruyt werd door de Belgische 
maatwerkbedrijven gekozen als 
eerste ‘Ambassadeur van het jaar’. 
Dat houdt in dat Colruyt in 2021 
de maatwerkbedrijven regelmatig 
in de kijker plaatst, met focus op 
de nauwe samenwerking en hun 
specialiteiten. 

Colruyt werkt al ruim dertig jaar 
samen met maatwerkbedrijven. 
Momenteel zijn er van een twintigtal 
partners zowat 300 mensen 
tewerkgesteld, van wie een dertigtal 
op onze sites. Zij stellen biermanden 
samen, verpakken producten, 
onderhouden elektronische 
prijsetiketten, enz. 

Maatwerkbedrijven zijn een 
belangrijke schakel in onze 
supply chain, want een vierde 
van alle producten in een 
winkelkar gaat door de handen 
van een maatwerker. Wij van onze 
kant zijn blij dat we de sociale 
economie ondersteunen en zorgen 
voor duurzame, waardevolle 
tewerkstelling.
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6 miljoen sets herbruikbare 
handvaten 

Vanaf juni 2020 kregen alle klanten een exclusieve set 
afneembare en herbruikbare handvaten. Klanten klikken de 
handvaten eenvoudig op hun winkelkar, zodat ze de kar zelf 
niet hoeven aan te raken. Na het winkelbezoek klikken de 
handvaten weer even makkelijk van de winkelkar.

Meer autonomie voor de 
medewerkers
Sinds medio 2020 hebben de winkelmedewerkers meer inspraak 
in hun wekelijks wisselend uurrooster. Via ‘zelfroosteren’ kunnen 
ze aangeven op welke momenten ze liever niet ingepland willen 
worden. Dat levert een betere balans tussen werk en privé op, maar 
ook een betere sfeer op het werk, wat finaal de klant ten goede komt.

Efficiënter communiceren
Geleidelijk aan komen er functionaliteiten bij op de 
persoonlijke smartphone die elke winkelmedewerker kreeg 
in 2020, met het oog op een efficiëntere communicatie 
onderling en betere informatieverstrekking aan de klanten. 
Zo is er een chatfunctie om snel en efficiënt praktische info 
zoals uurroosters of artikelnummers en foto’s te delen met 
de collega’s. Dat maakt komaf met heen-en-weer geloop en 
losse briefjes op memoborden. Medewerkers zijn ook meer 
beschikbaar voor de klanten en kunnen hen sneller helpen met 
vragen over bijvoorbeeld reservaties of hen productinfo zoals 
de Eco-Score tonen. 

Retailalliantie AgeCore
Na zeven jaar nauwe samenwerking hebben de Duitse retailer 
Edeka en het Franse Intermarché beslist om zich eind 2021 
terug te trekken uit de internationale retail-alliantie AgeCore 
SA. Samen met Colruyt Group zetten het Italiaanse Conad, 
het Zwitserse Coop en het Spaanse Eroski hun succesvolle 
samenwerking verder. Zowel de blijvende leden van AgeCore als 
Edeka en Intermarché zullen alle bestaande overeenkomsten 
met de leveranciers blijven respecteren gedurende hun 
volledige looptijd. De meeste overeenkomsten lopen tot eind 
2021, een aantal zelfs tot eind 2022.
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Xtra is de gemeenschappelijke klantenkaart en app voor meer dan tien winkels en 
webshops van Colruyt Group. Daarmee geniet de klant automatisch van alle lopende 
kortingen en acties bij de verschillende merken. Het begin 2017 gelanceerde Xtra 
wil uitgroeien tot een van de beste en meest gebruikte persoonlijke assistenten in 
België.

Xtra is zo veel meer dan louter een klantenkaart. Klanten kunnen er makkelijk winkels in 
de buurt mee opzoeken, betalen in winkels en online, of tanken zonder de terminal aan te 
raken. Maar ook hun eigen gegevens en selectie van nieuwsbrieven beheren, facturen en 
uitgaven opvolgen, lijstjes maken en delen, …  
Xtra maakt almaar meer klanten warm voor de app, met nieuwe tools en services die het 
leven vergemakkelijken:

•  Eenvoudig schenken. Klanten laden een fysieke waardebon op en versturen die digitaal 
naar de gelukkige, die de bon even gemakkelijk verzilvert in de winkel of webshop. De app 
geeft bovendien een seintje als de vervaldatum nadert. 

•  Op de hoogte blijven, met de stroom gevarieerde nieuwsberichten. Dit kanaal vermijdt 
een massa e-mails en brieven, en bereikt makkelijk een groot publiek. Dat bleek van 
goudwaarde om in coronatijden klanten snel te informeren over nieuwe maatregelen 
voor het winkelen. 

•  Bewust kiezen en eten, met de nieuwe tool Productinfo. De gebruiker scant eenvoudig 
de barcode van een voedingsproduct en krijgt meteen de ingrediënten, voedingswaarden, 
allergenen, Nutri-Score en Eco-Score te zien. Ideaal voor wie rekening wil houden met 
voedselallergieën en –intoleranties of met levensstijlen zoals vegan of halal.

Naar één app voor alles
Vanaf eind 2021 zal Xtra draaien op een 
gloednieuw platform met veel meer 
mogelijkheden. Naast de Productinfo-
tool zal Xtra geleidelijk aan meer functies 
uit de SmartWithFood-app integreren. 
In de loop van 2022 volgen de apps van 
Collect&Go en MyColruyt.

Persoonlijke service
Via Xtra verzamelen we bij Colruyt Group heel 
wat klanteninzichten. Die helpen ons om onze 
informatie, assortimenten en dienstverlening 
maximaal af te stemmen op de persoonlijke 
noden en interesses van onze klanten. We 
behandelen alle klantgegevens als strikt 
vertrouwelijke informatie en werken met het 
uiterste respect voor de privacy. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we nooit klantendata 
doorverkopen aan derden. 

Meer dan 1 miljoen  
app-downloads

Circa 600.000 frequente 
app-gebruikers 
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een massa e-mails en brieven, en bereikt makkelijk een groot publiek. Dat bleek van 
goudwaarde om in coronatijden klanten snel te informeren over nieuwe maatregelen 
voor het winkelen. 

•  Bewust kiezen en eten, met de nieuwe tool Productinfo. De gebruiker scant eenvoudig 
de barcode van een voedingsproduct en krijgt meteen de ingrediënten, voedingswaarden, 
allergenen, Nutri-Score en Eco-Score te zien. Ideaal voor wie rekening wil houden met 
voedselallergieën en –intoleranties of met levensstijlen zoals vegan of halal.

Naar één app voor alles
Vanaf eind 2021 zal Xtra draaien op een 
gloednieuw platform met veel meer 
mogelijkheden. Naast de Productinfo-
tool zal Xtra geleidelijk aan meer functies 
uit de SmartWithFood-app integreren. 
In de loop van 2022 volgen de apps van 
Collect&Go en MyColruyt.

Persoonlijke service
Via Xtra verzamelen we bij Colruyt Group heel 
wat klanteninzichten. Die helpen ons om onze 
informatie, assortimenten en dienstverlening 
maximaal af te stemmen op de persoonlijke 
noden en interesses van onze klanten. We 
behandelen alle klantgegevens als strikt 
vertrouwelijke informatie en werken met het 
uiterste respect voor de privacy. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we nooit klantendata 
doorverkopen aan derden. 

Meer dan 1 miljoen  
app-downloads

Circa 600.000 frequente 
app-gebruikers 
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Collect&Go is al ruim 20 jaar de marktleider op de Belgische online voedingsmarkt. 
Klanten reserveren hun boodschappen via de website of de app, met keuze uit 
de assortimenten van Colruyt en Bio-Planet. Medewerkers in de winkels en in de 
distributiecentra van Zaventem en Erpe-Mere kiezen met zorg de beste producten 
en zetten de bestelling klaar. Klanten die voor middernacht reserveren, kunnen hun 
boodschappen de dag nadien afhalen in meer dan 200 afhaalpunten bij Colruyt, 
OKay, Bio-Planet of losstaand. De online boodschappenservice staat voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid, vakmanschap en persoonlijke service.

2000

221 afhaalpunten in België en Luxemburg

Meer dan 450 medewerkers in VTE

Wij doen de bood schappen voor jou

collectandgo.be

https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/home?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_48
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Spectaculaire groei in goede banen geleid
Collect&Go zag zijn omzet het voorbije boekjaar stijgen met meer dan 
50%. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de service enorm aan 
populariteit gewonnen. Bestaande klanten bestelden frequenter en in grotere 
volumes. Er kwamen ook 140.000 nieuwe klanten bij, van wie een vijfde 
zelfs nog niet gekend was bij Colruyt Group. De netto klantenaangroei bleef 
constant op een hoog niveau.  
De klantentevredenheid fluctueerde mee met de beschikbaarheid van 
afhaalvensters, maar lag einde boekjaar alweer flink hoger dan voor de 
coronacrisis. 

Door de plotse toevloed van bestellingen in maart 2020 besloot Collect&Go 
de activiteit enkele weken tot een derde terug te schroeven, om de nodige 
kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Daarna werd de capaciteit geleidelijk 
aan opgeschaald, zodat die tegen einde boekjaar bijna verdubbeld was 
(tot 90.000 orders per week). Dat lukte dankzij een betere benutting van de 
infrastructuur, een verruiming van de afhaalmomenten, de inzet van extra 
mensen en middelen en een efficiëntere samenwerking tussen de centrale 
diensten, de winkels en de distributiecentra.

Zowat vier vijfde van de bestellingen wordt klaargemaakt in de winkels, de 
overige in de distributiecentra van Zaventem en Erpe-Mere. Collect&Go zal dit 
hybride model aanhouden, met oog voor evenwicht in de belasting van de 
medewerkers in de winkels en de distributiecentra. 

Collect&Go beantwoordt momenteel vooral aan de noden van klanten die 
online grote, wekelijkse boodschappen doen. Op termijn wil het meerdere 
oplossingen gaan aanbieden, ook voor kleinere, frequentere boodschappen. 
Daartoe bekijkt de dienst alle mogelijke opties, zowel qua assortiment 
en prijszetting als qua voorbereiding, afhaling en (thuis)levering van de 
bestellingen.

Distributiecentrum 
Londerzeel 
Zoals voorzien betrekt Collect&Go in het 
najaar 2021 een nieuw distributiecentrum 
van 18.000 m² in Londerzeel. In een eerste 
fase zal de dienst de helft van de oppervlakte 
benutten, de andere helft wordt testruimte 
voor innovatieve supply chain oplossingen. 
Na 3 jaar zal de site integraal dienstdoen 
als distributiecentrum voor levering van 
voedingswaren aan Collect&Go-afhaalpunten. 
Het gros van de medewerkers in het huidige 
distributiecentrum Zaventem verhuist 
mee naar Londerzeel, waar er ook nieuwe 
aanwervingen voorzien zijn.
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Aanhuislevering door burenbezorgers slaat aan
In mei 2020 begon Collect&Go een kleinschalige test met aanhuislevering van 
boodschappen door burenbezorgers. Klanten bestellen online, Collect&Go.be maakt de 
bestelling klaar, een vrijwilliger pikt ze op en bezorgt ze aan huis. Daarvoor krijgt hij van de 
klant een vergoeding van 7 euro, in lijn met de principes van deeleconomie. 

Collect&Go zorgt voor de koppeling tussen bezorgers en klanten en neemt de praktische 
organisatie op zich, zoals een bezorgersplatform waarop mensen kiezen welke 
bestellingen ze willen leveren. Ondertussen is de service beschikbaar in 9 afhaalpunten in 
Halle, Brugge en Gent.

Eerste mobiel 
afhaalpunt getest 
Eind 2020 werd er getest met een 
innovatief, duurzaam concept op maat 
van milieubewuste stedelingen tuk 
op tijdswinst, nabijheid en inspiratie. 
Via Collect&Go City konden klanten 
online bestellen en kiezen uit 500 verse 
producten en bereide gerechten van 
Colruyt en onze startup Rose Mary. De 
bestelling werd klaargemaakt in de 
Colruyt-winkel van Etterbeek en per 
cargofiets gebracht naar een tweede pop-
up cargofiets naast het Flageygebouw in 
Elsene. Wie bestelde voor 17u, kon zijn 
boodschappen er uiterlijk drie uur later 
al afhalen, te voet of met de fiets op weg 
naar huis. 

De test leverde interessante inzichten 
op in de typische noden van stedelijke 
klanten.
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Nieuw promoplatform 
Een Belgisch én kwalitatief antwoord op de groeiende vraag naar grote 
hoeveelheden tegen stevige kortingen. Dat is het opzet van het eind maart 
2021 gelanceerde online promoconcept Deals!, aangeboden door Collect&Go. 
Deals! kreeg een apart platform en bestelprocedure, los van andere online 
boodschappen. De lancering kreeg enorme weerklank in de pers en op social 
media, goed voor een bereik van ca. drie miljoen mensen.

•  Wekelijks 10 à 20 sterke promoties op grote volumes bekende merkproducten, 
in o.a. dierenvoeding, verzorging, onderhoud, papierwaren en babyartikelen. 

•  De producten zijn niet verkrijgbaar bij andere formules van de groep, doordat ze 
(licht) verschillen qua geur, smaak of verpakking. Op is op.

•  Kortingen van 50 tot meer dan 60%. 

•  Aanbod voor particulieren, beperkt aantal deals per persoon.  

•  Levering aan huis in België binnen 2 tot 14 dagen. De verzendingskost van 3,99 
euro vervalt bij bestellingen vanaf 60 euro. 

Nog meer bestelgemak
De nieuwe website en app maakt online boodschappen doen sinds halfweg 2021 nog een 
stuk makkelijker en voordeliger. Beide kregen niet alleen een grondige facelift maar bieden 
klanten voortaan ook nieuwe, handige functionaliteiten. Zo vinden ze dankzij nieuwe filters en 
assortimentsbenamingen nog makkelijker producten terug. Relevante acties en kortingen komen 
duidelijker in beeld. En doorgestuurde reservaties kunnen achteraf nog worden gewijzigd.  

https://deals.collectandgo.be/nl?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_51
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Colex (Colruyt Export) levert retail- en foodserviceproducten aan distributeurs, grossiers 
en supermarkten wereldwijd, met focus op het Afrikaanse continent. De exportafdeling 
doet het vooral goed in Centraal en Westelijk Afrika, en boekt ook in de Franse overzeese 
gebieden succes. Colex biedt een ruim assortiment in kruidenierswaren, verse producten 
en diepvries uit de private labels van Colruyt Group, aangevuld met een randassortiment 
A-merken. Colex onderscheidt zich ook met zijn unieke all-in exportservice en 
ondersteuning van de klant bij het vermarkten van de producten.

1985

Ongeveer 200 actieve klanten

5.000 referenties

Meer dan 40 medewerkers in VTE

Bringing quality products to the world

colex-export.com
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Continue groei in Afrika
•  Colex kon het voorbije boekjaar verdere groei realiseren, vooral in Congo 

en Senegal, maar ook in Rwanda, Kameroen, Guinée Conakry en Gambia. 
Daarnaast bestendigde de groei zich ook in de Franse overzeese gebieden 
Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en Guadeloupe.

•  In Congo krijgt het Colruyt Group-discountmerk Everyday stilaan de 
allure van een nationaal merk. Colex ondersteunt er zijn klanten om het 
merk zichtbaarder te maken in hun winkels, via lokale acties én nationale 
mediacampagnes. In Senegal zorgt Colex samen met een vaste partner voor 
een voldoende grote stock ter plaatse, met het oog op een permanente 
beschikbaarheid van goederen.

•  De exportafdeling werkt permanent verder aan het versterken van 
de langetermijnrelaties met een beperkt aantal grote klanten in de 
focusregio’s. Dat laat Colex toe om zich beter te integreren in het lokale 
ecosysteem en beter in te spelen op de noden van elke markt.

Easy to do business with
Colex wil verder groeien met focus op de landen waarin 
het al heel actief is. Daartoe zet de organisatie verder in op 
betrouwbaarheid van de service, door eigen vakmanschap te 
combineren met de marktkennis van de lokale partners. 

Colex startte met product group management: het afstemmen 
van een breed basisassortiment op de noden van elke markt, 
met een juiste prijszetting per product.

Verhuis naar Willebroek
Om verdere groei te faciliteren, verhuist Colex in het najaar van 
2021 zijn logistiek van Bornem naar een nieuw verdeelcentrum 
in Willebroek. Mooi meegenomen is dat zeecontainers daar via 
binnenschepen naar de haven van Antwerpen kunnen, waardoor 
er geen wegtransport meer nodig is. Op basis van een duizendtal 
containers per jaar, vermijdt deze transportmodus jaarlijks 80 ton 
CO2-uitstoot.
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OKay is al ruim 20 jaar de praktische buurtwinkel waar klanten snel, 
goedkoop en makkelijk al hun dagelijkse boodschappen doen. De vlot 
bereikbare winkels zijn overzichtelijk ingedeeld, met een evenwichtig 
aanbod op een beperkte oppervlakte. OKay is sterk in verse producten, 
waaronder ook convenience, kant-en-klaar en ter plaatse afgebakken 
brood. De winkelformule staat voor een warm onthaal, garandeert de 
laagste prijzen in de buurt en inspireert zijn klanten met eenvoud en 
gemak. 

OKay Compact is sinds 2012 de formule op maat van de stad. Snel, 
goedkoop en makkelijk winkelen in het centrum van grote steden.

1998

EUR 1.136 miljoen gezamenlijke omzet  
OKay, Bio-Planet en Cru (+ 12,5%)

150 winkels, waarvan 139 OKay en  
11 OKay Compact

400-650 m² gemiddelde winkeloppervlakte

4.500 referenties, tot 3.500 in OKay Compact

Meer dan 2.300 medewerkers in VTE 

Snel, goedkoop en makkelijk

okay.be
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Uitstekend boekjaar
•  OKay heeft een uitstekend boekjaar achter de rug. De omzetstijging werd mede gedreven door 

de opening van vijf nieuwe winkels, sterke promotiecampagnes en de gedragsveranderingen ten 
gevolge van de coronacrisis. 

•  De lockdowns, de beperkte winkelduur en het verplichte telewerk stimuleerden merkelijk meer 
consumenten om te kiezen voor het gemak van winkelen in de buurt. Gecombineerd met een 
lagere bezoekfrequentie vertaalde zich dat in een vergroting van de winkelkorf met ruim een derde. 

•  OKay versnelde de renovatie van zijn winkelpark. Dat zorgt niet alleen voor een frisse, eigentijdse 
uitstraling, maar bezorgt klanten ook meer overzicht en een vlottere winkelervaring. Omwille van 
de lokale verankering werd er bij een drietal winkels een belevingstuin aangelegd, na afspraak ter 
beschikking van o.a. scholen en jeugdverenigingen.

