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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’.92,2%

België 7,1%
Frankrijk

0,7%
Andere

Omzet volgens 

geografische opdeling Activiteiten
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Frankrijk Groothandel België FoodserviceBelgië Groothandel

Detailhandel

81,2% 
van de groepsomzet

EUR 8.165 miljoen

Groothandel en
foodservice

10,6% 
van de groepsomzet

EUR 1.065 miljoen

Overige activiteiten

8,2% 
van de groepsomzet

EUR 819 miljoen

Participaties

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

Colruyt heeft een breed assortiment, 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 6.069 miljoen omzet (- 3,0%)

249 winkels in België en  
5 in Groothertogdom Luxemburg

1.700 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

10.500 food en 7.500 non-food referenties

Meer dan 15.500 medewerkers in VTE

Laagste prijzen

colruyt.be / colruyt.lu
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http://www.colruyt.be
http://www.colruyt.lu
http://www.colruyt.be
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2.000.000
handige hangtassen
De nieuwe herbruikbare winkeltas 
is eenvoudig in de winkelkar vast 
te maken, waar ze mooi open en 
rechtop blijft staan. Zo kunnen 
kassamedewerkers de tas efficiënt 
vullen met aankopen, traditioneel een 
sterk gewaardeerde service, die ook 
zorgt voor een vlottere doorstroom 
aan de kassa. Begin 2022 werden er 
twee miljoen gratis tassen verdeeld 
onder de klanten, als bijkomende 
duurzame winkelhulp naast 
herbruikbare plooiboxen. 

Lichte omzetdaling,  
marktaandeel trekt terug aan
•  Colruyt Laagste Prijzen noteerde over het voorbije boekjaar een omzetdaling 

van 3,0%, vooral toe te schrijven aan verkoopprijsdeflatie als gevolg van 
een heel competitieve markt met aanhoudend hoge promo- en prijsdruk. 
Voorts ontbraken de uitzonderlijke verkooppieken gelinkt aan de beginnende 
coronapandemie in het voorgaande boekjaar. Richting einde boekjaar 
stabiliseerde de omzet terug op het niveau van voor de coronapandemie, 
onder meer door de opkomende verkoopprijsinflatie en een zich 
normaliserend klantengedrag. 

•  Daarnaast boekte Colruyt uitstekende verkoopresultaten in de aanloop 
naar eindejaar, met dank aan zijn reputatie als huis van vertrouwen voor 
feestaankopen. Op de traditioneel drukste dagen (23 en 30 december) 
passeerden er meer klanten dan ooit langs de kassa. Om de extra volumes op 
te vangen, kwamen er in november en december dagelijks heel wat collega’s 
uit de centrale diensten een handje toesteken. 

•  In een licht gekrompen markt kon Colruyt zijn marktaandeel opnieuw doen 
stijgen. Met het uitdoven van de coronapandemie kwamen klanten geleidelijk 
aan weer frequenter winkelen.  

•  In een competitieve marktomgeving, zowel op het vlak van prijs als van 
promoties, bleef Colruyt Laagste Prijzen zijn klanten onverminderd de laagste 
prijzen garanderen. 

•  De bijdrage van Colruyt Professional bereikte afgelopen boekjaar een 
recordhoogte, met maart 2022 als beste maand van de afgelopen vier jaar.  
De omzetgroei is te danken aan zowel grotere klanteninstroom als aan hogere 
bestedingen per professionele klant, mede gedreven door de opeenvolgende 
versoepelingen van de coronamaatregelen in de horeca.

•  17 vernieuwingen

•  Nieuwe Colruyt Professionals in Drogenbos 

•  Vijfde winkel in het Groothertogdom 
Luxemburg, met een ruim assortiment lokale 
producten, naast bekende Luxemburgse en 
Portugese merken

•  Potentieel voor jaarlijks 1 à 2 bijkomende 
vestigingen

40
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De laagste prijs, voor elk product, op elk moment. Dat is en blijft de merkbelofte van Colruyt 
in België en Luxemburg, die ook in moeilijkere omstandigheden werd waargemaakt.

•  Vanwege duurdere grondstoffen, energie, verpakking en transport voerden heel 
wat leveranciers vanaf medio 2021 prijsverhogingen door. Dat leidde tot pittigere 
jaaronderhandelingen voor 2022 en zelfs een tijdelijke verkooponderbreking van een 
beperkt aantal producten. We namen de nodige tijd om met de leveranciers constructieve 
gesprekken te voeren en heldere afspraken te maken, ook over toekomstige prijsstijgingen en 
-dalingen, teneinde voor iedereen aanvaardbare oplossingen uit te werken. 

•  Als prijsvolger bleef Colruyt zijn prijzen afstemmen op die van de concurrenten. Ondanks 
hogere inkoopprijzen waren de verkoopprijzen bij Colruyt over heel 2021 zelfs gedaald. 