•  OKay kon ook het voorbije jaar zijn kosten onder controle houden. De formule wil de komende 
jaren telkens een viertal nieuwe vestigingen openen en ziet in België potentieel voor een 200-tal 
winkels. 

•  3 nieuwe winkels OKay in Courcelles, Oudenburg en Dessel
•  2 nieuwe winkels OKay Compact in Sint-Gillis en Gent
•  4 vergrotingen en 3 vernieuwingen

Elektronische prijsetiketten 
OKay startte in maart 2021 met het installeren van elektronische prijsetiketten in drie winkels, 
gevolgd door een dozijn winkels in het najaar. De nationale uitrol is voorzien vanaf begin 2022.

De elektronische etiketten leveren vooral efficiëntiewinst op. Prijsaanpassingen worden centraal en 
snel uitgevoerd, de winkelmedewerkers kunnen meer focussen op hun kerntaken en dienstverlening 
aan de klanten.

Om nog efficiënter te werken en te communiceren, zullen alle winkelmedewerkers op termijn een 
smartphone als communicatietoestel ter beschikking krijgen. 

Tevreden 
klanten
OKay telt heel wat fans onder zijn 
trouwe klanten en scoort de jongste 
jaren dan ook consequent goed in 
diverse tevredenheidsenquêtes. 

•  ‘Beste Buurtsuper’ in de verkiezing 
‘Salesforce Beste Winkelketen van 
België 2020-2021’

•  Winnaar deelcategorie ‘Proximity 
stores’ in het GfK-winterrapport. In 
de algemene rangschikking tweede 
plaats na Colruyt, en opnieuw 
de primus voor het criterium 
‘klantvriendelijkheid’.
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OKay Compact 
•  Het stadsconcept telde 

einde boekjaar elf winkels in 
het centrum van vier grote 
steden (Brussel, Antwerpen, 
Luik en Gent). OKay Compact 
valt bij omwonenden, 
pendelaars, studenten en 
passanten in de smaak met 
zijn laagsteprijsgarantie, 
ruim assortiment op een 
compacte oppervlakte, netheid 
en klantvriendelijkheid. Het 
uitgebreide aanbod ‘on the go’ 
blijft het goed doen, vooral de 
sushi en de poke bowl.

•  De formule wil jaarlijks een 
drietal nieuwe winkels openen, 
ook in kleinere centrumsteden. 
De winkels zullen modulair 
ingericht worden, in functie van 
de indeling van de ruimte, de 
beschikbare oppervlakte en het 
bestaande retailaanbod in de 
onmiddellijke omgeving.

Uitbreiding 
assortiment
OKay blijft in zijn assortimentskeuzes focussen op 
gemak, snelheid, kwaliteit en smaak. 

•  Nieuwe verspakketten, met alle nodige (gehele) 
ingrediënten voor soep, tandoori, groenterisotto enz. 

•  Meer keuze in ready to heat, to eat or to cook, met als 
sterkhouder de exclusieve One Meal Box voor twee of 
vier personen en de eindejaarsmenu’s, waarvan er eind 
2020 ruim 8% meer verkocht werden dan in 2019. 

•  Kwalitatief en exclusief assortiment aperitiefhapjes 
‘Tapero’, meer wijnen in exclusiviteit, …

•  Meer regionale accenten naargelang de ligging van de 
winkels in Vlaanderen of Wallonië.

Extra services 
OKay biedt almaar meer 
services aan die mensen graag 
in de buurt willen, bovenop 
het bestaande aanbod met o.a. 
de pakketbrievenbus Bringme, 
postzegels, bus- en herlaadkaarten, 
kranten en tijdschriften. Zo kunnen 
klanten nu in alle winkels terecht 
voor diverse producten van de 
Nationale Loterij en voor het 
afhalen van bestellingen in de 
webshop Newpharma (zie p.79). 
Zo maakt OKay een ruim aanbod 
voorschriftvrije parafarmaceutische 
producten toegankelijker. 
Bovendien krijgen de winkels vanaf 
medio 2021 een aparte rayon voor 
o.a. voedingssupplementen, eerste 
hulp, huidverzorging, hoest en 
verkoudheid.
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De belevingsmarkt Cru richt zich tot mensen met een passie voor 
lekker eten. Cru verzamelt tien ambachten onder één dak, en biedt 
een eigenzinnige selectie groenten en fruit, vlees en charcuterie, vis 
en gevogelte, maar ook kazen, dranken, chocolade, desembrood en 
bloemen. 

Cru volgt de seizoenen en brengt authentieke, ‘gewone’ producten van 
buitengewone kwaliteit en met pure smaken. Vakbekwame medewerkers 
presenteren de producten in hun puurste vorm, panklaar of bereid. 

Klanten kunnen rustig degusteren in de markt zelf, en in de aanpalende 
eethuizen Cuit (Gent en Overijse) genieten van ontbijt, aperitief, lunch en 
koffie. Cru Groenplaats heeft een eethoek voor ontbijt en tussendoortjes. 

Bestellingen in de webshop kunnen thuis geleverd worden of in de 
markt afgehaald worden. 

2014

EUR 1.136 miljoen gezamenlijke omzet  
OKay, Bio-Planet en Cru (+ 12,5%)

3 markten: Overijse, Gent Kouter en  
Antwerpen Groenplaats

650 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

850 referenties

Meer dan 100 medewerkers in VTE

Alle dagen markt

cru.be
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Stevige omzetstijging
•  Cru realiseerde over het boekjaar een aanzienlijke meeromzet. De winkelfrequentie 

ging licht achteruit, maar de korf steeg spectaculair. Door de horecasluitingen werd 
er immers meer thuis gekookt, en als alternatief voor restaurantbezoek gunden 
consumenten zich vaker de culinaire kwaliteit van Cru. 

•  Dat was zeker het geval in de recordmaand december 2020, toen Cru zijn klanten 
inspireerde met een uitgekiend eindejaarsassortiment, kant-en-klaar of zelf te 
bereiden. Klanten werden vakkundig bijgestaan door de eigen feestcoaches en 
konden hun reservaties ter plaatse afhalen of laten leveren door (fiets)koeriers.  

•  Cru is bijzonder tevreden met de geboekte resultaten, gezien de nochtans moeilijke 
omstandigheden. Zo bleven de Cuit-eethuizen lange periodes dicht en viel in de 
stadscentra het aantal dagjesmensen en passanten sterk terug.

•  De drie markten realiseerden de extra omzet met hetzelfde medewerkersbestand 
en konden hun kosten verder onder controle houden.

Naamsbekendheid groeit
De Cru-markten zien hun klantenbestand verder groeien, en het merk doet bij 
almaar meer mensen een belletje rinkelen. Een studie over de notoriëteit wees 
uit dat Cru in de provincies met een vestiging herkend wordt door zowat 15% 
van de respondenten. De formule wil daarom verder uitbreiden en plant begin 
2022 een vierde markt in Dilbeek.

Volwaardige webshop 
Net voor eindejaar 2020 lanceerde Cru een volwaardige webshop, met het 
volledige assortiment, overzichtelijk ingedeeld per ambacht. Wie voor 12u 
’s middags online reserveert, kan zijn bestelling al de volgende dag zonder 
meerkost afhalen in de markt zelf. Klanten in een straal van ca. 30 km rond 
de markt kunnen ook kiezen voor thuislevering, tegen een vaste leverkost van 
15 euro. Leveringen in de binnenstad worden per cargofiets bezorgd.

Feesten met Cru
Cru speelt vaker in op 
feestelijke momenten zoals 
eindejaar, Pasen en Valentijn. 
Klanten stellen zelf hun menu 
samen, met keuze uit enkele 
voor-, hoofd- en bijgerechten, 
desserts en dranken. 
Daarnaast biedt Cru doorgaans 
een vijftal geschenkboxen 
en een ontbijtbox op zondag, 
ideaal voor verwenmomenten 
het hele jaar door.
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Bio-Planet is al 20 jaar een supermarkt die biologische en ecologische 
producten aanbiedt, met vandaag meer dan 6.000 referenties. 
Speerpunten zijn de versmarkt en de bedieningstoog met een 
kwalitatief aanbod vlees, kaas, vegetarische producten en bereidingen. 

Onder het motto ‘Echt goed’ inspireert Bio-Planet zijn klanten 
om bewust te eten, te genieten en te leven. In de winkels staan 
vakbekwame medewerkers de klanten met raad en daad bij.  
Bio-Planet is een voortrekker in productverduurzaming, in nauwe 
samenwerking met telers en producenten. Ook in zijn winkelpark past 
het maximaal duurzame materialen en technieken toe. 

2001

EUR 1.136 miljoen gezamenlijke omzet  
OKay, Bio-Planet en Cru (+ 12,5%)

31 winkels

650 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

6.000 referenties

Meer dan 500 medewerkers in VTE

Echt goed

bioplanet.be
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•  31 winkels
•  Opening Sint-Denijs-Westrem  

in maart 2022. Daarna elk jaar  
1 à 3 nieuwe winkels

•  Potentieel van een vijftigtal  
winkels in België

•  134 afhaalpunten voor online 
bestellingen (7 instore en  
127 bij Colruyt)

Online in de lift
•  De online omzet gerealiseerd via het Collect&Go-platform 

kende een sterke groei. Om die activiteit te ondersteunen, 
begon Bio-Planet einde boekjaar een test met zeven 
Collect&Go-afhaalpunten in zijn winkels (voorheen 
konden bestellingen enkel bij 127 Colruyt-winkels 
afgehaald worden). Doel is dat tegen het najaar 2021 alle 
winkels over een afhaalpunt beschikken. 

•  Vanaf midden 2021 kunnen klanten hun 
boodschappenlijstje samengesteld op bioplanet.be 
eenvoudig doorsturen naar de nieuwe Collect&Go-website. 

•  De vernieuwde site bioplanet.be steekt in een fris kleedje 
en zet het assortiment, de promo’s en recepten meer in de 
kijker. De site trekt meer bezoekers dan vroeger. 

Huis van vertrouwen 
Bio-Planet mocht het voorbije boekjaar een forse omzetstijging 
noteren, mede dankzij de instroom van nieuwe klanten, en 
meer algemeen een grotere én bredere korf per klant. Dat 
illustreert dat de formule steeds meer gepercipieerd wordt als 
supermarkt voor alle dagelijkse of wekelijkse boodschappen, 
inclusief kwalitatief vers brood. 

Die perceptie werd deels versterkt onder invloed van de 
coronacrisis, toen almaar meer consumenten Bio-Planet als een 
huis van vertrouwen gingen zien. Ook in piekmomenten kon 
de supermarkt een aangename winkelervaring en voldoende 
productbeschikbaarheid garanderen.

Bio-Planet deed ook zijn voordeel met het volgehouden 
prijsbeleid van de jongste jaren, om bio breed toegankelijk te 
maken. Een scherp geprijsd basisassortiment zet klanten ertoe 
aan om regelmatiger langs te komen voor de boodschappen 
van de week. Daarbovenop pakt Bio-Planet meer en meer uit 
met straffe promoties, aangekondigd in zowel de courante 
folder als de specifieke Boost-folder.

20 jaar jong
In 2001 opende Bio-Planet zijn eerste winkel, in Kortrijk. Voor de 
viering van de twintigste verjaardag plant de keten in 2021 tal van 
events en acties. 
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Innovatief 
winkelconcept 
verzet de bakens
Het totaal nieuwe winkelconcept blinkt uit in 
duurzaamheid en klantvriendelijkheid. Het beleefde 
zijn première begin 2021 in Eigenbrakel, waar tal 
van innovaties grondig worden getest. Na eventuele 
verfijning worden ze verder uitgerold vanaf 2023. 

•  Aparte serre voor groenten en fruit, met 
optimale bewaaromstandigheden zonder extra 
energieverbruik.

•  Eigen bakkerij, met dagelijks een tiental soorten 
afgebakken brood. 

•  Nieuw assortiment artisanale patisserie, handig 
mee te nemen in composteerbare dozen.

•  Inrichting met circulaire panelen uit gerecycleerd 
hout en uit plantaardige reststromen. 

•  Recycling hub voor gebruikte batterijen, Brita-filters 
en plasticfolies. 

•  Introductie van winkelmandjes als aanvulling op de 
karren. Gemaakt van gerecycleerde oceaanplastics 
zoals versleten visnetten.

•  Grotere bedieningstoog met een vijftigtal soorten 
voorverpakt vlees en kaas. Ideaal voor wie snel wil 
winkelen of zijn producten langer bewaren.

Meer producten in bulk
Bio-Planet zet verder in op verpakkingsarm winkelen, waarbij klanten zelf hun 
potjes of zakjes vullen met producten in bulk. De winkel in Eigenbrakel pioniert 
met drie variëteiten losse koffiebonen en een navulstation met evenveel 
onderhoudsproducten. Net als in Corbais vinden klanten er ook een 25-tal soorten 
noten, granen en gedroogde vruchten in bulk.
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Gesmaakte imagocampagne
Bio-Planet zette de eind 2019 gelanceerde campagne ‘There is 
a Planet B’ verder. Toffe filmpjes rond thema’s als gezondheid, 
ecologie en pure smaak verschenen in drie golven op internet, 
sociale media en tv. De campagne werd positief onthaald en 
verhoogde de naamsbekendheid bij het grote publiek. 

CurieuzeNeuzen in de Tuin
Bio-Planet is de trotse partner van het grootschalige Vlaamse 
onderzoek ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’ van Universiteit 
Antwerpen en De Standaard. 5.000 burgers plaatsen een 
sensor in hun tuin om de droogte en hitte in kaart te brengen. 
De waarborg daarvoor kunnen de deelnemers nadien inruilen 
voor een waardebon van 20 euro bij Bio-Planet, dat zelf ook 
enkele sensoren plaatst bij winkels.

Nieuw in het assortiment
•  Biologische bloemen en planten, met Belgische aardbeien 

en Nederlandse tulpen als toppers. 

•  Biologische tarwebloem uit België, duurzamer alternatief 
voor de buitenlandse producten. 

•  Verder tal van ‘echt goede’ producten, van vegan kaas over 
Roemeense topwijn tot verse Noordzeegarnalen gepeld in 
Nederland, zonder bewaarmiddelen. 
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Colruyt Prix-Qualité is een overzichtelijke buurtsupermarkt waar klanten alles vinden wat 
ze nodig hebben voor hun dagelijkse en wekelijkse boodschappen. De winkels bieden 
voor een vergelijkbare winkelkar de beste prijs-kwaliteit in de buurt, en zijn sterk in verse 
producten, vlees, charcuterie en brood. Andere troeven zijn de wijnrayon, het groeiende 
aanbod in bio, regionale en lokale producten. 

Bijna alle winkels beschikken over een Collect&Go-afhaalpunt, zowat de helft ervan heeft 
ook een DATS 24-tankstation. 

De bijdrage van de DATS 24-tankstations zit vervat in de omzet van Colruyt Prix-Qualité. 

1996

EUR 566 miljoen omzet (+ 1,6%)

91 winkels, 90 Collect&Go-afhaalpunten

750 à 1.000 m² gemiddelde winkeloppervlakte

9.000 food, 2.500 non-food referenties

Meer dan 1.950 medewerkers in VTE

42 tankstations van DATS 24

Tout simplement l’essentiel

colruyt.fr
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Proximité  
et Prix bas
Onder het motto ’Proximité 
et Prix bas’ profileert Colruyt 
zich verder met zijn lage 
prijzen, lager dan de Franse 
consument gewoon is van 
een buurtsupermarkt. De 
klant krijgt voor vergelijkbare 
producten van nationale 
merken de laagste prijs in de 
omgeving. Maar ook voor het 
totale winkelmandje met eigen 
merken, verse producten en 
vlees biedt Colruyt de beste 
verhouding prijs/kwaliteit. 

•  Wekelijks worden er 
1 miljoen prijzen vergeleken.

•  Colruyt vergelijkt met alle 
retailers in de perimeter, ook 
de grote hypermarkten of 
hard-discounters.

•  Er is geen verschil tussen de 
prijzen in de fysieke winkel 
en de online prijzen van 
Collect&Go.

Omzet en naamsbekendheid in de lift 
•  De omzet van Colruyt Prix-Qualité steeg gestaag door, deels dankzij een grotere klanteninstroom en 

hogere bestedingen in de bestaande winkels, deels dankzij de opening van vier nieuwe winkels. Die trend 
zette zich ook door in regio’s waarin de formule minder bekend was. 

•  De combinatie van nabijheid, een volledig assortiment én lage prijzen, sloeg meer dan ooit aan, in de 
hand gewerkt door lange periodes van beperkte bewegingsvrijheid, gesloten horeca en massaal thuiswerk 
vanwege de coronapandemie. In de regio’s waar Colruyt actief is, presteerde het beter dan de markt en 
won het sterk aan marktaandeel en notoriëteit. 

•  De online boodschappenservice Collect&Go kon zijn volumes meer dan verdubbelen, zonder de gewone 
winkelactiviteit te verstoren. De dienst investeert verder in processen en systemen om zowel het 
bestelproces als de orderverwerking te optimaliseren. 

•  Door het beperkte aantal verplaatsingen, zag DATS 24 zijn omzet sterk terugvallen. De rentabiliteit bleef 
wel op niveau. In het algemeen kon onze Franse retailactiviteit zijn kosten blijvend onder controle houden 
en zijn rentabiliteit verbeteren.

•  4 nieuwe winkels: Belleville-en-Beaujolais,  
Saint-André-les-Vergers, Saint-Etienne en Uxegney

•  1 herlocalisatie (met warme bakkerij) en 
2 verbouwingen (met afbakpunt) 

•  Tegen medio 2021 zullen drie winkels in de Parijse 
regio verkocht zijn 

•  Verdere focus op expansie in het Noordoosten van 
Frankrijk, met in 2021 de eerste winkels in de Elzas en 
daarna jaarlijks 5 à 8 nieuwe winkels

Belleville 
en Beaujolais

Uxegney

Saint-Étienne

Saint-André- 
les-Vergers
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Een uitgebalanceerd assortiment
Colruyt heeft het juiste assortiment voor boodschappen om de paar dagen, én voor grotere wekelijkse boodschappen. 
De buurtsupers zetten ook in op lokale verankering en korte ketens, onder meer met een groeiend aanbod regionale 
producten. Tegelijk wordt er gewaakt over de logistieke efficiëntie en de overzichtelijkheid van het assortiment. 

Colruyt werkt actief aan de verduurzaming van het assortiment, met oog voor milieu, dierenwelzijn etc. 

Alle winkels beschikken over een beenhouwerij, zowat overal met bediening. De bedieningstoog werd iets kleiner,  
de zelfbediening met vers voorverpakte producten iets groter. 

Jaarlijks krijgen een vijftal winkels een ‘point chaud’ om brood af te bakken. Bij renovatie van grotere winkels komt er 
doorgaans een warme bakkerij.

Distributiecentrum Gondreville 
operationeel
•  Einde boekjaar nam Colruyt in Gondreville (nabij Nancy) een gloednieuw 

distributiecentrum van 12.000 m² in gebruik, vooral bestemd voor verse producten 
en snel roterende artikelen in droge voeding. Vanuit Gondreville wordt zowat een 
derde van alle Colruyt-winkels beleverd, vooral in de regio Grand Est. De eerste 
leveringen vonden plaats half april, vanaf half mei was de site 100% operationeel.

•  De nieuwe site verkort de transporttijden, maakt de winkelbevoorrading efficiënter en 
ecologischer. 

•  Er werd ook een bouwvergunning ingediend voor de bouw van een nieuw 
hoofdkantoor en een distributiecentrum van 25.000 m² nabij Dole. Colruyt voorziet 
deze site medio 2023 in gebruik te nemen. 

•  Alles samen zal de logistieke capaciteit in 2023 verdubbeld zijn, wat verdere 
uitbreiding van het winkelpark mogelijk maakt.
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De familie- en seizoenswinkel Dreamland heeft een uitgebreid aanbod in speelgoed, 
buitenspeelgoed, tuinmeubelen, schoolgerief, multimedia en gaming, kinderkamers, 
boeken, strips, enz. Dreamland wil kinderen en hun ouders inspireren om op een speelse 
manier samen verbindende momenten te beleven. De formule beschikt over zowel 
fysieke winkels als een webshop.

Klanten kunnen hun online reservaties afhalen in een winkel van Dreamland, Colruyt of 
OKay of in een Collect&Go-afhaalpunt. Ook thuislevering is mogelijk. Dreamland is de 
Belgische marktleider in de verkoop van speelgoed, zowel offline als in de webshop.

De online omzet van Dreamland wordt opgenomen in de winkelformule waar de 
goederen afgehaald worden.

1994 overname Droomland,  
in 2002 omgedoopt tot Dreamland

EUR 348 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en  
The Fashion Society (+ 37,6%) (1) 

47 winkels

1.600 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

60.000 referenties offline en online

Meer dan 850 medewerkers in VTE 

dreamland.be

(1) Inclusief The Fashion Society vanaf augustus 2020
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Sterke online groei
•  Dreamland presteerde het afgelopen boekjaar beter 

dan voorzien, mede dankzij de opening van 2 nieuwe 
winkels en sterke online groei. Toen de winkels vanaf 
half maart 2020 een tweetal maanden volledig 
gesloten waren, verschoof de omzet massaal naar de 
webshop. De online verkoop (met aanhuislevering) kon 
het omzetverlies van de gesloten winkels grotendeels 
compenseren. Reeds voor de tweede sluitingsperiode 
in november 2020 werd de afhaalservice ‘Click&Collect’ 
op punt gezet en uitgerold in alle winkels. Die bleef ook 
beschikbaar tijdens de derde coronagolf vanaf maart 
2021, toen ook winkelen op afspraak mogelijk was. 

•  Klanten kochten gemiddeld grotere hoeveelheden, 
het aantal artikelen per online bestelling verdubbelde 
zelfs. 

•  In een licht gestegen speelgoedmarkt kon Dreamland 
zijn positie als omnichannel-speler gevoelig 
versterken, mede als gevolg van verdere uitdunning 
van de concurrentie. Dit resulteerde in een verder 
stijgend marktaandeel in speelgoed.

•  Dreamland wil jaarlijks 1 à 2 nieuwe winkels blijven 
openen. 

•  2 nieuwe winkels: 
Sambreville en Hasselt 

•  1 totaalrenovatie: Waterloo

On en offline vullen elkaar perfect aan
•  Dreamland blijft inzetten op een omnichannel-strategie, of een 

combinatie van ‘clicks & bricks’, die elkaar aanvullen én versterken. Zo 
compenseerde de webshop de winkelsluitingen en vonden klanten 
nadien telkens vlot de weg naar de winkels terug. 

•  10 jaar na de lancering is dreamland.be uitgegroeid tot de grootste 
speelgoedwebshop van België. In 2020 werd de site 38 miljoen keer 
bezocht, of 150% meer dan in 2019. Diverse reviewscores tonen aan dat 
de klanten heel tevreden zijn over het online aankoop- en leverproces. 

•  De eind 2019 gelanceerde service Click&Collect gebruikt de webshop 
als digitale vitrine voor de fysieke winkels. Klanten reserveren online 
artikelen uit de winkelvoorraad en kunnen ze binnen de drie uur afhalen 
in de winkel. Na een gigantische piek tijdens de tweede sluiting (wegens 
COVID-19), blijft zowat 10% van de klanten voor deze service kiezen. 
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Nieuw winkelconcept  
in de maak
Dreamland test bij de inrichting van nieuwe winkels steevast een aantal innovaties. 
Zo kwam er in Sambreville een centrale routing met de assortimenten aan 
weerszijden in ‘werelden’ gezet. Het afhaalpunt zit vooraan in de winkel, met aparte 
kassamogelijkheid voor klanten die niet verder winkelen. De eerste omzetresultaten 
zijn positief en tonen het potentieel van de winkel aan.

De beste elementen uit alle recente winkels zullen meegenomen worden in de 
ontwikkeling van een totaal nieuw winkelconcept dat in 2022 getest zal worden. Dat 
belooft nog meer inspiratie en beleving, met oog voor de rentabiliteit.

24.000 kinderen videobellen  
met de Sint 
Dreamland kwam eind 2020 met een veilig, digitaal alternatief voor 
de jaarlijkse Sintbezoeken aan de winkels: een persoonlijk online 
videogesprek met de heilige man. Er werden 14.250 afspraken 
vastgelegd, waardoor ruim 24.000 kinderen de Sint aan de lijn kregen. Dit 
technologisch huzarenstukje werd door kinderen en ouders enthousiast 
onthaald. 

De opmerkelijke, inclusieve Sinterklaascampagne ‘Pak je dromen uit’ won 
trouwens een bronzen Effie Award, een toonaangevende bekroning voor 
marketingcommunicatie. Dreamland sleepte tijdens de Creative Belgium 
Awards ook twee prijzen voor de meest innoverende creaties in de wacht.

Uitgebreid 
afhaalnetwerk
Eén van de grote troeven van 
DreamLand.be is het afhaalnetwerk 
met meer dan 400 winkels van 
Dreamland, Colruyt en OKay samen. 
Klanten kunnen er de afhaling 
combineren met hun andere 
boodschappen. 

Dankzij het afhaalnetwerk 
opereert Dreamland duurzamer 
dan de gemiddelde webshop. De 
bestellingen gaan mee met de 
dagelijkse winkelaanleveringen, 
waardoor er minder transport en 
verpakking nodig is.

Gemiddeld kiest zowat twee derde 
van de online klanten voor afhaling. 
Dat aantal steeg tijdens de eerste 
lockdown, toen alle pakjesdiensten 
veel vertraging opliepen, terwijl 
de vlotte doorstroom naar de 
afhaalpunten wel gegarandeerd 
bleef.
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Kangourou goes green
Dreamland wil met zijn eigen merk Kangourou de referentie 
worden op het vlak van duurzaamheid. Tegen de start 
van het nieuwe schooljaar 2021 zal het assortiment 
boekentassen voor de lagere school gemaakt zijn uit 100% 
gerecycleerde PET. Tegen september 2023 komen ook de 
kleuter- en tienerassortimenten aan de beurt.

Innovatieve services
Dreamland wil meer zijn dan een loutere productretailer en biedt 
stilaan ook meer services aan. 

DreamBuddy. Online tool die klanten helpt om het perfecte geschenk 
te kiezen. Met een online verlanglijstje kunnen ze dan weer cadeautips 
delen met vrienden en familie. 

Verjaardagfeestjes. Testconcept ‘My Dream Party @Home’, een 
box met alle benodigdheden voor een verjaardagfeestje, in diverse 
thema’s, eventueel inclusief animator. Na een test met een honderdtal 
boxen in verkoop vanaf mei 2021 is de eventuele uitrol voorzien eind 
september.

85% effectief verkocht
Dreamland en Dreambaby beschikken over een eigen 
platform op de tweedehandsmarkt, waar particulieren 
baby- en kinderspullen kunnen kopen en verkopen. 
Potentiële verkopers brengen artikelen die voldoen aan 
een aantal voorwaarden binnen in een inzamelpunt (3 
losstaande en 11 in Dreamland-winkels). NewStory zet 
de artikelen op het online platform. De verkoper krijgt 
75% van de verkoopprijs in de vorm van een Colruyt 
Group-waardebon. Zowat 85% van de aangeboden 
artikelen wordt effectief verkocht. 
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Dreambaby is de grootste nationale speler op de Belgische babymarkt, met een 
kwalitatief, breed en scherp geprijsd aanbod voor baby’s en peuters tot 30 maanden. De 
fysieke winkels en de webshop bieden keuze uit de meeste grote merken en het eigen 
merk Dreambee. Heel populair zijn de geboortelijsten, die klanten zowel online als in de 
winkel kunnen samenstellen en beheren. Online reservaties zijn af te halen in meer dan 
400 afhaalpunten bij Colruyt en OKay, of worden thuis geleverd. Dreambaby onderscheidt 
zich met persoonlijke begeleiding en advies van ervaren medewerkers. 

De online omzet van Dreambaby wordt opgenomen in de winkelformule waar de 
goederen afgehaald worden.

2001

EUR 348 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en  
The Fashion Society (+ 37,6%) 

30 winkels en  
6 afdelingen in Dreamland-winkels

600 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

8.000 referenties in de winkels en de webshop

Meer dan 300 medewerkers in VTE

De beste start voor jou en je baby

dreambaby.be

(1) Inclusief The Fashion Society vanaf augustus 2020

https://www.dreambaby.be/e/nl/db?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_70
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Bevredigend resultaat 
Dreambaby boekte het voorbije boekjaar een bevredigend 
resultaat, ondanks een licht dalend geboortecijfer en de 
negatieve impact van de coronapandemie. De fysieke winkels 
kenden een lagere frequentie gecombineerd met een hogere 
korf. De winkelverkopen liepen heel licht terug, terwijl de 
onlineverkoop sterk groeide. 

Tijdens de twee maanden verplichte sluiting vanaf medio 
maart 2020, verschoof de omzet naar de webshop. Dreambaby 
bezorgde toen alle gereserveerde en betaalde artikelen van 
actieve geboortelijsten gratis thuis. In de tweede sluitingsperiode 
eind 2020 maakten tal van klanten gebruik van de online 
reservatie- en afhaalservice Click&Collect. Vanaf maart 2021 
werden de winkels officieel als ‘essentieel’ beschouwd en bleven 
ze gewoon open. 

Doorheen het jaar kon Dreambaby zijn rol als betrokken, 
betrouwbare en oplossingsgerichte partner meer dan ooit 
waarmaken, bijvoorbeeld tijdens videogesprekken met de 
klanten. Die waardeerden naast het contact met de medewerkers 
ook de nabijheid en zekerheid van het netwerk met 30 winkels 
en meer dan 400 afhaalpunten. 

De nieuwe vestiging in Ben-Ahin toonde als eerste het deels 
vernieuwde winkelconcept, met meer warmte, kleur en overzicht. 
Het instant succes ervan sterkt de babyspecialist in zijn geloof in 
fysieke winkels.

In een gewijzigd concurrentieel landschap heeft Dreambaby zijn 
positie weten te versterken.

•  1 nieuwe winkel in Ben-Ahin (Huy)
•  Toekomstige openingen gepland in  

La Louvière, Hasselt en Zaventem

Assortiment in beweging
•  De jongste jaren brengt Dreambaby meermaals per jaar 

vernieuwing in het assortiment, in plaats van voorheen één 
grotere vernieuwingsgolf in november of december.

•  Het assortiment voor (aanstaande) mama’s werd verruimd 
met meer trendy artikelen en kreeg een prominentere plaats 
in de winkels.  
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Webshop stopt, afhaalnetwerk gaat door
In november 2020 hebben we de verkoop van zowat 24.000 non-foodartikelen via de 
Collishop-webshop volledig stopgezet. Reden is dat in de erg concurrentiële non-
foodmarkt verdere specialisatie noodzakelijk is voor duurzame groei. Colruyt Group 
blijft geloven in een multikanaalaanpak en blijft investeren in zowel fysieke winkels 
als webshops en digitale toepassingen. Een aantal sterktes van Collishop blijven we 
uitspelen: 

•  Verkoop van het assortiment bed & 
bad via onze online textielspecialist 
MyUnderwear24. Het assortiment koken 
& tafelen kreeg een plaatsje in de non-
foodrayons van Colruyt.

•  Ons netwerk van ruim 400 fysieke 
Collishop-afhaalpunten in de winkels 
van Colruyt en Okay voor afhaling van 
online bestellingen van Dreamland, 
Dreambaby, Klassewijnen en sinds 
februari 2021 ook van Newpharma.

•  B2b-dienstverlening van Collishop 
Professional aan bedrijven 
(vooral cadeaucheques) en 
kinderdagverblijven.

Met het stoppen van Collishop.be 
wordt in het najaar van 2021 het 
distributiecentrum in Pommeroeul 
gesloten. Alle non-foodlogistiek wordt 
gecentraliseerd in het distributiecentrum 
in Lot, wat de logistieke efficiëntie zal 
verhogen. 

Alle Collishop-medewerkers krijgen een 
hertewerkstelling binnen de groep. 

De Collishop-omzet tot en met 
november 2020 werd opgenomen in 
de winkelformule waar de bestellingen 
afgehaald werden.

Huwelijk tussen 
fysiek en digitaal
Dreambaby versterkte zijn expertise en 
communicatie in de e-commerce, en merkt een 
hechtere wisselwerking tussen de fysieke winkels 
en de digitale kanalen. Tijdens de verplichte 
sluitingen vonden klanten vlot de weg naar de 
webshop. Daarna keerden ze even vlot naar de 
fysieke winkels terug, maar ook toen bleven de 
webshop en de service Click&Collect het goed 
doen.
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2019: overname van Fiets! door Colruyt Group, 
in 2021 omgedoopt tot Bike Republic 

EUR 348 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en  
The Fashion Society (+ 37,6%) (1)

15 winkels met showroom en atelier,  
waarvan 5 met een groot sportassortiment

800 à 1.200 m² gemiddelde winkeloppervlakte

Permanent meer dan 5.000 fietsen  
in centrale stock. Keuze uit ruim 1.600 fietsen, 
accessoires en kledijstukken 

Meer dan 90 medewerkers in VTE

Wij rijden met je mee

bikerepublic.be

(1)  Inclusief The Fashion Society vanaf augustus 2020

Bike Republic is een toonaangevende speler in de verkoop van merkfietsen, fietskledij en 
accessoires en haalt zowat driekwart van zijn verkoop uit e-bikes. Het ruime assortiment 
bestaat uit een twintigtal topmerken, waaronder het eigen merk Hiron. Als compagnon 
de route voor elk moment wil Bike Republic zo veel mogelijk mensen puur fietsplezier 
bezorgen, van commuters en recreatieve fietsers tot sportievelingen. De fietsspecialist 
munt uit in toegankelijkheid, via zijn aantrekkelijke winkels, overzichtelijke website 
en grote bereikbaarheid via live chat, telefonie en sociale netwerken. Bike Republic 
onderscheidt zich ook door een prima dienstverlening: vakmensen ontzorgen zowel 
particulieren als bedrijven met degelijk advies, een uitstekende service na verkoop, 
onderhoud in eigen ateliers, fietsverzekeringen enz.

https://www.bikerepublic.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_73
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Nieuwe naam, concept en verhaal 
De keten Fiets! werd begin maart 2021 omgedoopt tot 
Bike Republic, herkenbaar voor zowel Nederlandstaligen als 
Franstaligen. Bike verwijst naar het product, dat centraal blijft 
staan. Republic staat voor samenhorigheid, de community rond 
fietsbeleving en -plezier. 

Het nieuwe winkelconcept werd in 3 nieuwe winkels uitgerold, de 
overige worden stap voor stap omgebouwd. De inrichting staat 
nog meer in het teken van puur fietsplezier en begeleidt de 
klanten nog beter doorheen het assortiment. 

De communicatie vertrekt voortaan vanuit de noden van de klant 
en spreekt hen direct aan.  

De uniforme rebranding helpt Bike Republic te evolueren van 
een historisch gegroeid netwerk van winkels met hun eigen 
aanbod naar één fietsretailer die de klant overal dezelfde 
beleving en service garandeert. Deze ambitie staat ook centraal 
in de verdere uitbouw van partnerships met leveranciers, 
leasemaatschappijen, verzekeraars enz.

Sterke prestatie
•  Bike Republic heeft een sterk boekjaar achter de rug. Toen de winkels 

vanaf medio maart 2020 twee maanden dicht bleven, kreeg de online 
verkoop een flinke boost. Het bedrijf versnelde de uitbouw van services 
als verkoop op afstand, live chat, thuislevering van nieuwe en herstelde 
fietsen, herstelling aan huis. Zo kon tijdens de eerste lockdown nog 
een belangrijk deel van de voorziene omzet gerealiseerd worden. 
Tijdens de volgende lockdowns konden klanten gebruik maken van de 
service Click&Collect: online reserveren en afhalen in het winkelpunt of 
thuis laten leveren. 

•  Bike Republic deed zijn voordeel met de herontdekking van 
de fiets door het grote publiek, voor zowel recreatie als woon-
werkverkeer. Tegen de zomer van 2020 was alle verloren winkelomzet 
gecompenseerd en de verkoop bleef heel het jaar op hoog niveau. 
Dankzij voldoende voorraden kon nagenoeg elke klant precies de juiste 
fiets geleverd krijgen. 

•  De organisatie integreert geleidelijk aan verder binnen Colruyt Group 
en zette al samenwerkingsovereenkomsten op met o.a. technische en 
rekruteringsafdelingen.  

•  Bike Republic wil de komende jaren telkens een vijftal nieuwe winkels 
openen, ook in Brussel en Wallonië. Op termijn wil het zijn winkelpark 
verdubbelen. 

•  3 nieuwe winkels: Diksmuide, Dilbeek en Gent 
Dampoort

•  2 herlocalisaties: Kuurne en Gent Rooigem
•  Opening Oudenaarde in april en Grimbergen 

medio 2021
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Compagnon de route 
Bike Republic wil voor zijn klanten een trouwe 
compagnon de route voor elk moment zijn. Daarom 
zet het verder in op toegankelijkheid, met een groter 
winkelnetwerk, een ruim assortiment fietsen en 
accessoires en een bredere waaier aan services voor, 
tijdens en na verkoop. Het merk kiest daarbij voor een 
omnichannelaanpak. Zo kunnen klanten online advies 
vragen, een afspraak maken, makkelijk het juiste type 
fiets in de juiste maat vinden én bestellen. In de winkels 
zelf komen er digitale schermen en touchscreens om 
door het assortiment te surfen.