•  Colruyt blijft zich profileren als verdediger van de koopkracht van de consument. Colruyt 
biedt sowieso het hele jaar door de laagste prijzen, maar helpt klanten ook op andere 
manieren hun budget te bewaken. Zo kwam er begin 2022 een campagne met tal van 
bespaartips, zoals vooraf boodschappenlijstjes maken, koken met seizoensproducten of 
houdbaarheidsdata checken. 

•  De consumentenorganisatie Test Aankoop bevestigde in zijn jaarlijkse prijsenquête dat 
Colruyt de goedkoopste supermarkt van het land blijft.

Rayons optimaal benut
Om in te spelen op de evoluerende klantenvoorkeuren startte Colruyt 
een versnelde update van de winkelassortimenten. Producten werden 
toegevoegd of geschrapt, bestaande referenties kregen meer of minder 
ruimte. Dit ging gepaard met een hertekening van de winkels, die 
maximaal vier dagen duurde en doorgaans geen sluiting behoefde. 
De operatie resulteerde over het algemeen in betere verkoopcijfers. In 
2021 werden er 70 winkels onder handen genomen.

•  Gemiddeld ruim 200 nieuwe referenties in food en vers

•  Groter broodmeubel, nieuwe meubels voor o.a. charcuterie, tapas, 
veggie en humus

•  Geoptimaliseerd, kleiner non-foodassortiment

•  Meer ruimte voor niet-alcoholische dranken, bier, parafarmacie, … 

Vanaf december 2021 bood Colruyt als eerste in België kwalitatieve 
coronazelftesten aan voor 3,5 euro per stuk, wat die testen voor veel 
mensen een stuk toegankelijker maakte. Na enkele uren waren de 
eerste 10.000 stuks al de deur uit. Onze online apotheek Newpharma 
stond in voor de nodige expertise.

De in 2021 geteste rayon met parafarmacie (eerste hulp, verkoudheid, 
huidverzorging, …) was einde boekjaar al in ruim 200 winkels te vinden. 
Een tiental grotere winkels biedt ook cosmetica en sportvoeding aan. 
Daarnaast kunnen klanten reservaties in de Newpharma-webshop ook 
laten leveren in hun Colruyt-winkel.

Awards 
•  Best Retail Food Brand 2022 en eerste plaats in het 

winterrapport van GfK. 

•  Beste Winkelketen van België 2021-22 in de categorie 
hyper- en supermarkten (Salesforce).

•  Promo Compliance Award 2021 (SmartSpotter), voor het 
naleven van promotionele afspraken met leveranciers.
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Ruimere werkvensters in de winkel 
Vanaf medio 2021 kregen winkelmedewerkers de mogelijkheid om op 
vrijwillige basis in ruimere werkvensters te werken: tussen 5 en 23 u. op 
weekdagen en tussen 5 en 20.30 u. op zaterdag. De vroege en late uren geven 
recht op toeslagen. Door vroeger te starten en later te stoppen, kunnen met 
name de medewerkers die Collect&Go-reservaties klaarmaken efficiënter 
werken. Tegelijk worden de winkels overdag ontlast, wat dan weer het 
winkelcomfort van de klanten bevordert.

Sterkere Colruyt Professional-folder 
Begin 2022 gaf Colruyt de succesvolle verkoop aan professionele 
klanten zoals doorverkopers, horecabedrijven en verenigingen een 
extra boost met een totaal vernieuwde folder. Het gaat om één 
identieke folder, in plaats van aparte versies per doelgroep vroeger. 
De frequentieverhoging van maandelijks naar tweewekelijks maakt 
een flexibeler promobeleid en intensievere communicatie mogelijk. 
Colruyt Professional zet zich zo nog nadrukkelijker op de kaart bij 
zijn klanten.

Tweede Professionals-winkel in het 
Brusselse
In september 2021 opende in Drogenbos een tweede vestiging 
van Colruyt Professionals, exclusief voor geregistreerde klanten 
met een Professional Plus-kaart. De winkel biedt op 1.100 m² 
zowat 3.250 referenties en is ideaal gelegen voor de vele kleine 
winkels in de buurt die zich er bevoorraden. Samen met de winkel 
in Schaarbeek helpt Drogenbos de druk op de naburige Colruyt-
winkels verlichten, wat zowel de professionele als de particuliere 
klanten ten goede komt. Aangezien de verwachtingen overtroffen 
worden, bekijkt Colruyt een verdere uitrol in grootstedelijk gebied.

PROFESSIONAL

Exclusieve aanbiedingen

Geldig van 1/12 t.e.m. 31/12/2021.

 De prijzen in uw Colruyt-winkel kunnen nóg lager zijn dan in deze folder. Op vertoon van uw  

Colruyt Professional Plus-kaart profiteert u boven op de voordelige C-prijzen ook van de kortingen die zichtbaar zijn in de winkel.  

De huidige prijzen in uw winkel kan u vóór uw winkelbezoek raadplegen via 02 363 53 63. Zo mist u geen kansen.