Vakbekwame medewerkers
De nieuwe ‘Bike Academy’ bundelt alle opleidingen en vormingen om het 
vakmanschap van de medewerkers te versterken, met focus op product, service en 
klantgerichtheid. Het opleidingscentrum ontwikkelt fysieke en digitale pakketten 
voor onboarding en coaching van nieuwe en huidige collega’s, zowel uit de verkoop 
als uit het servicecenter. Aangezien technieker een knelpuntberoep is, zijn er in de 
nieuwe winkel in Grimbergen 2 ateliers voorzien voor technische opleidingen.

Service at work
Bike Republic wil bedrijven en hun medewerkers 
inspireren om voor een bedrijfsfiets te kiezen, 
via diverse lease- en koopformules op maat. 
Bedrijven kunnen rekenen op een totaalservice, 
inclusief advies bij aankoop, fiscaal advies, 
rijvaardigheidsopleidingen, onderhoud en 
herstelling in het atelier of op locatie.
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2020: Colruyt Group verhoogt participatie van 
68% tot meer dan 96%

EUR 348 miljoen gezamenlijke omzet Dream-
land, Dreambaby, Bike Republic en  
The Fashion Society (+ 37,6%) (1)

116 winkels van ZEB, PointCarré,  
The Fashion Store en ZEB For Stars

1.000 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

Gemiddeld 7.500 referenties op jaarbasis

Meer dan 700 medewerkers in VTE

zeb.be pointcarre.be 
zebforstars.be thefashionstore.be

(1) Inclusief The Fashion Society vanaf augustus 2020

•  The Fashion Society groepeert vier kledingketens voor dames-, heren- en kindermode, 
voornamelijk actief in België maar ook in Luxemburg en Frankrijk. Het gaat om 
destinatiewinkels buiten de stad, met focus op klantentevredenheid. 

•  De vier winkelconcepten mikken op duidelijk onderscheiden doelgroepen en dekken zo 
een groot stuk van de fashionmarkt af. 

•  ZEB is er voor mode- en zelfbewuste klanten die uitkijken naar inspiratie. De 
familiewinkels PointCarré en The Fashion Store mikken eerder op trendvolgers en zijn 
sterk in persoonlijk advies, terwijl ZEB For Stars focust op hippe kinderen tussen 0 en 
16 jaar.

FSF A S H I O N  S O C I E T Y

https://www.zeb.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
https://www.pointcarre.be/nl/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
https://www.zebforstars.be/nl/home?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
https://thefashionstore.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
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•  71 winkels
•  Nieuwe winkels in Waremme en 

Couvin
•  Potentieel van meer dan 

honderd winkels in België

ZEB blijft inzetten op beleving en 
een trendy assortiment, inclusief 
opgemerkte co-creaties met 
bekende namen. Denk aan tv-
fenomeen Olga Leyers (eerste 
collectie), Franstalige influencer 
Aurélie Van Daelen (tweede) en 
wielervedette Remco Evenepoel 
(derde). 

•  13 winkels
•  Nieuwe winkels in Dendermonde, 

Rijkevorsel en Couvin

Bij The Fashion Store bleef vooral de 
iets oudere klantengroep weg, wat 
vooral zichtbaar was in minderverkoop 
van merken populair bij 75-plussers.

•  5 winkels

Door het annuleren van de communies 
en lentefeesten in het voorjaar, 
kelderde de verkoop van feestkleding. 
ZEB For Stars reageerde alert en 
verlegde de focus van luxueuze, 
feestelijke outfits naar kledij voor elke 
gelegenheid. Dat compenseerde een 
deel van het omzetverlies. 

De keten biedt exclusief de tweede 
collectie aan van CEMI, de bekende 
influencers Céline Dept en Michiel 
Callebaut.

ZEB For Everyone
ZEB lanceerde in februari 2021 i.s.m. Hart voor Handicap 
een initiatief om mensen met een beperking een 
betere winkelervaring te bezorgen. Na enquêtes en 
panelgesprekken met ervaringsdeskundigen stelde ZEB een 
actieplan op om de winkels (nog) toegankelijker te maken, 
met o.a. extra parkeerplaatsen, rolstoelvriendelijke toiletten, 
online aanpassingen voor slechtzienden en een opleiding 
waardoor medewerkers zich meer kunnen inleven in de 
situatie van mensen met beperkingen. Het actieplan kon op 
heel wat media-aandacht rekenen. 

https://www.zeb.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
https://www.zebforstars.be/nl/home?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
https://thefashionstore.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
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Een bewogen jaar
De modegroep leed sterk onder de coronapandemie, specifiek de 3,5 
maanden winkelsluiting en daarbuiten de haast permanente beperkingen op 
het winkelen, nefast voor het funshoppen. Tijdens de sluiting in maart/april 
was het grootste deel van de medewerkers technisch werkloos, anderen 
bleven in de winkels aan de slag om online orders klaar te maken. 

Na de eerste lockdown in het voorjaar 2020 kwam het klantenbezoek traag 
op gang. Een telefonische enquête wees uit dat er vooral angst heerste voor 
drukte, waarna enkele winkels begonnen testen met private shopping (op 
reservatie) of personal shopping (met persoonlijk advies, op afspraak). Na 
positieve feedback werd dit systeem nationaal uitgerold.

Toen het fysieke winkelen in de zomermaanden herleefde, deden de vier 
formules het merkelijk beter dan de markt, deels dankzij sterke promoties 
en opgedreven, vooral digitale communicatie. Na een moeilijke maand 
december kon de fashiongroep tijdens de solden begin 2021 de verliezen 
relatief beperken. 

Het omzetverlies werd voor een klein deel goedgemaakt via online verkoop. 
Die piekte tijdens de lockdowns en groeide op jaarbasis met ruim 150%, 
wat extra logistieke inspanningen vroeg. De groep verwacht dat een groot 
deel van de extra online volumes na de coronapandemie opnieuw naar de 
winkels zal verschuiven, maar ook dat de online verkoop een hoger niveau 
dan voorheen zal handhaven.

De groep houdt vast aan een multichannel-aanpak en blijft focussen op 
relevantie voor de klant en duurzame groei.

Na de zomer van 2020 verhoogde Colruyt Group haar belang in de 
modegroep van 68% tot ondertussen 98%, waardoor de groep sinds 
augustus 2020 integraal wordt geconsolideerd. En eind januari 2021 
werd de groepsnaam gewijzigd van Fraluc naar The Fashion Society, met 
bijhorend nieuw logo.

•  12 eigen winkels en 15 franchisewinkels
•  1 nieuwe franchisewinkel in het Franse Briey,  

op een half uur van Kortrijk

PointCarré lanceerde in april 2020 een nieuwe, goed 
draaiende webshop. De keten focust op verdere groei in 
Wallonië en Frankrijk, waar het nieuwe winkelconcept 
bijzonder goed in de smaak valt. PointCarré wil die groei 
in eerste instantie realiseren via franchising.

MyComfort24 is de naam van het vroegere 
MyUnderwear24, al meer dan 10 jaar de grootste 
Belgische webshop in ondergoed, nachtgoed, 
kousen en zwemkleding van topmerken. 
MyComfort24 is representatiever, aangezien de 
webshop eind 2020 het assortiment beddengoed 
en badtextiel overnam van het stopgezette 
Collishop. MyComfort24 lanceerde toen zijn 
nieuwe webshop in een frisse huisstijl met de 
baseline ‘Bed. Bad. Ondergoed. Altijd goed.’  
De verbreding van het aanbod en de forse 
toename van online winkelen zorgden afgelopen 
boekjaar voor een mooie omzetgroei.

https://www.pointcarre.be/nl/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_76
https://www.mycomfort24.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_78
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Newpharma is de grootste Belgische online apotheek, met meer dan 1.700 merken en 
40.000 voorschriftvrije producten tegen voordelige prijzen. Een team van tien apothekers 
screent de orders en stuurt klanten advies over bestelde producten, bijvoorbeeld in combinatie 
met eerdere aankopen.   

In het boek- en kalenderjaar 2020 kon Newpharma tal van nieuwe klanten overtuigen en zijn 
omzet nog sterker laten groeien. De verkoop piekte in het voorjaar van 2020, vooral door de 
massale vraag naar producten voor hygiëne en gezondheid, als reactie op de coronapandemie. 

Om toekomstige groei te faciliteren, neemt het bedrijf in juli 2021 in Luik een nieuw 
distributiecentrum van 20.000 m² in gebruik, eigendom van Colruyt Group. 

Newpharma focust op internationale groei in de buurlanden Nederland en Frankrijk, alsook in 
Zwitserland. Daartoe stemt het zijn assortimenten, prijs- en promobeleid nog beter af op de 
lokale markten. 

Synergie met Colruyt Group
Newpharma ontwikkelt in 2021 synergieën met diverse winkelformules van de groep. 

•  Sinds februari kunnen klanten hun Newpharma-pakje ook afhalen aan circa vierhonderd 
Collishop-afhaalpunten in winkels van Colruyt en OKay. 

•  Sinds mei ligt een assortiment verzorging voor baby en mama in de rekken van de dertig 
Dreambaby-winkels. 

•  Vanaf eind 2021 wil Newpharma ook een assortiment introduceren in de Colruyt-winkels.

Het Franse bedrijf Scallog is gespecialiseerd in 
de robotisering van order-picking in logistieke 
centra. In 2020 vielen de activiteiten als 
gevolg van de coronapandemie tijdelijk terug, 
maar intussen is het orderboekje weer goed 
gevuld. Scallog investeert verder in R&D om 
zijn aanbod te optimaliseren en werkt nauwer 
samen met Colruyt Group. 

•  Pilootproject in het nieuwe 
distributiecentrum van Newpharma, 
voor automatisch picken van een 3.000-
tal referenties, met het oog op een 
correctere picking en een aanzienlijke 
productiviteitswinst.

•  Testproject in het nieuwe distributiecentrum 
van onze online boodschappenservice 
Collect&Go.

•  Scallog prospecteert op de Franse en 
internationale markt, terwijl sales-experten 
van Colruyt Group de Nederlandstalige 
markt benaderen. 

Sinds december 2017
Participatie: 26,0% 

Sinds augustus 2019
Participatie: 23,7% 

https://www.newpharma.be/apotheek/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_79
https://www.scallog.com/en/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_79
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Retail Partners Colruyt Group is licentiehouder van de Spar-formule in België en werkt 
intens samen met de zelfstandige Spar-ondernemers. De organisatie verzorgt naast 
toelevering en assortimentsbeheer ook het commerciële beleid, van prijszetting 
en promobeleid tot marketing en verkoopondersteuning. RPCG heeft een uniek 
overlegmodel, in partnership met de verkozen ondernemersdelegatie. Samen geven zij 
vorm aan winkeluitstraling, assortiment, commerciële focus en de toekomst van Spar 
Colruyt Group. 

RPCG levert ook verse producten en kruidenierswaren aan zelfstandige winkeliers van 
Alvo en aan vrije klanten.

2003 Spar Retail, in 2014 omgedoopt tot  
Retail Partners Colruyt Group

211 Spar-winkels 
64 Alvo-winkels 
89  vrije klanten, waarvan 24 Mini Markets

Meer dan 800 medewerkers in VTE

Samen ondernemen is groeien

retailpartnerscolruytgroup.be
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http://www.retailpartnerscolruytgroup.be/rpcg/static/nl.shtml?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_80
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Rendabel businessmodel
•  RPCG zag afgelopen jaar de interesse in 

zelfstandig ondernemen groeien en blijft 
uitkijken naar nieuwe ondernemers, ook 
voor de 2 winkels die het tijdelijk in eigen 
beheer uitbaat. Afgelopen jaar nog werden 
4 winkels in portfolio overgenomen door 
zelfstandige ondernemers. Kandidaten 
kunnen in essentie rekenen op een rendabel 
businessmodel met een brede waaier 
ondersteunende services en advies. 

•  Het Spar-franchisemodel biedt de 
winkeluitbater het beste van twee 
werelden: opmerkelijk meer ruimte voor 
ondernemerschap dan ‘hard franchise’ en 
behoorlijk meer ondersteuning dan een 
puur logistiek partnership.

•  RPCG werkt intenser samen met partners 
binnen Colruyt Group, omwille van meer 
kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit 
doorheen de keten en betere service 
naar de ondernemers. Zo is er intense 
samenwerking in operationele aankoop 
en optimalisatie van de achterliggende 
processen en systemen. Voorts werkt RPCG 
voor de supply chain van kruidenierswaren 
nu met hetzelfde IT-platform als de andere 
foodmerken van de groep.

Uitstekend boekjaar, 
bevoorrading verzekerd
Retail Partners Colruyt Group heeft er een uitstekend boekjaar op zitten. De 
omzetstijging werd grotendeels gedreven door het veranderde aankoopgedrag als 
gevolg van de coronapandemie, waarbij de Belgische consument vaker dicht bij 
huis ging winkelen, ook voor grotere boodschappen. 

De nieuwste Spar Colruyt Group-winkels spanden de kroon, met over heel het 
boekjaar individuele omzetstijgingen van makkelijk een kwart. Tegelijk zag RPCG 
zijn leveringen aan de Alvo-winkels en de vrije klanten fors toenemen.

Ondanks de plotse en significante volumestijgingen kon RPCG heel het jaar door 
zijn toeleveringen en service aan de zelfstandige ondernemers op een hoog 
niveau houden. Daartoe schakelde het distributiecentrum in Mechelen vanaf 
maart 2020 heel wat extra tijdelijke werkkrachten in, alsook een nachtploeg tot 
voorbij einde boekjaar. 

RPCG is ervan overtuigd dat de nieuwe klanten hun weg zullen blijven vinden naar 
de Spar-winkels, gezien de verbeterde notoriëteit en het gestegen thuiswerk.
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Spar Colruyt Group is de gezellige buurtsupermarkt voor alle dagelijkse boodschappen 
en biedt een sterk assortiment verse producten, persoonlijke service en scherpe prijzen. 
Met hun vakmanschap en lokale specialiteiten leggen de zelfstandige ondernemers 
eigen accenten. Spar inspireert met het gratis magazine KOOK en staat bekend voor de 
wekelijkse Top Deals met 50% korting. De meeste winkels zijn open op zondag(ochtend). 

Spar werd in 1932 in Nederland opgericht als eerste samenwerkingsverband van 
zelfstandige winkeliers. Met ruim 13.300 aangesloten winkels in 48 landen is Spar 
International vandaag de voedingsdistributeur met de meeste winkels ter wereld.

211 winkels, waarvan 169 in de formule  
Spar Colruyt Group

350-1.800 m² gemiddelde winkeloppervlakte

mijnspar.be
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https://www.mijnspar.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_82
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Recept voor succes 
•  Het voorbije boekjaar ondergingen 5 Spar-winkels een totale remodeling, 

vaak gecombineerd met een uitbreiding. Dat vraagt een behoorlijke 
investering, maar de ondernemer mag rekenen op technisch advies, 
commerciële ondersteuning en gedeeltelijke kredietverlening. Winkels die 
voldoen aan een aantal criteria (zoals automatisch stockbeheer) krijgen de 
Colruyt Group-signatuur mee op de gevel. 

•  De rentabiliteit van de Spar-ondernemers blijft bij de beste van de markt 
behoren. Met name de nieuwe en geremodelde Spar Colruyt Group-winkels 
zetten bovengemiddelde resultaten neer, wat RPCG en de ondernemers 
inspireert om het renovatieproces te versnellen. Einde boekjaar zaten er 45 
winkels in een nieuw kleedje, streefdoel tegen eind maart 2022 is 65 winkels. 

•  In nieuwe winkels komt doorgaans ook een professionele keuken, voor het 
klaarmaken van traiteurgerechten, volgens centraal aangeleverde én eigen 
recepturen. Vlak bij de ingang komt vaak ook een bakkerijafdeling met eigen 
rijskasten voor ultraverse broodproducten.   

•  Om ondernemers te enthousiasmeren voor de formule werd een virtuele 
Spar Colruyt Group-winkel ontwikkeld, die de bezoeker een authentieke 
winkelervaring biedt. 

•  Medio 2021 opent RPCG op het hoofdkantoor in Mechelen een fysieke 
mock-upwinkel. Zowel medewerkers als (kandidaat-)ondernemers kunnen er 
innovaties ontdekken, inspiratie opdoen of opleidingen volgen.

•  9 nieuwe winkels
•  5 vernieuwingen
•  6 sluitingen
•  6 nieuwe winkels en 14 heropeningen in 2021/22

Dynamische relatie met de 
ondernemer 
RPCG ontwikkelt diverse hefbomen om het partnership met de 
zelfstandige Spar-ondernemers te versterken. 

•  Verdere uitbouw van de verticale verkooporganisatie, met 
per regio bedrijfsadviseurs voor financieel-economische 
ondersteuning en vakgerichte adviseurs voor beenhouwerij, 
groenten en fruit, bakkerij enz. Samen zorgen zij voor een 
meer gecoördineerde en doelgerichte ondersteuning van 
de ondernemers. 

•  Versnelde ontwikkeling van alternatieve, digitale 
communicatiekanalen met de ondernemers. 

•  Ruimere dienstverlening, met meer ondersteuning van de 
relatie tussen ondernemer en eindklant (B2B2C).  

•  Meer betrokkenheid via de vernieuwde toekomstraad 
met vertegenwoordigers van RPCG en ondernemers. De 
strategie mikt op meerwaarde voor de ondernemers, via de 
ontwikkeling van o.a. nieuwe services en (digitale) tools.
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Digitale 
eindejaarsbeurs
De eindejaarsbeurs in september is hét jaarlijkse 
trefpunt voor RPCG, ondernemers en leveranciers. 
In 2020 werd er een volwaardig alternatief 
uitgedokterd om de ondernemers mee te nemen 
in het eindejaarsassortiment, met onder meer een 
inspiratiebrochure, een degustatiebox, 10 online 
inspiratievideo’s in co-creatie met leveranciers, en 
persoonlijke toelichting door de bedrijfsadviseurs. 
Dit alles resulteerde in een mooie voorverkoop van 
nieuwe referenties.

Innovatief assortiment 
Voor de tweede keer konden de Spar-winkels intekenen op complete 
feestmenu’s voor eindejaar, inclusief communicatiemateriaal. 109 deelnemende 
winkels verkochten samen meer dan 6.000 menu’s, een stijging met ruim 200%. 

Spar Colruyt Group ontwikkelde samen met de ondernemers en leveranciers een 
alternatief voor de traditionele eindejaarsdegustatie in de winkels. In december 
2020 kregen 83.000 klanten op vertoon van Xtra een degustatiepakket met 
6 artikelen, wat massaal positief onthaald werd.

In vers werden o.a. de assortimenten charcuterie en sushi geoptimaliseerd. De 
traiteurafdeling onderscheidt zich verder met nieuwe, gezondere recepturen en 
aangepaste verpakkingen. 

Vernieuwd aanbod bloemen & planten, goed voor 40% omzetgroei.

Meer bio in alle foodcategorieën.

In 2021 zullen alle Spar-producten de Nutri-Score vermelden op de verpakking. Intensere 
klantencommunicatie 
Spar ondersteunde de winkels in hun 
communicatie naar de klanten met een zestal 
opmerkelijke campagnes en acties. Rode draad: 
het leven in de coronapandemie wat gemakkelijker 
en financieel draaglijker maken.

62 winkels plaatsen defibrillator
Na een geslaagde crowdfundingactie in het voorjaar plaatsen ruim 60 Spar-winkels in 
2021 een gloednieuwe automatische externe defibrillator (AED) op hun gevel, permanent 
beschikbaar voor alle buurtbewoners. De aankoop van de levensreddende toestellen werd 
gefinancierd door de winkels en donaties van klanten.

Waardering voor de zorg 
Spar bezorgde naar aanleiding van de Dag van de Zorg liefst 2.200 pakketten met een 
bedankingskaartje en bakkerijproducten aan alle medewerkers van het Mechelse AZ 
Sint-Maarten. Het mooie gebaar werd sterk geapprecieerd.
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2020 kregen 83.000 klanten op vertoon van Xtra een degustatiepakket met 
6 artikelen, wat massaal positief onthaald werd.

In vers werden o.a. de assortimenten charcuterie en sushi geoptimaliseerd. De 
traiteurafdeling onderscheidt zich verder met nieuwe, gezondere recepturen en 
aangepaste verpakkingen. 

Vernieuwd aanbod bloemen & planten, goed voor 40% omzetgroei.

Meer bio in alle foodcategorieën.

In 2021 zullen alle Spar-producten de Nutri-Score vermelden op de verpakking. Intensere 
klantencommunicatie 
Spar ondersteunde de winkels in hun 
communicatie naar de klanten met een zestal 
opmerkelijke campagnes en acties. Rode draad: 
het leven in de coronapandemie wat gemakkelijker 
en financieel draaglijker maken.

62 winkels plaatsen defibrillator
Na een geslaagde crowdfundingactie in het voorjaar plaatsen ruim 60 Spar-winkels in 
2021 een gloednieuwe automatische externe defibrillator (AED) op hun gevel, permanent 
beschikbaar voor alle buurtbewoners. De aankoop van de levensreddende toestellen werd 
gefinancierd door de winkels en donaties van klanten.

Waardering voor de zorg 
Spar bezorgde naar aanleiding van de Dag van de Zorg liefst 2.200 pakketten met een 
bedankingskaartje en bakkerijproducten aan alle medewerkers van het Mechelse AZ 
Sint-Maarten. Het mooie gebaar werd sterk geapprecieerd.
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Codifrance levert in Frankrijk droge voeding, verse producten en diepvrieswaren aan een 
driehonderdtal geaffilieerde buurtwinkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. 
Het gaat om superettes in stads- of dorpscentra die focussen op klanten die dagelijkse 
boodschappen doen. 

Codifrance biedt de zelfstandige uitbaters een breed assortiment met nationale merken, 
huismerken (Belle-France) en discountmerken. De zelfstandigen kunnen ook rekenen op 
ondersteuning bij hun assortimentsbepaling, prijszetting, marketing en communicatie. 

Daarnaast verzorgt de organisatie ook louter toelevering aan ruim 1.500 zelfstandige 
winkeliers in meer dan 70 departementen.

2004: overname Panier Sympa en start licentie 
Coccinelle en Coccimarket 

301 geaffilieerde winkels: 181 Panier Sympa, 
95 Coccimarket en 25 Coccinelle 

Meer dan 1.500 zelfstandige winkeliers

100-400 m² gemiddelde winkeloppervlakte

Meer dan 8.000 referenties

Vertegenwoordigd op driekwart van het 
Franse grondgebied 

Meer dan 200 medewerkers in VTE

codifrance.fr
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Recordjaar
Codifrance realiseerde afgelopen boekjaar een recordomzet. Geconfronteerd met 
strikte coronamaatregelen (avondklok om 18u, tijdelijke verplaatsingsperimeter 
van 1 km, …) gingen consumenten vaker langs bij kleine(re) buurtwinkels. Veel 
consumenten (her)waardeerden de winkel in de onmiddellijke omgeving om in hun 
basisbehoeften te voorzien, alsook het contact met de lokale winkelier. 

De groothandelspoot kon zich snel organiseren op de plotse toestroom aan klanten, en 
zijn service en bevoorrading naar de zelfstandige winkels op peil houden. Codifrance 
zal de winkels verder ondersteunen om de toegenomen getrouwheid te consolideren. 

Er werd alweer een mooie rentabiliteitswinst geboekt, enerzijds door de kosten 
blijvend onder controle te houden. Met name de transportkosten liepen terug dankzij 
een optimalisatie van het transportschema. Anderzijds ging de operationele excellentie 
er verder op vooruit en plukte de organisatie volop de vruchten van de strikte 
debiteurenopvolging van de jongste jaren.

Naast directe belevering van winkels, verzorgt Codifrance ook toelevering aan een 
aantal grossisten, die op hun beurt kleine winkels bevoorraden.

Efficiëntere 
logistiek
•  Begin 2020 werd een nieuw 

warehouse management 
system in gebruik 
genomen, met het oog op 
efficiëntiewinsten en betere 
werkinstrumenten in het 
distributiecentrum. Sindsdien 
heeft de service naar de klanten 
sterk aan kwaliteit gewonnen. 

•  Codifrance zal tegen 2022 
een nieuwe, hoogwaardige 
ERP-tool op maat van de b2b-
activiteit implementeren. De 
organisatie verwacht daarmee 
grote stappen vooruit te zetten 
in onder meer operationele 
excellentie, kostenbeheersing 
en werkvereenvoudiging. 
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Het foodservicebedrijf Solucious levert in heel België voedingsartikelen aan professionele 
klanten, vooral in de sociale restauratie (scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, …),  
de horeca en de bedrijfscatering. Het assortiment omvat kruidenierswaren, vers 
en diepvries, zowel in kleine als in grote verpakkingen. Klanten kunnen kiezen uit 
nationale merken, de eigen retailmerken Boni Selection en Everyday en de eigen 
foodservicemerken Culino en Econom, speciaal voor professionele chefs. Solucious 
onderscheidt zich met zijn gebruiksgemak, een faire en consistente prijszetting met 
hoeveelheidskorting en continue betrouwbaarheid, waarover het ook transparant 
communiceert.

2013

EUR 109 miljoen omzet (- 13,4%)

25.000 klanten 

13.000 referenties, in food, vers en diepvries

Ongeveer 450 medewerkers in VTE

solucious.be
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Sterkere positie in moeilijke 
omstandigheden 
Solucious sloot het boekjaar af met een aanzienlijk 
volume- en omzetverlies, vooral te wijten aan 
coronamaatregelen zoals de (gedeeltelijke) sluitingen 
van o.a. onderwijs, horeca, pretparken, de cultuur- en 
eventsector. Het verplichte thuiswerk zorgde dan weer 
voor een forse volumedaling in de bedrijfscatering. 
De leveringen aan de zorgsector daarentegen bleven 
zowat op hetzelfde niveau als vorig boekjaar. 

Onder meer door zijn sterke klantenmix deed 
Solucious het beter dan het gemiddelde van de markt. 
Bovendien kon het ook in deze moeilijke periode zijn 
positie verder verstevigen, onder meer door het 
aantrekken van nieuwe grote klanten in de zorg en de 
horeca. Al bij al blikt Solucious dan ook tevreden terug 
op het boekjaar.

Solucious bleef zijn klanten betrouwbare 
dienstverlening garanderen: leveringen met 
respect voor de coronamaatregelen, voldoende 
stockbeschikbaarheid en een aangepast aanbod, 
met o.a. take away-verpakkingen voor traiteurs 
en hygiëneproducten zoals mondmaskers en 
ontsmettingsgels.

Alle leidinggevenden en stafmedewerkers werden 
opgeleid om de orderpickers te vervangen in geval van 
een grootschalige quarantaine. Gedurende anderhalve 
maand ging een aantal kaderleden effectief aan de 
slag in het distributiecentrum Bornem.

Een steuntje voor de 
jeugd
Tijdens de zomer schroefde Solucious 
zijn capaciteit op, om zo veel mogelijk 
jeugdkampen veilig te bevoorraden. Het 
bedrijf bezorgde de jeugdverenigingen ook 
15.600 gratis hygiënepakketten geschonken 
door Colruyt Laagste Prijzen (zie p. 45).

Feestelijke foodbox 
voor verenigingen en 
bedrijven
Met de Dinner Box creëerde Solucious in 
november een originele oplossing om de 
kas te spijzen van verenigingen en clubs. 
Ook bedrijven zetten de Dinner Box in als 
alternatief eindejaarcadeau. Sterrenchef 
Marcelo Ballardin stelde het feestmenu voor 
twee personen samen, Solucious verzamelde 
de ingrediënten en bezorgde de foodboxen. 
De 2.500 boxen voor eindejaar waren in een 
mum van tijd de deur uit, net als de speciale 
lente-editie in maart 2021.
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Leverproces gedigitaliseerd
In januari 2020 startte Solucious met de uitrol van zijn bezorgersapp. Deze digitale assistent 
optimaliseert het beheer van het vrachtwagenpark, de transportplanning, het klantcontact en de 
bezorging zelf. Resultaat: meer gemak, efficiëntie en betrouwbaarheid voor bezorger én klant. 

Voor de bezorgers wordt het nog makkelijker om bij elke klant de bestelling en logistieke services 
te leveren. Het volledige leverproces verloopt makkelijker, correct en papierloos: de bezorger 
registreert de levering, retours en leeggoed op zijn pda en verstuurt alles overzichtelijk in één digitaal 
ontvangstbewijs naar de klant. 

De tool voorziet ook een track & trace oplossing. Klanten kunnen online hun levering tot op een uur 
nauwkeurig volgen. Dit zorgt voor extra gemak bij de organisatie van hun werkdag.  

Solucious is de eerste Belgische foodservicespeler die de administratie en rapportering van het 
leverproces digitaliseert. Dat laat het bedrijf toe om verder te groeien en tegelijk de betrouwbaarheid 
te verzekeren. De applicatie werd ontwikkeld in samenwerking met het Belgische Urbantz, 
gespecialiseerd in technologie rond last mile delivery.

“Jullie zorgen, wij bezorgen”
•  Van maart tot mei 2020 leverde Solucious zonder meerkost online bestellingen van 

zorgmedewerkers op de parkings van 13 grote ziekenhuizen.  

•  Begin november kwam thuislevering van bestellingen via Solucious.be beschikbaar voor alle 
zorgmedewerkers in België. Het assortiment werd aangevuld met relevante producten voor 
particuliere klanten.  

•  Voor de Dag van de Zorg op 21 maart 2021 verdeelde Solucious 3.000 verrassingsboxen naar 
Vlaamse ziekenhuizen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra en daginstellingen. Solucious nam de 
bezorgkosten op zich, terwijl Spar, Collect&Go en Colruyt Group Academy bijdroegen met producten 
en waardebonnen.

Een hart voor de 
horeca
•  Tijdens de lockdowns 

informeerde Solucious alle 
horecaklanten over de oproep 
van Colruyt Group naar tijdelijk 
werklozen om bij te springen 
in de verkoop, logistiek en 
productie. 

•  Solucious was premium 
partner van het initiatief 
#HorecaComeback. 
Consumenten konden 
waardebonnen kopen van hun 
favoriete zaak om te gebruiken 
na heropening. De betaalde 
bedragen gingen rechtstreeks 
naar de deelnemende 
horecazaken.



90

Symeta Hybrid is een van de grootste Belgische specialisten in gepersonaliseerde 
marketingcommunicatie en administratieve documentstromen. Het bedrijf verwerkt data 
en verstuurt communicaties via fysieke weg of digitale kanalen. Symeta Hybrid beschikt 
over de modernste printtechnologie en een performant informatiemanagementplatform 
voor elektronisch factureren, betalen en archiveren. Het garandeert de hoogst mogelijke 
beveiliging van vertrouwelijke data zoals persoonsgegevens. Flexibele totaaloplossingen 
resulteren in efficiëntie voor bedrijven en gebruiksvriendelijkheid en keuzevrijheid voor 
de eindklant. Symeta Hybrid bedient zowel interne als externe klanten(1) in sectoren als 
HR, finance, zorg, nutsbedrijven, overheid, industrie en diensten.
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(1) De externe omzet is opgenomen onder ‘Overige activiteiten’.

2020 Fusie Symeta en Joos Hybrid 

Ongeveer 270 medewerkers in VTE

symeta-hybrid.com

https://symeta-hybrid.com/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_90
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Fusie tussen Symeta  
en Joos Hybrid 
•  Colruyt Group verwierf in augustus 2020 100% van de aandelen van Joos Hybrid, dochteronderneming van het 

Belgische familiebedrijf Group Joos. Alle activiteiten van Joos Hybrid werden samen met die van ons bedrijf Symeta 
ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschap Symeta Hybrid. 

•  Via deze overname willen we onze eigen processen duurzaam optimaliseren alsook externe klanten ondersteunen 
in hun digitale transformatie. De transactie had geen materiële impact op het nettoresultaat van boekjaar 2020/21.

Complementaire activiteiten
•  De activiteiten van het vroegere Symeta en van Joos 

Hybrid zijn erg complementair. De gebundelde expertise 
in gepersonaliseerde marketingcommunicatie én in 
administratieve documentstromen is uniek in België. Dat geldt 
ook voor de combinatie van twee aparte productiesites, die 
perfect fungeren als elkaars back-up.

•  De overname leverde al snel synergievoordelen op en werd 
goed onthaald op de markt, mede door het vertrouwen dat 
Colruyt Group geniet. Zo kon Symeta Hybrid al meerdere nieuwe 
klanten in de telecom- en overheidssector overtuigen, alsook 
dienstenchequebedrijf Easy Life, koffiebrander Ray & Jules en 
modeketen The Fashion Store.
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DATS 24 biedt in België alle courante en alternatieve energiebronnen aan, met naast 
benzine en diesel ook een groeiend aanbod aardgas (CNG), elektriciteit en waterstof.  
De energiespecialist van Colruyt Group werkt aan een groenere mobiliteit en blijft 
in België investeren in de uitbouw van zijn netwerk CNG-stations, elektrische 
laadinfrastructuur en publieke waterstofstations. DATS 24 informeert en inspireert 
particulieren en bedrijven om hun mobiliteit te verduurzamen via o.a. workshops, 
lezingen en webinars. Het beschikt over een ISO 14001-certificaat voor het ecologisch 
beheer van zijn stations.

1972

EUR 532 miljoen omzet (- 25,7%)

137 tankstations waarvan 84 met CNG

116 winkelsites met laadpalen 

Meer dan 70 medewerkers in VTE

Slim tanken

dats24.be
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Afgenomen mobiliteit veroorzaakt 
stevige volumedaling 
•  DATS 24 kende een uitzonderlijk moeilijk boekjaar. In de eerste 

weken liepen de verkoopvolumes tot 75% terug, als gevolg 
van de sterk verminderde mobiliteit bij de uitbraak van de 
coronapandemie. De verkoop van CNG hield het best stand, 
omdat die in verhouding meer door b2b-klanten afgenomen 
wordt. 

•  Over heel het boekjaar kwam de volumekrimp uit op ca. 20% en 
het omzetverlies op ruim 25%. DATS 24 kon zijn rentabiliteit wel 
op een behoorlijk peil houden.

•  DATS 24 reageerde alert op de coronapandemie, stelde als eerste 
in België ontsmettingsgel ter beschikking op de tankstations 
en deed extra inspanningen om alle contactoppervlakken 
te desinfecteren. Het voerde ook campagne om tanken en 
(contactloos) betalen met de Xtra-app te promoten. 

•  De uitrol van extra pompen met AdBlue werd versneld. Het 
additief dat de NOx-uitstoot van dieselmotoren sterk vermindert, 
was einde boekjaar beschikbaar in 37 stations, een aantal dat 
tegen medio 2021 verdubbelt.

•  DATS 24 ziet nog geruime tijd potentieel in de verkoop van 
klassieke fossiele brandstoffen. Tegelijk zet het bedrijf volop in 
op een groenere mobiliteit en hernieuwbare energie, zowel voor 
onderweg als voor thuis en op het werk. 

4 nieuwe tankstations
8 extra CNG-tankpunten
16 extra winkelsites met elektrische 
laadpalen

Eerste stappen op de particuliere 
energiemarkt
Na een grondige voorbereiding startte DATS 24 in april 
2021 als leverancier van aardgas en 100% groene, Belgische 
stroom aan particuliere klanten in Vlaanderen en Wallonië. 
Vanaf oktober 2020 waren er al zowat 1.500 Colruyt 
Group-medewerkers klant geworden, wat ruimte gaf om 
de processen en systemen op punt te zetten alvorens op 
te schalen. DATS 24 prospecteert stap-voor-stap, in eerste 
instantie onder de gekende klanten binnen de groep. 

•  100% lokale, groene stroom van o.a. het windmolenpark op 
de Colruyt Group-site in Halle en de Noordzee-windparken 
waarin de groep participeert. De klant kiest zelf zijn favoriete 
energiebron. 

•  Eenvoud en transparantie, met 3 producten: elektriciteit 
(al dan niet met injectievergoeding), aardgas of beide, in één 
tariefformule met een aantrekkelijke, variabele, prijszetting. 
In onderzoeken blijken variabele tarieven de jongste jaren 
doorgaans de beste keuze te zijn. Zo wil DATS 24 de klant 
gemoedsrust bieden, ook op lange termijn. 

•  Gemak en autonomie. Via hun Xtra-profiel kunnen klanten 
zich makkelijk online aanmelden, een kostensimulatie 
maken, hun energiebronnen en facturen beheren enz.
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Waterstof wordt 
bereikbaar
DATS 24 ziet veel potentieel in waterstof 
als duurzame brandstof voor voertuigen. 
Sinds 2018 biedt het publieke tankstation 
in Halle 100% groene waterstof aan, 
geproduceerd met stroom van lokale 
windturbines. Colruyt Group beschikt over 
een 25-tal waterstofvoertuigen. 

•  In de tweede helft van 2021 openen 
er liefst 4 nieuwe waterstofstations 
in Haasrode, Wilrijk, Erpe-Mere en 
Herve. Begin 2022 opent er een eerste 
waterstofstation voor zwaar transport 
naast het distributiecentrum in Ollignies. 

•  DATS 24 werkt samen met diverse 
partners in een aantal testprojecten met 
waterstofvoertuigen. Zo draait er sinds 
eind 2020 een 44-ton waterstoftruck mee 
in de logistiek, een Europese primeur. 