51208

Graindor

Cerrado - Brazilië   

gemalen koffie  500 g

excl. btw 5,594 €
incl. btw 5,93 €

excl. btw 11,189 €/kg - incl. btw 11,86 €/kg

51220

Graindor

Mild   
36 pads

excl. btw 2,028 €
incl. btw 2,15 €

51207

Graindor

Santa Anita - Costa Rica   

gemalen koffie  500 g

excl. btw 5,189 €
incl. btw 5,50 €

excl. btw 10,377 €/kg - incl. btw 11 €/kg

51209

Graindor

Acatenango - Guatemala   

gemalen koffie  500 g

excl. btw 5,66 €
incl. btw 6 €

excl. btw 11,321 €/kg - incl. btw 12 €/kg

51222

Graindor

Strong   
36 pads

excl. btw 1,84 €
incl. btw 1,95 €

Uw Colruyt is langer open 

voor uw feestaankopen

donderdag 23 en 30 december

van 8 tot 21 u.

en vrijdag 24 en 31 december

van 8 tot 18 u.

Bekijk de gewijzigde openingsuren  

voor uw groothandel  

Colruyt voor Professionals op  

colruytprofessional.be/winkel

PROFESSIONAL

Exclusieve aanbiedingen

Geldig van 1/12 t.e.m. 31/12/2021.

 De prijzen in uw Colruyt-winkel kunnen nóg lager zijn dan in deze folder. Op vertoon van uw  

Colruyt Professional Plus-kaart profiteert u boven op de voordelige C-prijzen ook van de kortingen die zichtbaar zijn in de winkel.  

De huidige prijzen in uw winkel kan u vóór uw winkelbezoek raadplegen via 02 363 53 63. Zo mist u geen kansen.

Freixenet 0,0 % vol

schuimwijn zonder alcohol   

20 cl

23116

Normale prijs
Excl. btw 2,06 €/fles 

Actieprijs bij aankoop vanaf 

24 flessen 
Excl. btw 1,75 €/fles 

Actieprijs bij aankoop vanaf 

1 pallet (1296 flessen)

Excl. btw 1,65 €/fles

OF

Patriarche Chardonnay,  

Patriarche Merlot of  

Patriarche Syrah Rosé

Vin de France   

25 cl

17841 

Normale prijs
Excl. btw 1,49 €/fles 

Actieprijs bij aankoop vanaf 

24 flessen 
Excl. btw 1,26 €/fles 

Actieprijs bij aankoop vanaf 

1 pallet (1512 flessen)

Excl. btw 1,19 €/fles

OF

Cava Peregrino de Sant Joan

brut   
75 cl

12148

Normale prijs
Excl. btw 5,78 €/fles 

Actieprijs bij aankoop vanaf 

24 flessen 
Excl. btw 4,91 €/fles 

Actieprijs bij aankoop vanaf 

1 pallet (408 flessen)

Excl. btw 4,62 €/fles

OF

17922 17946   

Ons vakmanschap drink je met verstand

-15 %
vanaf 24 flessen

-20 %
vanaf 1 pallet

OF

Uw Colruyt is langer open 

voor uw feestaankopen

donderdag 23 en 30 december

van 8 tot 21 u.

en vrijdag 24 en 31 december

van 8 tot 18 u.

Bekijk de gewijzigde openingsuren  

voor uw groothandel  

Colruyt voor Professionals op  

colruytprofessional.be/winkel

PROFESSIONAL
Exclusieve aanbiedingen

Geldig van 1/12 t.e.m. 31/12/2021.

 De prijzen in uw Colruyt-winkel kunnen nóg lager zijn dan in deze folder. Op vertoon van uw  
Colruyt Professional Plus-kaart profiteert u boven op de voordelige C-prijzen ook van de kortingen die zichtbaar zijn in de winkel.  

De huidige prijzen in uw winkel kan u vóór uw winkelbezoek raadplegen via 02 363 53 63. Zo mist u geen kansen.

Alle cava’s Mistinguett

N° art. Inhoud Normale prijs 

excl. btw

Prijs vanaf  

24 flessen excl. btw

Prijs vanaf  

1 pallet excl. btw

12495 20 cl 2,31 €/fles 1,97 €/fles 1,85 €/fles

43493 37,5 cl 4,05 €/fles 3,44 €/fles 3,24 €/fles

21895 75 cl 6,90 €/fles 5,87 €/fles 5,52 €/fles

5690 75 cl 5,78 €/fles 4,91 €/fles 4,62 €/fles

25411 75 cl 6,32 €/fles 5,37 €/fles 5,06 €/fles

41358 75 cl 6,11 €/fles 5,19 €/fles 4,89 €/fles

43491 150 cl 14,88 €/fles 12,64 €/fles 11,90 €/fles

11443 75 cl 4,12 €/fles 3,51 €/fles 3,30 €/fles

-15 %
vanaf 24 flessen

-20 %
vanaf 1 pallet

OF

Ons vakmanschap drink je met verstand 

12495

11443

5690
21895

41358

43491

43493

25411

Uw Colruyt is langer open 
voor uw feestaankopen
donderdag 23 en 30 december

van 8 tot 21 u.

en vrijdag 24 en 31 december
van 8 tot 18 u.

Bekijk de gewijzigde openingsuren  
voor uw groothandel  

Colruyt voor Professionals op  
colruytprofessional.be/winkel

Ergonomischer werken
Na jaren trouwe dienst werd de typische platte kar voor volumeaankopen vervangen door een 
nieuw model met een hogere laadplank en een minder diepe maar bredere mand waar een 
plooibox in past. Zo hoeven de winkelmedewerkers zich minder diep te bukken, wat de fysieke 
belasting van kassawerk sterk reduceert. De nieuwe kar was medio 2022 in alle winkels uitgerold. 
De oude exemplaren worden voor 25 euro aangeboden aan scholen, verenigingen en zelfstandigen, 
waarmee we een steentje bijdragen aan de circulaire economie.
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http://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/klantenvoordelen/voor-professionals
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Originele co-creaties
Als vaste waarde in het leven van zovele klanten neemt Colruyt graag zijn maatschappelijke rol op. Zo participeert 
de retailer in heel diverse, verbindende initiatieven, vaak in co-creatie met leveranciers, non-profitorganisaties en 
andere (media)partners. 

1. De Pottenlikkers trekt naar buiten
Het succesvolle kinderkookprogramma van Colruyt 
en Studio 100 kreeg een verlengstuk tijdens 
Wonderweekend in Plantentuin Meise. Bijgestaan 
door Colruyt-coaches maakten jonge chefs heerlijke 
gerechten klaar om samen met de familie te 
verorberen in het pop-uprestaurant. 

2. Shopcakes tegen voedselverlies
Met ingrediënten die we vaak weggooien zoals oud 
brood creëerde de bekende chocolatier Dominique 
Persoone een voedzaam gebakje. Hij deelde zijn 
‘Shopcakes’ uit aan de klanten van een Brugse 
Colruyt-winkel, ideaal om de honger te stillen voor het 
winkelen. Colruyt en OVAM wilden de klanten ervan 
bewustmaken dat we door restjes te gebruiken veel 
voedselverlies kunnen vermijden én flink besparen. 

3. Ludieke EK-voetbalshirts
In aanloop naar het EK voetbal kregen klanten 
bij aankoop van 30 euro binnen tien A-merken 
een voetbalshirt van ‘F.C. Colruyt’ cadeau, met de 
deelnemende merklogo’s en ludieke spelersnamen 
genre Jules Piler.

4. Eigen kanaal op TikTok 
Colruyt heeft sinds eind 2021 een 
kanaal in de social media-app TikTok, 
met o.a. DIY-filmpjes, hacks, experten-
advies en food-inspiratie op maat van 
gezinnen met jonge kinderen.

5. Het beste bier ter wereld 
Liefmans Kriek-Brut Xtra, een 
beperkte oplage in co-creatie van de 
gelijknamige brouwerij en Colruyt, 
kaapte tijdens de prestigieuze World 
Beer Awards in Londen de eerste prijs 
weg in twee categorieën. 

6. De Grootste Bloemenzee 
Colruyt en Dreamland schaarden zich achter een 
zomers initiatief van Ketnet en Theater Aan Zee. 
Kinderen maakten ruim 6.000 papieren bloemen en 
gaven die af in de winkels, waarna onze supply chain 
ze naar Oostende bracht. De spectaculaire onthulling 
op het strand trok heel wat aandacht.

Voortrekker in 
duurzaamheid
Colruyt is altijd een voortrekker geweest in 
efficiënt omgaan met energie en grondstoffen. 
Ook vandaag speelt de supermarktketen een 
grote rol in tal van duurzaamheidsinitiatieven 
van de groep, op het vlak van milieu, 
samenleving, gezondheid en dierenwelzijn. 

•  Verdere uitrol van koolstofarme koelinstallaties 
in de winkels 

•  Omschakeling van krimpfolie naar kleinere 
banderollen voor verpakking van meerdere 
producten 

•  Test met full elektrische 44-ton vrachtwagen 
voor stille leveringen aan winkels

•  Ingebruikname milieuvriendelijke industriële 
installaties: krattenwas en waterzuivering

•  Engagement voor meer welzijn van 
vleeskippen, gebaseerd op de criteria van het 
Better Chicken Commitment 

•  Brede aandacht voor maatwerk, als 
Ambassadeur 2021 voor de maatwerkbedrijven 

Lees meer vanaf pagina 153.
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1 miljoen actieve appgebruikers 

2.400.000 gemiddeld aantal actieve gebruikers per maand

mijnxtra.be

Via de Xtra-app of -kaart krijgen klanten toegang tot de vele 
voordelen en services van meer dan 600 winkels, webshops, 
afhaalpunten en tankstations. De app biedt heel wat bijkomende 
services die het leven vergemakkelijken en wil uitgroeien tot een van 
de beste shoppingapps in België.