Bedoeling is expertise op te doen en er 
mee voor zorgen dat waterstof op termijn 
bereikbaar wordt voor personen- en 
goederentransport.

Meer elektriciteit en aardgas voor voertuigen
•  Het netwerk elektrische laadpunten op winkelsites breidt gestaag uit, volgens het tempo 

waarop er winkels gebouwd en verbouwd worden. Inclusief de kantoorsites telde het netwerk 
einde boekjaar 294 laadpunten. 

•  DATS 24 verkocht het voorbije boekjaar ruim 200 MWh stroom, of het equivalent van 
1.250.000 elektrisch afgelegde kilometers (aan een verbruik van 16KWh per 100 km). 

•  De DATS 24-laadpas geeft toegang tot bijna 300 eigen laadpunten en 7.600 punten over heel 
België. Over heel het boekjaar werden er met de pas ruim 29.000 laadsessies uitgevoerd. 

•  DATS 24 blijft zijn CNG-netwerk gestaag uitbreiden en telde einde boekjaar 84 stations met 
een aardgaspomp. Het bedrijf kijkt uit naar een regelgevend kader voor het injecteren van 
biogas in het aardgasnet. Dit duurzamere mengsel vereist geen aanpassingen aan de CNG-
pompen noch aan de -wagens. 

•  DATS 24 vervult een pioniersrol op de markt, met mobiel tanken en betalen via Xtra-app. 
Einde boekjaar waren er 28.000 unieke gebruikers van de tankfunctie. 

Best Brand Award 2021
Marktonderzoeksbureau GfK bekroonde DATS 24 met de Best Brand Award 2021 in 
de categorie Fuel, op basis van marktaandeel en een consumentenbevraging over 
merkperceptie. DATS 24 scoorde het hoogst op de criteria kwaliteit/prijsverhouding en 
innovatie. De respondenten apprecieerden met name de desinfectiegel op de stations en 
de frequentere, intensievere poetsbeurten. DATS 24 is fier dat het erin slaagt zich in een 
commoditymarkt te onderscheiden.
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merkperceptie. DATS 24 scoorde het hoogst op de criteria kwaliteit/prijsverhouding en 
innovatie. De respondenten apprecieerden met name de desinfectiegel op de stations en 
de frequentere, intensievere poetsbeurten. DATS 24 is fier dat het erin slaagt zich in een 
commoditymarkt te onderscheiden.
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De energieholding Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en 
exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, met een belangrijke focus op offshore en 
onshore windenergie.  

Virya Energy werd eind 2019 opgericht door Colruyt Group en haar meerderheids-
aandeelhouder Korys. De holding houdt participaties van 100% aan in Parkwind, 
Eurowatt, Eoly Energy en Sanchore, en ambieert internationale expansie. Het 
samenbrengen van alle activiteiten laat Virya Energy toe om technologie- en 
kennisuitwisseling tussen de diverse teams te bevorderen en schaalvoordelen te creëren, 
ten einde een belangrijke speler te blijven in de snel veranderende hernieuwbare 
energiesector.

2019: oprichting door Colruyt Group en Korys

Participatie: 60,87%
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Het Belgische bedrijf Parkwind is actief in de productie van offshore 
windenergie, in de Noordzee maar ook in het buitenland. 

Virya Energy was in 2020 
goed voor de productie 
van ruim 1.865 GWh 
groene energie. Via zijn 
participatie in Virya 
Energy heeft Colruyt 
Group daarin een aandeel 
van ongeveer zestig 
procent. Dat aandeel 
vertegenwoordigt zowat 
vijf keer het jaarverbruik 
over 2020 van Colruyt 
Group in België en 
Luxemburg.

1.865 GWh  
groene  
energie Offshore windparken in België

De vier windparken voor de Belgische kust waarin Parkwind participeert, produceerden in 2020 samen 
2.708 GWh groene stroom, of het equivalent jaarverbruik van ruim 770.000 gezinnen. Daarmee behoort 
Parkwind tot de grootste producenten van groene stroom in België.

2020 was een bovengemiddeld windjaar, met vooral in het eerste en laatste kwartaal een meer dan 
gemiddelde windopbrengst. De algemene beschikbaarheid bleef op hetzelfde hoge niveau van vorig jaar. 
Ondanks de restricties vanwege COVID-19 (zoals de verplichting tot telewerken en de afstandsregels bij de 
offshore werkzaamheden) kon de operationele continuïteit het hele jaar door verzekerd worden en bleven 
de opbrengsten en kosten in lijn met de vooropgestelde budgetten. 

Belang Parkwind Vermogen Productie 2020

Belwind (2010) 78,5% 165 MW 588 GWh

Northwind (2014) 30% 216 MW 850 GWh

Nobelwind (2017) 41% 165 MW 686 GWh 

Northwester 2 (2020) 70% 219 MW 584 GWh 

TOTAAL 765 MW 2.708 GWh

https://parkwind.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_96
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Eoly Energy is in België actief in de productie 
van hernieuwbare energie via 15 onshore 
windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 
38 MW, in 2020 goed voor een productie van 94 
GWh. De producent verkoopt zijn groene stroom 
aan DATS 24, dat op zijn beurt levert aan diverse 
ondernemingen van Colruyt Group, aan externe 
bedrijven en particulieren. 

Eoly Energy was 100% in handen van Colruyt 
Group en werd in mei 2020 in Virya Energy 
ondergebracht.

Eoly Energy heeft een ambitieus expansieplan en 
wil in de periode 2020-2029 zowat EUR 160 miljoen 
investeren in nieuwe onshore windparken. Dat zou op 
termijn de capaciteit meer dan vervijfvoudigen. 

•  Het windpark Rebaix werd in 2020 afgewerkt en 
begin 2021 in gebruik genomen.  Eén van de drie 
turbines werd overgedragen aan Eoly Coöperatie.

•  Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart voor de 
bouw van een windpark in Lessines/Silly.

•  Voor de windparken in Bassilly, Ciney-Sovet, 
Frasnes-Lez-Anvaing, Fernelmont en Zele zijn de 
vergunningsaanvragen in behandeling.

Het windpark Northwester 2 is sinds mei 2020 volledig operationeel, terwijl de 
afsluiting met de banken zoals gepland tegen eind 2020 volledig afgerond kon 
worden. De 23 turbines behoren tot de grootste wereldwijd en zijn samen goed 
voor een geïnstalleerd vermogen van liefst 219 MW. 

Buitenlandse activiteiten
•  De voorbereidingen voor het toekomstige Duitse windpark Arcadis Ost I in de 

Baltische zee verlopen volgens planning. Contracten voor levering, plaatsing 
en installatie van de turbines werden al afgesloten, terwijl de financial close 
voorzien is medio 2021. Volgens planning wordt het windpark gebouwd in 
2022, om begin 2023 volledig operationeel te zijn. Met een vermogen van 247 
MW zal het tot 300.000 Duitse gezinnen van groene stroom kunnen voorzien. 

•  In Schotland heeft Parkwind een participatie van circa 32,5% in een 
toekomstig op te richten projectvennootschap die zal meedingen naar het 
bekomen van concessies in Schotse wateren. 

•  In Japan werkt Parkwind aan een consortium onder leiding van de vertrouwde 
partner Sumitomo Corporation. In mei 2021 werd een bod uitgebracht in de 
eerste Japanse tender voor offshore wind. 

•  Parkwind en het Ierse elektriciteitsbedrijf ESB bereiden zich volledig voor op 
de veiling die verwacht wordt in 2022 voor het toekomstige windpark Oriel, in 
de Ierse zee.
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Investeren in 
waterstofproductie 
Virya Energy ontwikkelt samen met gasnetbeheerder 
Fluxys een power-to-gas centrale in Zeebrugge, 
Hyoffwind gedoopt. De installatie zal op industriële 
schaal stroom van offshore windparken omzetten in 
groene waterstof. Het project werd volledig vergund. 
Het consortium hoopt de finale investeringsbeslissing 
rond te krijgen in 2021 en de eerste productie 
van groene waterstof is voorzien in 2023. Deze 
Belgische primeur kan in grote mate bijdragen aan de 
verduurzaming van het Belgische energielandschap en 
past perfect in de Vlaamse waterstofstrategie en in de 
Europese Green Deal. 

Virya Energy ziet veel potentieel in het vermarkten 
van waterstof als duurzame energiebron voor zwaar 
transport en bussen, omdat voor deze toepassingen 
100% elektrificatie geen evidente optie is. Daarnaast is 
waterstof een goede buffer voor de tijdelijke opslag van 
overtollige stroom, wat kan bijdragen aan het nodige 
evenwicht tussen stroomproductie en -verbruik.

Particulieren investeren mee 
Waar mogelijk werkt Eoly Energy samen met Eoly Coöperatie, die 
omwonenden en andere particulieren de kans geeft om rechtstreeks mee te 
investeren in onshore windenergie. 

•  Het voorbije boekjaar werden de nodige stappen gezet om de coöperatie 
op operationeel vlak maximaal te ontzorgen. 

•  De ophaling van EUR 4,4 miljoen kapitaal voor de windturbine in Rebaix 
werd in amper zes weken afgerond. Daarmee heeft de coöperatie nu twee 
windturbines in portefeuille, terwijl het aantal coöperanten verdubbelde. 

•  De algemene vergadering van juni 2020 keurde een mooi bruto dividend 
van 5,5% goed over de resultaten van 2019, nagenoeg even hoog als het 
wettelijke maximum van 6%. 

De coöperatie North Sea Wind werd in 2018 opgericht door Parkwind, 
Colruyt Group en Korys Investments. Ze bood het brede publiek de kans om 
onrechtstreeks mee te investeren in offshore windenergieprojecten en zo bij 
te dragen aan duurzame verandering.

In de tweede helft van 2019 haalde de coöperatie EUR 13.195.660 op, een 
recordbedrag voor burgerparticipatie in groene energie. Met dat bedrag 
verstrekte North Sea Wind eind 2019 een lening met een principiële duurtijd 
van 7 jaar aan Parkwind, dat de opgehaalde fondsen investeert in het 
onderhoud van bestaande en de bouw van nieuwe windparken. 

Het bruto actuarieel rendement per aandeel wordt geraamd op ongeveer 4% 
over de looptijd van de investering.

https://www.northseawind.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_98
https://coop.eoly.be/nl/page/eoly-cooperatie?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_98
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Het windpark Sanchore in 
Karnataka (India) telt 20 
turbines met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 
40 MW en is sinds maart 2018 
volledig operationeel. 

De totale productie van het 
park in 2020 bedroeg 93 GWh. 
De hoge beschikbaarheid 
kon het uitzonderlijk lage 
windregime in de regio niet 
compenseren. 
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Sanchore

Eurowatt SA is een Europese, onafhankelijke stroomproducent met zetel in 
Luxemburg, sinds 1994 voornamelijk actief in windactiviteiten op het Franse 
vasteland. Daarnaast beschikt het bedrijf over onshore windactiva in Polen en 
Portugal en kleinschalige waterkrachtcentrales in Portugal en Spanje. Eurowatt 
exploiteert verspreid over een dertigtal sites een totaal vermogen van 470 MW, 
geïnstalleerd en in aanbouw, naast 300 MW in diverse stadia van ontwikkeling. 

Korys verwierf in 2014 51% van de aandelen van Eurowatt en droeg deze meerderheidsparticipatie 
begin 2019 over naar Virya Energy. Eind februari 2021 nam Virya Energy de resterende 49% over van de 
minderheidsaandeelhouders en het management en werd zo 100% eigenaar van Eurowatt.  

De door Eurowatt beheerde parken produceerden in 2020 in totaal meer dan 900 GWh, mede dankzij 
een uitzonderlijk goed windregime in het eerste en laatste kwartaal van het jaar.

Frankrijk
Tijdens het boekjaar werden er in Noord-Frankrijk 
vier nieuwe sites in gebruik genomen, samen 
goed voor een vermogen van 57,5 MW. De bouw 
van Parc Eolien de l’Extension des Rossignols (14 
MW) is gestart, om naar verwachting eind 2021 
operationeel te zijn. 

Eurowatt blijft in Frankrijk nieuwe onshore 
windprojecten ontwikkelen en heeft zijn 
ontwikkelingsteam versterkt om nieuwe projecten 
voor toekomstige groei aan te trekken.

Polen
Eurowatt bezit een deelneming van 15,6% in 
C&C Wind, dat een windpark exploiteert met 15 
turbines (37,5 MW) in Oost-Polen. 

Eurowatt is 100% eigenaar van Baltic Sea Polska 
II, dat de nodige vergunningen heeft voor de 
bouw van 9 turbines. De onderhandelingen over 
de levering van de turbines zijn begonnen en een 
eerste termijn voor de reservering ervan wordt in 
de komende maanden betaald.
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•  Colruyt Group Academy verzorgt alle vormingen en opleidingen voor de medewerkers, zowel 
voor professionele groei als persoonlijke ontwikkeling. Afgelopen boekjaar was de activiteit 
goed voor een investering van circa EUR 32 miljoen, of 2,4% van de loonmassa. 

•  De Academy heeft ook een breed vormingsaanbod voor particulieren en bedrijven, met 
fysieke en digitale workshops vol inspiratie en beleving. Ze beschikt over 10 ontmoetings
centra verspreid over het land en biedt democratische prijzen dankzij duurzame partnerships. 

•  De Academy is uitgegroeid tot een grote speler in het Belgische vormingslandschap, met een 
pool van zowat 500 lesgevers en trainers die 4.500 opleidingen voor medewerkers en 6.000 
workshops voor particulieren verzorgen.

Aanbod voor 
medewerkers 

Groepsondersteunende activiteiten

Versnelde digitalisering 
•  Colruyt Group Academy maakte het voorbije boekjaar van 

de nood een deugd en versnelde de shift naar opleiding 
en vorming op afstand. Het aanbod elearnings werd 
fors uitgebreid, met o.a. online groepssessies. Daardoor 
is er nu voor zowat 70% van het opleidingsaanbod een 
digitaal alternatief beschikbaar. 

•  Een aantal bedrijfskritische vormingstrajecten bleef 
(deels) fysiek doorgaan, voor minder deelnemers 
of in grotere ruimtes, én met respect voor de 
coronamaatregelen. Dat ging van praktijkgerichte 
trainingen EHBO of brandveiligheid, tot sessies rond 
leiddinggeven of groepswaarden.  

In ‘cultuurbubbels’ reflecteerden kaderleden over de 
impact van de pandemie op de kern van onze organisatie. 

•  Digitaal leren vergroot de flexibiliteit: medewerkers volgen 
individuele elearnings wanneer het hen het beste past, 
terwijl online workshops minder verplaatsingen vergen en 
makkelijker in de agenda’s gepland worden.

•  Ondertussen hebben onze trainers veel expertise 
verworven in trainen op afstand, qua methodologie 
én technologie. De Academy zal op creatieve wijze het 
vormingsaanbod verder afstemmen op de noden van de 
medewerkers, met aandacht voor verbinding.
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https://www.colruytgroupacademy.be/?utm_source=issuu&utm_medium=folder&utm_campaign=cg_jaarverslag2021_2021&utm_content=benl_100
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Op zoek naar alternatieven
•  De coronapandemie had een ongeziene impact op de activiteiten. Alle geplande 

workshops vanaf half maart 2020 werden geannuleerd (terwijl er in het boekjaar 2019/20 
nog meer dan 4.000 plaatsvonden).  

•  De Academy richtte in april al een innovatiecel op, die snel alternatieve formules 
ontwikkelde, waaronder 14 digitale kookworkshops en proeverijen. Daarnaast kwamen 
er online versies van eerder geplande Tips & Talkslezingen over voeding, gezondheid, 
media e.d.

•  In het najaar gingen er gedurende anderhalve maand toch een aantal fysieke workshops 
en lezingen door, in kleine bubbels of met een beperkt publiek.  

•  Om het contact met de consument warm te houden, lanceerde de Academy ‘Stay 
inspired’, een combinatie van een gedrukt magazine en een 150tal online video’s. 

•  De Academy werkt verder aan een gemengd fysiek en digitaal aanbod en blijft op een 
creatieve manier haar missie realiseren: ontmoeten, ontdekken en ondernemen mogelijk 
maken, op een inspirerende en verbindende manier.

Amper technische werkloosheid
•  Door het annuleren van de workshops kwam in het 

voorjaar van 2020 zowat 40% van de Academy
medewerkers zonder job te zitten. Een aantal van 
hen werd ingeschakeld in diverse innovatietracks, 
anderen konden elders in de groep aan de slag. 
Al bij al werd er heel weinig beroep gedaan op 
technische werkloosheid. 

•  In de ontmoetingscentra van Melle en Namen 
werden er digitale workshops opgenomen, alsook 
het kookprogramma De Pottenlikkers van Colruyt 
en Studio 100. Een vijftal sites deed tijdelijk dienst 
als regionaal kantoor, terwijl onze startup Rose 
Mary de keuken in Ukkel gebruikte. Eerder geplande 
openingen van nieuwe centra staan on hold.

Nieuw: Workshop@home
In aanloop naar eindejaar 2020 lanceerde de Academy het concept Workshop@home: 
belevingsboxen met alle ingrediënten, accessoires en een handleiding om thuis mee 
aan de slag te gaan. Er waren drie thema’s beschikbaar: koffieblends samenstellen, 
verzorgingsproducten maken en koken/knutselen voor Kerst. Telkens laagdrempelige en 
gezellige activiteiten, ontwikkeld in samenwerking met een van onze winkelformules. Na het 
succes van de eerste reeks kwamen er in maart 2021 drie nieuwe thema’s bij, waaronder 
chocoladecreaties. Einde boekjaar waren er in totaal 1.465 boxen verkocht.

Aanbod voor particulieren
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Participatie in 
We Connect Data
In augustus 2020 nam 
Colruyt Group een 
minderheidsparticipatie in de 
Gentse startup We Connect 
Data. Die ontwikkelde een 
digitaal platform waarmee 
onze corporate marketeers 
snel en efficiënt een volledig 
beeld krijgen van relevante 
spelers, relaties en trends op 
diverse markten. In een steeds 
sneller evoluerende wereld 
worden betrouwbare data 
en inzichten immers almaar 
belangrijker voor een goede 
besluitvorming en strategische 
slagkracht.

Focus op duurzaam ondernemen en consumeren
Het voorbije boekjaar initieerde Corporate Marketing diverse grootschalige communicatiecampagnes 
in nationale media en online kanalen, met telkens de focus op duurzaamheid. 

Boni Selection. Na de Belgische melk in het voorjaar van 2020, brachten 
we vanaf het najaar het verhaal achter onze Magic Starappelen. Met dit 
duurzamere ras verschaffen we de Belgische telers meer inkomenszekerheid 
en vermijden we heel wat voedselverlies. Appelen die niet geschikt zijn voor 
verkoop laten we verwerken in appelsap, cake en sorbet onder ons huismerk 
Boni Selection. Zo is de cirkel helemaal rond. 