44

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

44

http://www.mijnxtra.be
http://www.mijnxtra.be
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4.100.000  

Xtra-klanten
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Shift van kaart naar app
•  Afgelopen boekjaar spande het team Digital Customer Services zich in om 

bestaande kaarthouders warm te maken voor de app, onder meer via acties 
zoals digitale krasbiljetten. Met succes: er kwamen zowat 250.000 nieuwe 
appgebruikers bij, goed voor bijna 1 miljoen actieve gebruikers einde boekjaar. 
Vandaag combineren veel klanten nog kaart en app, maar de meerderheid 
van de 10.000 nieuwe klanten die zich maandelijks aanmelden bij Xtra, kiest 
meteen voor de app en vraagt geen fysieke kaart meer aan.

•  De Xtra-app draait op een gloednieuw cloudplatform, waarop vanaf het najaar 
van 2022 ook de apps van MyColruyt en Collect&Go geïntegreerd worden. In 
het voorjaar van 2023 volgt de Seamless-betaalfunctie, zodat klanten bij het 
afrekenen geen code meer hoeven in te geven in de betaalterminal.

Services in de app
•  Automatisch alle kortingen 

•  Makkelijk betalen in de winkel en bij DATS 24, afrekening via 
domiciliëring

•  Digitale boodschappenlijstjes

•  Inzicht in aankopen en budget

•  Productinfo op basis van voedingsvoorkeuren

•  Digitale waardebons 

•  Beheer van persoonsgegevens, voorkeuren, nieuwsbrieven en 
folders

•  Newsfeed over Xtra en partners 
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Collect&Go is al ruim 20 jaar de marktleider op de Belgische 
online voedingsmarkt. Via de website of de app reserveren 
klanten artikelen uit de assortimenten van Colruyt en Bio-Planet. 
Medewerkers in de winkels en in de e-distributiecentra van 
Londerzeel 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

217 afhaalpunten in België en Luxemburg

Meer dan 550 medewerkers in VTE

Wij doen de bood schappen voor jou

collectandgo.be

46

http://www.collectandgo.be
http://www.collectandgo.be
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Verder gaan op het elan
Collect&Go zag zijn omzet het voorbije boekjaar 
verder stijgen, met een sterk eerste kwartaal en 
de volgende kwartalen volgens groeiprognose. 
Onze boodschappenservice bouwde verder 
op het succes van het boekjaar voordien, 
toen de omzet met liefst de helft toenam. De 
bestelfrequentie daalde licht, maar de volumes 
van de winkelmandjes bleven op hoog niveau. 

De service kon zowat 100.000 nieuwe klanten 
overtuigen en blijft heel populair in de ruimere 
klantenkring, wat resulteert in hoge scores voor 
klantentevredenheid. 

De in volle coronapandemie sterk opgeschaalde 
capaciteit is intussen structureel in de 
organisatie ingebed, waardoor Collect&Go vlot 
100.000 orders per week kan klaarmaken. 
Door de versterking van de afhaalpunten zijn 
er voor klanten meer dan voldoende tijdsloten 
beschikbaar om hun reservatie af te halen.

Distributiecentrum 
Londerzeel operationeel
In september 2021 werd het nieuwe 
distributiecentrum in Londerzeel in gebruik 
genomen, goed voor 18.000 m². Door de centrale 
ligging tussen Brussel en Antwerpen is Londerzeel 
de ideale uitvalsbasis voor leveringen in beide 
groeiregio’s. Londerzeel en het bestaande 
distributiecentrum in Erpe-Mere hebben samen 
voldoende capaciteit om verdere groei de 
komende jaren op te vangen. 

Nog makkelijker online winkelen
De nieuwe website en app gingen halfweg 2021 online, met 
als grote focus: online winkelen nog makkelijker maken. 
Handige, nieuwe functies vereenvoudigen het bestelproces. 
Zo kunnen klanten hun doorgestuurde reservatie nog 
wijzigen, tot 9 uur ’s morgens de dag voor afhaling. Alle 
kortingen en acties zijn prominent zichtbaar en worden 
meteen verrekend in het winkelwagentje. En het is nog 
eenvoudiger om met één klik alle ingrediënten voor een 
recept te bestellen, lijstjes te maken en te wijzigen. 
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Deals! doet het 
Ons online promoplatform Deals! vierde in maart 
2022 zijn eerste verjaardag. Het presenteert wekelijks 
sterke voordelen van makkelijk 50 tot meer dan 
60% op non-foodartikelen van bekende merken. De 
reservaties worden gratis thuis geleverd. Deals! lost de 
verwachtingen in en trekt ook klanten aan die nog niet 
gekend waren bij de groep. Het is de bedoeling om de 
service op lange termijn te verankeren in de organisatie.

Nieuw:  
afhalen te voet of per fiets
Collect&Go test diverse formules op maat van de 
grootstedelijke klant die belang hecht aan tijdswinst, 
gemak en duurzaamheid. Zo opende einde boekjaar in 
Elsene de eerste Collect&Go walk-in, volledig ingericht 
om boodschappen te voet of per fiets af te halen. De 
reservaties worden klaargemaakt in nabijgelegen winkels 
en per cargofiets naar het afhaalpunt gebracht. Klanten 
kunnen gratis gebruik maken van een bakfiets om hun 
boodschappen naar huis te brengen. 

Thuislevering schakelt versnelling hoger 
Collect&Go versterkte zijn marktleiderschap in de onlinefoodmarkt met een bredere waaier complementaire 
services. Enerzijds kunnen klanten terecht in een almaar fijner vertakt afhaalnetwerk, anderzijds kunnen ze hun 
boodschappen ook thuis laten bezorgen. Deze flexibiliteit laat hen toe om hun leven nog beter en comfortabeler te 
organiseren. 

•  Na een positief proefproject voor de coronaperiode 
startte Collect&Go in juni 2022 met thuislevering door 
eigen bezorgers, in eerste instantie voor klanten in het 
Brusselse en het Antwerpse. De reservaties worden 
klaargemaakt en aan huis geleverd door medewerkers 
van het distributiecentrum in Londerzeel. Bij de 
start werden er 20 bezorgers ingezet, goed voor een 
capaciteit van 500 leveringen per week. Collect&Go 
wil tegen 2023 de activiteit meer dan verdubbelen en 
uitbreiden naar andere grote steden.

•  De bestaande service Collect&Go Drivers breidde uit 
naar een twintigtal afhaalpunten. Geïnteresseerde 
bezorgers zien in de Drivers-app in welk afhaalpunt 
ze boodschappen kunnen afhalen en bezorgen aan 
klanten in hun buurt. Ze bepalen zelf welke opdrachten 
ze aanvaarden en krijgen per bezorging een bruto 
vergoeding van 7 euro. Het unieke Drivers-platform 
participeert in de deeleconomie en verbindt mensen 
die graag hulp willen bij hun boodschappen met 
mensen die graag een actieve rol opnemen in de buurt 
en tegelijk iets bijverdienen.
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Gegeerde goodies
In nauwe samenwerking met de 
leveranciers trakteert Collect&Go 
zijn klanten regelmatig op speciale 
cadeaupakketten, die in geen tijd de 
deur uitgaan. De acties zorgen voor 
pieken in het aantal reservaties en 
voor extra omzet via bestaande en 
nieuwe klanten.

•  30.000 gratis Collect&Goooooal!-
boxen tijdens het WK voetbal, 
met Panini-stickerboek, hapjes en 
drankjes. 

•  30.000 gratis Blind Tasting Beer-
Boxen voor Black Friday, met 
acht speciaalbieren, infofiches en 
proefmateriaal. 

•  50.000 Back to school-rugzakjes 
met schrijfwaren, tandpasta, snacks 
en drankjes.

Innovatieve koelbox
•  Onze technische dienst ontwikkelde een innovatieve koelbox om gekoelde 

en diepgevroren producten te transporteren van het distributiecentrum 
Londerzeel naar de afhaalpunten. De boxen zijn geconnecteerd met een 
IoT-applicatie, zodat we tijdens het transport de temperatuur kunnen opvolgen 
en de klant perfect gekoelde producten garanderen. 

•  De nieuwe koelbox laat ons ook toe om het aantal handelingen te beperken en 
onze efficiëntie te verhogen. De plooikratten met gekoelde producten blijven in 
de koelbox zitten totdat de klant ze komt halen. De plooikratten werden vroeger 
vervoerd in koelkarren, in het afhaalpunt uitgeladen en bewaard in koelkasten.
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1998

EUR 1.038 miljoen gezamenlijke omzet  
OKay, Bio-Planet en Cru (- 8,6%)

156 winkels, waarvan 144 OKay,  
11 OKay Compact en 1 OKay Direct

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

OKay is al ruim 20 jaar de praktische buurtdiscounter 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. 

OKay Direct is de 24/7 selfservicewinkel waar stadsklanten volledig 
autonoom winkelen.
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Omzet valt terug
•  Na het uitzonderlijke boekjaar 2020/21 realiseerde 

OKay een lagere omzet, terugvallend op een niveau licht 
boven dat van het pre-corona boekjaar 2019/20. Naar 
het einde van de coronapandemie toe namen klanten 
geleidelijk aan hun vertrouwde winkelgewoontes op en 
gingen ze weer meer andere winkels bezoeken dan die in 
hun onmiddellijke buurt. Daarnaast werd de omzet ook 
negatief beïnvloed door aanhoudende promodruk en 
deflatie over het grootste deel van het boekjaar. 

•  De zes nieuwe winkels en de sterke eindejaarsverkoop 
(onder meer van complete feestmenu’s) droegen dan 
weer positief bij aan de omzet. Heel wat medewerkers van 
de centrale diensten kwamen in december een handje 
toesteken in de verkoop.