Stap voor stap. Verdere uitrol van onze vier iconen voor producten, diensten 
of initiatieven met een positieve impact op gezondheid, samenleving, 
dierenwelzijn en milieu. Naast een nationale communicatiecampagne 
ontwikkelden en verdeelden we gratis een kaartspel voor het hele gezin. 
Concrete situaties nemen jong en oud mee in ons duurzaamheidsverhaal en 
inspireren hen om elke dag duurzamere keuzes te maken, stap voor stap.  

Eco-Score. Een Belgische première, deze keuzewijzer die milieubewuster 
aankopen en duurzamer consumeren gemakkelijker maakt. De campagne 
maakte de consumenten vertrouwd met de EcoScore en stimuleerde hen om 
ze te raadplegen in de Xtraapp. Corporate marketing verzorgt op termijn ook 
de uitrol van de EcoScore op alle Boni Selectionverpakkingen.

Corporate Marketing bepaalt de strategie voor de marketingcommunicatie van Colruyt Group en 
van corporate submerken zoals Collibri Foundation. Daarbij hoort ook het brand management 
van private labels zoals Boni Selection, Everyday en Kangourou, inclusief ontwerp en productie 
van alle packaging. Voorts verzorgt de afdeling services in pers en PR, marktonderzoek, digitale 
communicatie en klantendata. De meeste diensten opereren niet alleen op groepsniveau maar 
ondersteunen ook individuele operating units. 

Corporate Marketing 

ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten



103

Het communicatiebureau CCX vertaalt de marketing
doelstellingen van Colruyt Group en alle verschillende merken 
in doelgerichte online en offline marketingcommunicatie. De 
afdeling telt zowat 450 vaste medewerkers, van ontwerpers, 
copywriters, fotografen en videospecialisten tot media en 
digitale experten. 

Voor de (print)productie en verzending van communicaties werkt 
CCX nauw samen met onze print en documentspecialist Symeta 
Hybrid. 

Customer Communication 
& eXperiences

Continuïteit verzekerd 
•  Mede dankzij de nauwe samenwerking met Symeta Hybrid kon CCX 

ook in het coronajaar de nodige continuïteit verzekeren. Ondanks 
de vaak urgente opdrachten en korte doorlooptijden bleef alle 
corporate communicatie naar het grote publiek en advertising van 
onze winkelformules doorlopen, zowel in printmedia als online en 
in de verkooppunten. 

•  De video en eventdiensten specialiseerden zich in digitale 
alternatieven voor live evenementen, van vooraf opgenomen 
webinars tot livestreams van informatiesessies. De verworven 
knowhow in technieken, de presentatie zelf en de interactie met 
de deelnemers zal ook postcorona nuttig ingezet worden.

ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten



104

47.000 ton vlees verwerkt 

27.325.000 liter wijn gebotteld

49.587.000 stuks kaas verpakt

7.200 ton koffie gebrand

25.150.000 broden gebakken

Forse productiestijgingen 
•  De productieafdelingen leverden over heel het boekjaar hogere volumes af, deels dankzij 

gestegen winkelverkoop en productdiversificatie, deels als gevolg van hogere vraag door de 
coronapandemie. Vanaf half maart tot voorbij de zomer van 2020 draaiden vooral de vlees en 
kaasafdelingen hogere volumes dan normaal. Met name vers, onbewerkt vlees deed het heel 
goed, mede doordat consumenten vaker thuis kookten toen restaurantbezoek niet mogelijk was.  
De koffiebranderij en wijnbottelarij kenden kleinere productiestijgingen, terwijl de broodproductie 
licht terugviel, als gevolg van de gedaalde winkelfrequentie in onze supermarkten.

•  Fine Food kon de volumestijgingen opvangen dankzij de uitzonderlijke inzet van eigen 
medewerkers en tijdelijke ondersteuning door collega’s uit de groep. Gedurende maanden werd er 
ook een beroep gedaan op een tweehonderdtal uitzendkrachten, van wie er uiteindelijk 39 vast in 
dienst kwamen.

•  Op enkele kleine voorvallen na, ondervond de productie weinig hinder van het coronavirus. 
Mondmaskers, haarnetjes en handhygiëne behoren er immers tot de dagelijkse routine. Met 
aangepaste shifts en looproutes werd wel het aantal aanwezigen in o.a. kleedkamers en kantines 
beperkt. Alle gekende ‘gouden hygiëneregels’ werden veelvuldig gecommuniceerd, stewards zagen 
toe op een correcte opvolging ervan.

Colruyt Group is de enige foodretailer in België die beschikt over productieafdelingen op 
industriële schaal, gegroepeerd onder Colruyt Group Fine Food. Dankzij de productie in eigen 
beheer en het jarenlange vakmanschap kunnen we kostenefficiënt werken, een constante 
kwaliteit garanderen en meerwaarde creëren voor onze eigen merken en uiteindelijk voor de 
klanten.

De vleesverwerking is de grootste activiteit van Fine Food, naast een saladeafdeling, 
een koffiebranderij, een wijnbottelarij, kaasverwerkende afdelingen, een bakkerij en een 
‘vertical farm’ voor verse kruiden. Fine Food telt meer dan duizend medewerkers op negen 
productiesites.

Fine Food
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Fine Food
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Productiesite salades operationeel 
•  Zoals gepland nam Fine Food Meat in april 2021 een gloednieuw gebouw in gebruik, exclusief 

bestemd voor de productie en verpakking van smeersalades. Met een oppervlakte van 4.200 m² is 
de site voldoende groot om de huidige en toekomstige groei op te vangen. 

•  De investering van EUR 26 miljoen illustreert ons geloof in eigen productie om als retailer het 
verschil te maken. Met producten voor onze eigen merken Everyday en Boni Selection, en voor de 
beenhouwerijlabels van Colruyt en OKay. 

•  De site functioneert volledig autonoom, met eigen receptie, stockage, technische dienst enz.  

•  Twee volautomatische lijnen kunnen tot 120 potjes per minuut produceren. Daarnaast is er een 
halfautomatische lijn voor kleinere series en nieuwe producten, en een nieuwe lijn voor koude en 
warme sauzen.

•  Het gebouw en het stateoftheart machinepark bieden potentieel voor verdere verduurzaming 
en vernieuwing van het assortiment, in lijn met de evoluerende consumentenvoorkeuren. Zo 
kunnen de vlees en de vegetarische productie er perfect gescheiden verlopen.

Maximaal duurzame 
technieken 
•  De zonne-installatie kan bij mooi 

weer naar schatting een kwart van het 
energieverbruik dekken.

•  Ventilatie met recuperatie van 
koude uit productiezones en warmte 
uit kantoren en sociale lokalen, 
automatisch afgestemd op het CO2
gehalte en op het aantal aanwezige 
mensen. 

•  Met de warmte die de koelinstallaties 
overdag vrijgeven wordt water 
opgewarmd en in een buffervat 
opgeslagen, om ’s nachts te gebruiken 
voor het reinigen van de ateliers.

•  Automatische verneveling voor 
desinfectie van ruimtes en installaties. 
Dit waterbesparende systeem werkt 
met minder én milieuvriendelijkere 
chemicaliën, desinfecteert grondig 
moeilijk bereikbare oppervlakken 
en vereist veel minder manuren. De 
toepassing op industriële schaal is een 
primeur voor België. 

•  Natuurlijke koelmiddelen, 
waterzuivering, regenwater recuperatie, 
automatische zonwering, …

Fine Food

ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten



106ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

BP&S ondersteunt heel Colruyt Group op het vlak van IT en procesoptimalisatie. Als betrouwbare 
partner volgt BP&S de technologische en innovatieve ontwikkelingen op de voet en vertaalt die 
naar de specifieke noden van de verschillende afdelingen en ondernemingen van de groep. De 
organisatie levert niet alleen tools, maar biedt haar partners allin services: een totaalpakket 
gaande van de bouw en uitvoering van IToplossingen, tot het beheer, onderhoud en updates 
ervan. De organisatie telt ruim duizend vaste medewerkers in België en een 450tal in India. 

Business Processes & Systems

Omslag naar service-georiënteerd werken
BP&S transformeerde de afgelopen twee jaar naar een servicegeoriënteerde organisatie, 
die efficiënt en wendbaar inspeelt op de noden van haar partners en hen afschermt van de 
achterliggende complexiteit. Een dertigtal vroegere afdelingen vormden zich om tot service 
centers, met duidelijk gedefinieerde services, rollen, verantwoordelijkheden en afspraken met 
de partners. Die nieuwe manier van werken vereist een zekere inspanning en flexibiliteit van 
de medewerkers, maar verschaft hen ook meer verantwoordelijkheid en autonomie. Dat 
resulteert in een meer servicegericht denken doorheen de organisatie, meer zin voor initiatief en 
een hoger serviceniveau.  

Traineeships lonen
BP&S spant zich continu in om (jong) talent aan te trekken en in dienst te houden, o.a. via 
traineeships voor schoolverlaters en kandidaten met weinig ervaring. In september 2020 
begonnen 11 trainees een jaartraject dat hen via opleidingen, praktijkstages en projectwerk 
onderdompelt in de wereld van de analyse. Acht andere jongeren stapten in een traineeship 
richting software engineer en in India startten er 10 trainees in verschillende afdelingen. Een 
ideale formule om vertrouwd te raken met alle facetten van de job en de firma. Het is ook een 
duurzaam model, want 90% van de trainees uit de zes vorige lichtingen is nog steeds in dienst. 
Daarnaast rekruteert BP&S jaarlijks heel wat medewerkers na stages voor laatstejaars bachelors 
en masters. 

Comfortabel telewerken
Om telewerken mogelijk te maken, installeerde 
BP&S op korte tijd VPNverbindingen voor meer 
dan 6.000 medewerkers in België, Frankrijk 
en India. Omwille van betrouwbaarheid en 
comfort werd de netwerkcapaciteit geleidelijk 
aan verhoogd. En dankzij versneld uitgerolde 
communicatie en vergadertools kunnen 
online infosessies of trainingen vlekkeloos 
verlopen. 
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Innovatie troef
BP&S pioniert met nieuwe technologie en zet de digitalisering 
van de groep resoluut verder, met onder meer een volledig 
vernieuwde Xtraapp en nieuwe websites voor Cru en 
Collect&Go. Onze Franse groothandelsactiviteit nam een nieuw 
warehousemanagementsysteem in gebruik, de smartphones 
van de winkelmedewerkers kregen er extra applicaties bij 
en de elektronische prijsetiketten werden verder uitgerold. 
Daarnaast zijn er heel wat toekomstgerichte, mogelijke 
toepassingen in test: 

•  5Ginternet 

•  Levering per drone van klein ITmateriaal op onze hoofdzetel 

•  Eerste stappen voor de bouw van een eigen Internetof
Things platform 

•  Prototype van een augmented realityapplicatie die klanten 
in de winkel naar de juiste rayon gidst

Colruyt Group beschikt over professionele, toegewijde diensten voor 
ondersteuning op strategisch en tactisch vlak. Deze corporate services 
begeleiden de directies en overlegplatformen bij het uitzetten van de 
grote lijnen voor onze commerciële activiteiten, bij de realisatie ervan en 
bij de uitbouw en ontwikkeling van onze organisatie. De groep kan een 
beroep doen op hun brede expertise in uiteenlopende domeinen als: 

•  Business development en investment management

•  Businessanalyse, datacaptatie en analyse

•  Public affairs, marktonderzoek, corporate branding en marketing

•  Duurzaamheid en innovatie

•  Business en ITarchitectuur

•  Change, portfolio en programmamanagement 

•  Communicatie en samenwerking

•  Digitale ontwikkeling en dienstverlening

•  Organisatie & partnershipontwikkeling, cultuur & identiteit

•  Risicobeheer, resource planning, …

Corporate services 

Business Processes & Systems
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In Contact behandelt alle vragen en opmerkingen van klanten, medewerkers, 
leveranciers en andere stakeholders. Gespecialiseerde contactcenters staan 
ten dienste van alle winkelformules maar ook van interne afdelingen zoals 
HR, winkelondersteuning en IT. De zowat 300 medewerkers zijn bereikbaar via 
telefoon, mail, diverse websites en sociale media. Samen handelen ze jaarlijks 
zowat 4 miljoen contacten af. De kracht van In Contact zit in de combinatie van 
intelligente technologie en gestandaardiseerde processen en systemen met 
vakbekwame en klantgerichte medewerkers. 

In Contact

Snel aan het juiste adres 
Via telefoon, (web)mail of social media kunnen klanten 
snel contact leggen. Daarnaast kunnen ze 24/7 terecht 
op de FAQpagina’s van de winkelformules. Deze zijn 
immers gelinkt aan omvattende databanken met upto
date informatie. Klanten kunnen ook een webformulier 
invullen dat automatisch bij de juiste specialist 
terechtkomt, die de klant snel en efficiënt bedient. Het 
contactplatform zal later ook de sociale mediakanalen 
van de groep integreren, alsook verder automatiseren 
door te werken met chat (bots). In Contact informeert 
onze winkelformules op een gestructureerde manier 
over wat er leeft bij hun klanten. Zo kunnen zij relatief 
snel bijsturen waar nodig. 

Recordaantal contacten
In Contact kende een uitzonderlijk druk boekjaar, met vanaf de eerste 
coronagolf in april 2020 recordaantallen vragen over de beschikbaarheid 
van producten in de winkels of afhaalmomenten bij Collect&Go. 
Andere pieken volgden op nieuwe hygiënemaatregelen voor de 
winkels, het stopzetten van de Collishopwebshop of de lancering van 
nieuwe services zoals Click&Collect. In periodes dat de ecommerce 
boomde, werden vooral de klantendiensten van onze nonfoodwinkels 
overstelpt met vragen in hoofdzaak over de status van bestellingen. Het 
telefonieplatform bereikte zijn maximumcapaciteit en werd een week 
gesloten, om te kunnen focussen op het afhandelen van onbeantwoorde 
emails. Over heel de periode toonde In Contact zich een wendbare en 
essentiële schakel om de groep door de crisis te loodsen, wat door de 
klanten overwegend positief onthaald werd.



108ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

In Contact behandelt alle vragen en opmerkingen van klanten, medewerkers, 
leveranciers en andere stakeholders. Gespecialiseerde contactcenters staan 
ten dienste van alle winkelformules maar ook van interne afdelingen zoals 
HR, winkelondersteuning en IT. De zowat 300 medewerkers zijn bereikbaar via 
telefoon, mail, diverse websites en sociale media. Samen handelen ze jaarlijks 
zowat 4 miljoen contacten af. De kracht van In Contact zit in de combinatie van 
intelligente technologie en gestandaardiseerde processen en systemen met 
vakbekwame en klantgerichte medewerkers. 

In Contact

Snel aan het juiste adres 
Via telefoon, (web)mail of social media kunnen klanten 
snel contact leggen. Daarnaast kunnen ze 24/7 terecht 
op de FAQpagina’s van de winkelformules. Deze zijn 
immers gelinkt aan omvattende databanken met upto
date informatie. Klanten kunnen ook een webformulier 
invullen dat automatisch bij de juiste specialist 
terechtkomt, die de klant snel en efficiënt bedient. Het 
contactplatform zal later ook de sociale mediakanalen 
van de groep integreren, alsook verder automatiseren 
door te werken met chat (bots). In Contact informeert 
onze winkelformules op een gestructureerde manier 
over wat er leeft bij hun klanten. Zo kunnen zij relatief 
snel bijsturen waar nodig. 

Recordaantal contacten
In Contact kende een uitzonderlijk druk boekjaar, met vanaf de eerste 
coronagolf in april 2020 recordaantallen vragen over de beschikbaarheid 
van producten in de winkels of afhaalmomenten bij Collect&Go. 
Andere pieken volgden op nieuwe hygiënemaatregelen voor de 
winkels, het stopzetten van de Collishopwebshop of de lancering van 
nieuwe services zoals Click&Collect. In periodes dat de ecommerce 
boomde, werden vooral de klantendiensten van onze nonfoodwinkels 
overstelpt met vragen in hoofdzaak over de status van bestellingen. Het 
telefonieplatform bereikte zijn maximumcapaciteit en werd een week 
gesloten, om te kunnen focussen op het afhandelen van onbeantwoorde 
emails. Over heel de periode toonde In Contact zich een wendbare en 
essentiële schakel om de groep door de crisis te loodsen, wat door de 
klanten overwegend positief onthaald werd.

109ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

Retail Services Center bundelt een aantal afdelingen die onze 
winkelformules ondersteunen op het vlak van prijszetting, 
kwaliteit, veiligheid, productinformatie en –verpakking, 
marktinzichten enz. Deze support laat onze winkels toe 
zich te focussen op hun kernactiviteit en zich te blijven 
onderscheiden op een uiterst concurrentiële retailmarkt. 
Retail Services Center zorgt mee voor de concrete invulling 
en realisatie van ons ruimere duurzaamheidsstreven. De 
verschillende diensten valoriseren heel wat vakmanschap 
dat al jarenlang in de groep aanwezig is en bouwen elk op 
hun terrein verder maturiteit op. 

Retail Services Center

40 jaar ijzersterke 
prijsgarantie 
Het Service Center Prijs ondersteunt met circa 135 medewerkers elk van onze 
winkelformules om een eigen prijsbeleid te voeren. Het team neemt dagelijks 
zowat 60.000 prijzen op in fysieke winkels, in folders en online, waarmee 
dataanalisten, prijs en productbeheerders en prijszetters verder aan de slag 
gaan. Het servicecenter beschikt over aanzienlijke expertise in prijsmonitoring 
en zetting, aangezien het er al ruim 40 jaar mee voor zorgt dat Colruyt zijn 
laagsteprijsgarantie blijft waarmaken. 

•  De in mei 2021 gepubliceerde prijsenquête van Test Aankoop bevestigde 
Colruyt weer als goedkoopste supermarkt van België, zowel voor het 
winkelmandje met enkel nationale merken, als dat met ‘eersteprijsmerken’ 
(zoals Everyday) en de gemengde korf. 

•  Test Aankoop vindt alleen het mandje met ‘huismerken’ (zoals Boni Selection) 
iets goedkoper bij Aldi en Lidl, waar wij het uiteraard niet mee eens zijn. Test 
Aankoop neemt in de huismerkenkorf immers producten van harddiscounters 
op die volgens ons bij de eersteprijsproducten thuishoren en dus vergeleken 
moeten worden met onze Everydayproducten. In dat geval blijft Colruyt ook 
voor huismerken duidelijk de goedkoopste. 

•  Uit de enquête bleek overigens dat Colruyt de prijsverschillen met de andere 
retailers steeds verder uitdiept en nooit eerder zo goedkoop was.
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People & Organization coördineert en ondersteunt het medewerkersbeleid 
van Colruyt Group. De ruim 350 medewerkers hebben hetzelfde doel: ervoor 
zorgen dat Colruyt Group en zijn medewerkers uitgroeien tot de beste versie van 
zichzelf. De HRpartner biedt daarom verschillende services: van loonverwerking 
en rekrutering over preventie, werkvereenvoudiging en een medische dienst tot 
juridisch advies en onderhandelingen met sociale partners. Het HRkenniscentrum 
werkt rond thema’s zoals mens en teamontwikkeling, remuneratie, persoonlijke 
groei, leiderschap, welzijn en vakmanschap.

People & Organization

Shift naar beweeglijk en 
outputgericht werken
Afgelopen boekjaar hebben we voor zowat 4.400 
kantoormedewerkers in België beslist om op termijn, post
corona, de prikklok af te schaffen en over te stappen naar 
‘beweeglijk en outputgericht samenwerken’. Hierbij willen 
we de mogelijkheid bestendigen om structureel te kunnen 
telewerken, en dus ook afstappen van de prikklok. Mét behoud 
van onze unieke mogelijkheid om tijd te sparen. Zo willen we als 
organisatie meer wendbaar, toekomstbestendig en duurzaam 
worden. De concrete uitwerking en timing van de overstap 
worden vastgelegd samen met de sociale partners.  
Voor de zowat 85% van onze medewerkers die tijds en/of 
plaatsgebonden werken in onze retail, logistieke en productie
eenheden, wijzigt er niets.

Voortbouwen op 50 jaar 
werkvereenvoudiging
Alles kan altijd beter, en iedereen kan daar zijn steentje toe bijdragen. 
Daarom beschikken we al ruim 50 jaar over een aparte, vijftigkoppige 
afdeling ‘Werkvereenvoudiging’. Missie: optimaliseren van processen en 
systemen in alle mogelijke domeinen. Elke medewerker kan meedenken om 
kwalitatiever, efficiënter en effectiever te werken, alsook verbeteringen 
voorstellen op ons ideeënplatform. Die voorstellen testen we vaak eerst 
kleinschalig, om dan op punt te zetten en breder uit te rollen.

Het permanente streven om beter te doen maakt deel uit van ons DNA 
en heeft substantieel bijgedragen tot onze groei. Vandaag zien we nog 
veel potentieel voor verbetering, onder meer door inzet van nieuwe 
technologie en data. Daarom hebben we de afdeling werkvereenvoudiging 
ondergebracht in de nieuwe serviceorganisatie ”Operate&Improve”, 
samen met specialisten in procesmatig ondernemen. Deze organisatie zal 
vakmanschap en services ontwikkelen met focus op operationele excellentie 
en endtoend ketendenken.



110ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

People & Organization coördineert en ondersteunt het medewerkersbeleid 
van Colruyt Group. De ruim 350 medewerkers hebben hetzelfde doel: ervoor 
zorgen dat Colruyt Group en zijn medewerkers uitgroeien tot de beste versie van 
zichzelf. De HRpartner biedt daarom verschillende services: van loonverwerking 
en rekrutering over preventie, werkvereenvoudiging en een medische dienst tot 
juridisch advies en onderhandelingen met sociale partners. Het HRkenniscentrum 
werkt rond thema’s zoals mens en teamontwikkeling, remuneratie, persoonlijke 
groei, leiderschap, welzijn en vakmanschap.

People & Organization

Shift naar beweeglijk en 
outputgericht werken
Afgelopen boekjaar hebben we voor zowat 4.400 
kantoormedewerkers in België beslist om op termijn, post
corona, de prikklok af te schaffen en over te stappen naar 
‘beweeglijk en outputgericht samenwerken’. Hierbij willen 
we de mogelijkheid bestendigen om structureel te kunnen 
telewerken, en dus ook afstappen van de prikklok. Mét behoud 
van onze unieke mogelijkheid om tijd te sparen. Zo willen we als 
organisatie meer wendbaar, toekomstbestendig en duurzaam 
worden. De concrete uitwerking en timing van de overstap 
worden vastgelegd samen met de sociale partners.  
Voor de zowat 85% van onze medewerkers die tijds en/of 
plaatsgebonden werken in onze retail, logistieke en productie
eenheden, wijzigt er niets.

Voortbouwen op 50 jaar 
werkvereenvoudiging
Alles kan altijd beter, en iedereen kan daar zijn steentje toe bijdragen. 
Daarom beschikken we al ruim 50 jaar over een aparte, vijftigkoppige 
afdeling ‘Werkvereenvoudiging’. Missie: optimaliseren van processen en 
systemen in alle mogelijke domeinen. Elke medewerker kan meedenken om 
kwalitatiever, efficiënter en effectiever te werken, alsook verbeteringen 
voorstellen op ons ideeënplatform. Die voorstellen testen we vaak eerst 
kleinschalig, om dan op punt te zetten en breder uit te rollen.

Het permanente streven om beter te doen maakt deel uit van ons DNA 
en heeft substantieel bijgedragen tot onze groei. Vandaag zien we nog 
veel potentieel voor verbetering, onder meer door inzet van nieuwe 
technologie en data. Daarom hebben we de afdeling werkvereenvoudiging 
ondergebracht in de nieuwe serviceorganisatie ”Operate&Improve”, 
samen met specialisten in procesmatig ondernemen. Deze organisatie zal 
vakmanschap en services ontwikkelen met focus op operationele excellentie 
en endtoend ketendenken.

111ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

People & Organization

Persoonlijk en overzichtelijk 
benefit statement
Om onze 8.000 kaderleden een completer overzicht te 
geven van hun verlonings en voordelenpakket, hebben 
we hun jaarlijkse benefit statement in een nieuw jasje 
gestopt. Halfweg 2020 kreeg iedereen een gepersonaliseerde brochure 
met een gedetailleerd totaalbeeld van het remuneratiepakket over 2019. Dat omvat 
naast het bruto basisloon, variabel loon en premies, ook opgespaarde overuren, 
netto vergoedingen en maaltijdcheques, plus voordelen zoals hospitalisatie en 
groepsverzekering. De brochure focust ook op onze investeringen in vorming en 
opleiding. En op de zekerheid van een gezond, waardengedreven familiebedrijf met 
aandacht voor duurzame loopbanen.

Opleiden en verbinden: 
fysiek én digitaal
In een jaar met massaal telewerk hebben we andere 
manieren gezocht om nieuwe medewerkers te 
verwelkomen, op te leiden en te integreren. Van een 
digitale nieuwelingendag tot een video waarin CEO 
Jef Colruyt onze historiek, identiteit en cultuur uit de 
doeken doet. 

Het voorbije jaar gingen 208 pas afgestudeerden 
bij ons aan de slag. Via onze Young Grad 
Community brengen we hen met elkaar in contact. 
Zo organiseerden we begin 2020 een online 
nieuwsjaaraperitief om mekaar te leren kennen en 
tips & tricks te delen.

Met de maandelijkse sessies Getting2Know Colruyt 
Group nemen we kaderleden na een half jaar dienst 
grondig mee in wie we zijn en wat we doen. Zo 
zetten we van bij het begin in op connectie met de 
organisatie en leggen we de basis voor betrokkenheid 
op lange termijn. Op het programma: een individuele 
elearning, twee video’s en twee dagen opleiding 
in kleine groepjes met o.a. een rondleiding, een 
merkenspel en diverse gastsprekers.

Het leiderschapstraject dompelt recent gestarte 
leidinggevenden onder in onze bedrijfscultuur en 
unieke leiderschapsmodel. Doel is vooral hen te 
ondersteunen in de ontwikkeling van zelfinzicht en 
van vakmanschap in leidinggeven. De deelnemers 
volgen een aantal individuele elearnings en komen 
in kleine groepjes een twaalftal dagen samen, 
gespreid over een jaar.

Meer flexibele verloning 
Na een succesvol pilootproject bij het directiekader, hebben we ons flexibel 
verloningsplan in het najaar van 2020 uitgerold naar alle 3.500 medewerkers vanaf 
het middenkader. Liefst twee derde van hen stapte in het systeem. 

Via het flexbudget kunnen medewerkers een deel van hun loonpakket zelf 
samenstellen met o.a. extra mobiliteitsmaatregelen of verlofdagen, een fiets 
of terugbetaling van pensioensparen. Zo krijgen ze meer keuzevrijheid in hun 
loonpakket, verhoogt hun tevredenheid en wordt ons bedrijf aantrekkelijker voor 
toekomstige medewerkers.

Beste collega,

Elk jaar bezorgen we al onze kaderleden een jaaroverzicht van hun 

persoonlijk loon- en voordelenpakket. Dit jaar stoppen we dit overzicht 

in een nieuw jasje en geven we je inzicht in je totale remuneratie. Wat 

verder volgt in deze brochure is een foto van je totale remuneratie, 

genomen op 31/12/2019. Hou er rekening mee dat je huidige functie 

een andere kan zijn dan die vermeld in het overzicht. Met dit document geven we je een volledig en duidelijk overzicht van 

elk van de elementen die samen je totale remuneratiepakket vormen 

binnen Colruyt Group.

Wij hopen dat je deze Total Remuneration Statement nuttig en 

informatief zult vinden. 

Veel plezier met het lezen!

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth Sabbe
Directeur Mens & Organisatie
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Technics is de technische dienst van Colruyt Group in België en 
Luxemburg. De circa 1.600 medewerkers bieden een complete 
service, van studie en ontwerp over aankoop, bouw en installatie 
tot onderhoud en preventie. Niet enkel voor winkels, kantoren, 
datacenters, distributiecentra en productiegebouwen, maar ook 
voor voertuigen en machines. Technics onderscheidt zich met zijn 
streven naar duurzame, innovatieve oplossingen. Het kiest dan ook 
systematisch voor duurzame technieken, volgt de milieuhuishouding 
minutieus op en gaat vaak verder dan wettelijk verplicht. 

Technics

Verdere vergroening bedrijfsvloot 
•  We blijven ook ons vrachtwagenpark vergroenen en willen op 

termijn de dieseltrekkers volledig uitfaseren. In 2021 nemen we 
alvast zes aardgastrekkers in gebruik en testen we een elektrische 
vrachtwagen voor leveringen in stadscentra. Ten slotte testen we in 
(Europese) primeur verschillende types waterstoftrucks. Lees meer 
op pagina 176.

•  Begin 2020 beslisten we al om dieselwagens te schrappen uit ons 
aanbod firmawagens. Zowat de helft van onze bedrijfswagens rijdt 
nu op aardgas (CNG), en we blijven onze medewerkers een ruime 
keuze aardgaswagens bieden. Daarnaast hebben we een groeiend 
aanbod met 100% elektrische, hybride of plugin hybride aandrijving, 
plus enkele waterstof en benzinemodellen. We informeren onze 
medewerkers grondig over de voor en nadelen van elke technologie 
en stimuleren hen om een duurzame keuze te maken.

Grootste krattenwas van Europa 
In september 2020 startte Technics met de bouw van een gigantische 
installatie voor het wassen van de recent geïntroduceerde groene 
klapkratten voor groenten en fruit. De constructie ervan liep samen 
met het ontmantelen van de oude waslijn voor de starre blauwe 
bakken, zonder de logistieke stromen te verstoren. De nieuwe installatie 
verbruikt merkelijk minder water en energie, en het wassen in eigen 
beheer spaart heel wat transport uit. Wij hoeven gebruikte kratten 
niet naar de wasinstallaties van Euro Pool System te sturen, terwijl 
we leveranciers van groenten en fruit meteen propere kratten kunnen 
meegeven. Doel is dat de installatie in september 2021 volledig 
operationeel is. 

De klapkratten zullen tegen eind 2021 zowat acht miljoen starre bakken 
vervangen en verduurzamen ook op zich onze logistiek. Vier ingeklapte 
stuks nemen maar evenveel plaats in als één oude krat, wat betekent dat 
we jaarlijks 500.000 palletten met lege kratten minder van de winkels 
terug sturen naar onze retourcentra.
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De vastgoedafdeling zorgt voor de invulling 
en optimalisatie van de vastgoedbehoeften 
(van de interne partners). Dit team van 
expansieverantwoordelijken, property managers 
en backofficemedewerkers luistert naar de noden 
voor nieuwe locaties, verzorgt alle administratie 
(inclusief aanvragen en vergunningen), stelt 
planning en prioriteiten op, bekijkt de optimale 
gebouwinplanting en zorgt dat de kostprijs van 
de realisatie binnen de afgesproken budgetten 
valt. Jaarlijks beheert Real Estate een veertigtal 
vastgoedprojecten in België en Luxemburg.

Technics Real Estate

Nieuw kantoor Zwijnaarde 
Real Estate kocht medio 2020 in het technologiepark 
van Zwijnaarde een kantoorgebouw van ruim 9.600 m² 
met bijna 300 parkeerplaatsen, de vroegere hoofdzetel 
van Thomas Cook. Technics renoveert het 25 jaar oude 
gebouw tot een marktconform en aangenaam kantoor. 
Na de voorziene oplevering rond medio 2022 zal dit 
gebouw de huidige huurpanden in Deinze en Merelbeke 
vervangen en onderdak bieden aan Bike Republic en 
SmartWithFood. Een deel zal dienstdoen als regionaal 
kantoor, een aanzienlijk deel wordt verhuurd. De site ligt 
vlakbij de aansluitingen met de E17 en de E40 en is ook 
vanuit Gent centrum vlot bereikbaar. 

Inzetten op vorming en opleiding 
Gezien de krapte aan technische profielen op de arbeidsmarkt, investeren we 
zelf in technische opleidingen voor jongeren of medewerkers die zich willen 
heroriënteren naar een technische job. Tegelijk werken we intensief samen met 
scholen en universiteiten.

•  Verdere uitbouw van onze eigen technische school, waar ondertussen 11 
medewerkers de opleiding ‘basistechnieken machinepark’ hebben afgerond 
en een honderdtal Technicsmedewerkers zich hebben bijgeschoold. 

•  5 jonge ingenieurs hebben hun traineeship engineering afgerond. 

•  Begeleiding van 21 bachelor en masterproeven.

•  Partner van wedstrijden voor secundaire scholen zoals de BPhotonics Cup en 
de Solar Olympiade. 

•  Sinds medio 2020 een eigen nieuwsbrief naar 17 technische scholen die 
Colruyt Group in de kijker zet als aantrekkelijke werkplek.
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Stichting van 
openbaar nut 
Collibri Foundation vormde 
zich om van bedrijfsfonds 
tot autonome stichting van 
openbaar nut. Die zal een 
coherentere projectportfolio 
kunnen ontwikkelen, in lijn 
met de visie en waarden van 
de groep. Met een eigen raad 
van bestuur en inbreng van 
diverse adviescomités zal de 
stichting haar werking verder 
professionaliseren. Ze zal 
dichter bij de vormingsprojecten 
staan en die nog beter kunnen 
beheren en opvolgen, alsook de 
medewerkers van de groep meer 
betrekken. 

Tussen 2010 en 2020 werd 
Collibri Foundation mede 
beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting (KBS), die 
naast het financieel beheer 
instond voor de kwaliteit, 
inhoudelijke opvolging en 
controle van de dossiers. 
Vandaag onderhouden we nog 
altijd een nauwe samenwerking 
met de KBS, onder meer voor 
het uitreiken van fiscale attesten 
aan onze donateurs.

Collibri Foundation biedt jongeren in een kwetsbare 
context via vorming, begeleiding en uitwisseling 
meer kansen op een geslaagde toekomst, zowel in 
België als in landen waar we producten aankopen. 
We steunen er kleinschalige vormings en 
scholingsprogramma’s voor kinderen en jongeren, 
van lager tot universitair onderwijs. Zo willen we 
hen een goede opleiding bieden (educate), helpen 
groeien als persoon (develop) en de zin voor 
samenwerking en ondernemerschap stimuleren 
(empower). 

Collibri Foundation bouwt een lerend partnernetwerk 
uit, samen met ngo’s, onderwijs en lokale overheden, 
en betrekt maximaal de medewerkers en klanten. 
Waar mogelijk koppelen we de vormingsprojecten 
aan duurzame ketenprojecten, zodat er een 
verrijkende wisselwerking ontstaat.

EUR 798.860
Donaties aan projecten in 2020,  
waarvan 25% geschonken door  
klanten en particulieren

9.350
jongeren  
rechtstreeks bereikt

14 vormingsprojecten 
in 10 landen
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Nieuwe 
vormingsprojecten 
•  Sinds begin 2021 steunt Collibri 

Foundation het Brusselse project 
Debateville, dat naschoolse debatateliers 
organiseert voor een 80tal jongeren 
tussen 10 en 14 jaar uit kwetsbare 
omgevingen. Van september tot mei 
oefenen ze wekelijks anderhalf uur hun 
spreekvaardigheid, waarbij ze een mening 
leren vormen, een argument opbouwen 
of een toespraak geven. Spelenderwijs 
groeien ze in kritisch denken, 
mediawijsheid, doorzettingsvermogen en 
wederzijds respect. Zo biedt Debateville 
innovatieve en effectieve oplossingen 
voor een complexe problematiek als 
ongelijkheid in het onderwijs. 

•  In Benin steunt Collibri Foundation een 
project van de Luikse ngo Eclosio, dat een 
120tal jonge cashewboeren begeleidt. 
Doel is hun organisatie verbeteren, de 
cashewproductie optimaliseren en de 
lokale verwerking ervan stimuleren.

Creatieve oplossingen 
Tijdens de coronapandemie draaiden de vormingsprojecten noodgedwongen op een lager pitje 
en konden ze hun doelen niet volledig behalen. De partnerorganisaties en Collibri Foundation 
bedachten creatieve manieren om de werking en het contact met de jongeren zo veel mogelijk 
te vrijwaren. Digitale sessies en social media zorgden voor de nodige verbinding. 

•  Eerste digitale editie van het jaarlijkse event Tomorrow’s Voices. Meer dan honderd jongeren 
uit 14 vormingsprojecten wisselden ideeën en ervaringen uit over digitaal leven en studeren, 
en uitdagingen zoals omgaan met technologie of gemotiveerd blijven. Collibri deed extra 
inspiratie op voor ondersteuning van partners en jongeren in deze tijden.

•  Hygiënepakketten met mondmaskers en ontsmettingsproducten voor jongeren in o.a. Peru 
en Colombia, om samen afstandsonderwijs te volgen op plaatsen met internetbereik. 

•  Conversatietafels. Jongeren van het Brusselse vormingsproject Boost oefenen hun Nederlands 
tijdens tweewekelijkse videocalls met medewerkers. 

•  Computers en internettoegang voor de nietbegeleide minderjarigen van de Brusselse partner 
Mentor Escale, om afstandsonderwijs te volgen. 

•  De Belgische organisatie Youca verving de geplande uitwisselingsreizen in Brazilië en België 
door online uitwisseling, een inleefreis in eigen land, een app voor wandelmaatjes enz.
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