•  Als vertrouwde buurtdiscounter zet OKay nog meer in 
op persoonlijk contact met de klanten, wat tijdens de 
pandemie door de mondmaskerdracht wat verstoord was 
geraakt. OKay lanceerde ook een geslaagde campagne 
om de klantentrouw na de coronapandemie verder te 
versterken. 

•  De voorziene expansie wordt verdergezet. OKay wil jaarlijks 
een vijftal nieuwe vestigingen openen en ziet in België 
potentieel voor een 200-tal vestigingen. 

•  OKay blijft een aantrekkelijke winkelformule die het qua 
klantentevredenheid beter doet dan de gemiddelde 
buurtwinkel (totaalscore van 8,3 in het GfK-winterrapport 
2021 tegenover gemiddeld 8,24).

•  5 nieuwe OKay-winkels in 
Waasmunster, Drongen, 
Heers, Rijkevorsel en 
Hoegaarden, en 1 OKay 
Direct in Gent

•  2 uitbreidingen en  
7 renovaties

7. 4340_CREATIE POS-Gevel-raam_rechts-650x1860.indd   17. 4340_CREATIE POS-Gevel-raam_rechts-650x1860.indd   1 18/10/2021   11:3118/10/2021   11:31

Eerste 24/7 selfservicewinkel
•  24 uur op 24, 7 dagen op 7 boodschappen doen kan sinds eind 2021 in de 

eerste OKay Direct. Deze innovatieve selfservicewinkel van 150 m² in Gent 
centrum biedt klanten de klok rond 650 referenties, zowel A-merken als 
eigenmerkproducten, naast groenten en fruit, vlees, vis, brood, kant-en-klare 
maaltijden en verzorgingsproducten. 

•  Via technologie ontwikkeld door onze innovatieafdeling Smart Technics kan 
de klant volledig autonoom winkelen. Hij scant zijn Xtra-QR-code, kan de 
winkel binnen gaan en producten uit de kasten nemen. Alle aankopen worden 
geregistreerd via gewichtsdetectie. Aan de kassa scant de klant nogmaals zijn 
QR-code om elektronisch te betalen. 

•  Dit pilootproject wil een bredere doelgroep aanspreken en inspelen op de 
behoeftes van (stads)klanten, zoals studenten of mensen met late werkuren. 
OKay Direct biedt hen een eenvoudige, snelle en gemakkelijke winkelervaring, 
meer autonomie en vrijheid. 

•  Na de opening kreeg de winkel heel wat media-aandacht. De eerste 
verkoopsresultaten zijn alvast bemoedigend.
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Infrastructuur  
voor de toekomst
Om verdere groei op te vangen, werd de 
hoofdzetel uitgebreid met extra kantoormodules 
en parkeergelegenheid. Ook werden de nodige 
vergunningen verkregen voor een toekomstige 
uitbreiding van het distributiecentrum Laekebeek met 
10.000 m², goed voor 30% bijkomende opslagruimte. 

Focus op goedkoop winkelen 
•  Vanaf medio 2022 profileert OKay zich nog 

duidelijker als goedkope buurtdiscounter, terwijl de 
communicatie de jongste jaren eerder snelheid en 
gemak beklemtoonde. Zo krijgen klanten vaker sterke 
promoties aangeboden, bijvoorbeeld 2 + 1 of 1 + 1 
gratis. 

•  Om deze ambities te realiseren werd de prijsstrategie 
op punt gezet, met onder meer een duidelijker 
afbakening van de perimeters waarbinnen winkels hun 
prijzen afstemmen op concurrenten.

Assortiment 2.0
Alle winkels hebben hun 
assortimenten geoptimaliseerd, 
met meer ruimte voor vers en 
convenience, zoals ready-to-eat 
en ready-to-heat maaltijden. In 
het basisassortiment kwam er een 
grotere focus op regionale producten, 
inspelend op de uiteenlopende 
voorkeuren in Vlaanderen en 
Wallonië. Voor de herinrichting 
hoefde maar een kleine helft van de 
winkels een à twee dagen te sluiten. 
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2001

EUR 1.038 miljoen gezamenlijke omzet  
OKay, Bio-Planet en Cru (- 8,6%)

31 winkels

650 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

6.000 referenties

Meer dan 450 medewerkers in VTE

Echt goed

bioplanet.be

Bio-Planet is al ruim 20 jaar een volwaardige supermarkt, die 
vandaag meer dan 6.000 biologische en ecologische producten 
aanbiedt. 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.

http://www.bioplanet.be
http://www.bioplanet.be
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Lagere omzet, trouwere klanten
•  Bio-Planet realiseerde over het afgelopen boekjaar een omzetdaling, deels te wijten 

aan deflatie, deels aan gewijzigd consumentengedrag. De daling betrof vooral de fysieke 
winkels, terwijl de online verkoop beter standhield. Tegelijk handhaafde de omzet zich 
nog altijd licht boven het niveau voorafgaand aan het uitzonderlijk goede boekjaar 
2020/21. Die trend manifesteerde zich ook in de licht terugvallende korf, die evenwel 
een vijfde groter bleef dan in 2019.

•  De klantenkring kende een minimale krimp, vooral in de klantengroepen die Bio-Planet 
minder frequent aandoen. Dat werd deels gecompenseerd door de duurzame aangroei 
van trouwere klanten. De biosupermarkt testte in 2021 met succes een specifieke 
promocampagne om de winkelfrequentie van de occasionele klanten te stimuleren. 
Deze digitale communicaties en acties worden in 2022 voortgezet.

•  In een onrustige bio-markt, gekenmerkt door consolidatie en stopzettingen, blijft 
Bio-Planet een structureel gezonde onderneming die openstaat voor partnerships met 
andere spelers.

•  Het in 2021 gelanceerde, vernieuwde winkelconcept wordt verder verfijnd in de nieuwe 
vestiging in Sint-Denijs-Westrem. Het finale concept wordt vanaf 2023 uitgerold.

•  31 winkels

•  Sint-Denijs-Westrem opent in september 2022, Doornik 
en Hannuit in voorjaar 2023

•  Daarna jaarlijks 1 à 3 nieuwe winkels, met een potentieel 
van 60 winkels in België

•  150-tal afhaalpunten voor online bestellingen via 
Collect&Go (31 instore en 120 bij Colruyt)

240 stakeholders voor het eerst samen 
Onze bio-supermarkt zette zijn leiderschap in duurzaam ondernemen in de verf met het 
onuitgegeven event ‘The next decade of conscious consumption’. Liefst 240 Belgische 
professionals uit wetenschap, onderzoek, onderwijs, middenveld, overheid en industrie 
kwamen digitaal samen om na te denken over hoe ze van duurzaam produceren en 
consumeren de norm kunnen maken. Op het menu: speeches en panelgesprekken 
over duurzame landbouw, bewust consumeren en de eiwitshift, opgeluisterd door 
persoonlijkheden als klimaatactiviste Jill Peeters en tv-kok Michaël Sels. 

Op stap langs lokale 
producenten 
•  Voor de zomer van 2021 stippelde Bio-

Planet tien mooie wandelroutes uit waarbij 
wandelaars onderweg leveranciers konden 
bezoeken, van boeren over brouwers tot 
zuivelfabrikanten. Met het initiatief Tour 
Local gaf Bio-Planet de mensen achter hun 
producten een gezicht en erkenning. Zowat 
2.000 deelnemers beleefden een leuke uitstap.

•  Via Colruyt Group Academy biedt Bio-
Planet sinds het voorjaar van 2022 ook 
kruidenwandelingen aan, begeleid door 
herboristen. De deelnemers plukken kruiden en 
gaan er nadien samen mee aan slag.

Support voor innovatieve start-ups
Welke innovatieve voedingsmiddelen kunnen bijdragen aan de eiwitshift of de 
circulaire voedselketen? Dat was de inzet van de allereerste Food Challenge, 
een wedstrijd voor start-ups, georganiseerd samen met de afdeling Smart Retail 
Ventures. 36 start-ups namen deel, waarvan 70% uit ons land. 

Alle kandidaten konden rekenen op persoonlijke feedback over de market fit van 
hun product, nuttig om verdere productontwikkeling richting verkoop mogelijk te 
maken. De crackers met krekelmeel van Belgisch finalist Yuma zijn sinds mei 2022 
in verkoop.
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Toegankelijkheid troef
Bio toegankelijk maken voor een breed publiek, dat maakt deel uit van de bedrijfsmissie van 
Bio-Planet. 

•  Scherp geprijsd basisassortiment met zowat 330 referenties van het eigen merk Boni Bio, 
regelmatig mooie promo’s op A-merken. 

•  Deelname aan Too Good to Go, waardoor klanten onverkochte maar nog perfect eetbare 
voedingswaren kunnen ‘redden’. Op 1 jaar tijd verkochten de winkels ruim 23.000 pakketten, of 
liefst 99% van hun aanbod. De bijhorende app scoort hoog in klantentevredenheid en trok ook 
nieuwe klanten aan.

•  Ondersteuning van de consument met tips om voedselverlies te vermijden, zoals 
boodschappenlijstjes maken, houdbaarheidsdata checken of koken met restjes. 

Primeur:  
100% Belgisch biobrood
•  Sinds eind 2021 vinden klanten bij Bio-Planet twee soorten 100% 

Belgisch bio-brood en stokbrood, een primeur voor ons land. 

•  De teelt van baktarwe is voor Belgische akkerbouwers financieel riskant, 
vanwege onzeker rendement en weersomstandigheden. Daarom 
zette onze bio-supermarkt samen met vijf bio-akkerbouwers, Molens 
van Oudenaarde en bakkerij Atelier du Pain een nieuwe Belgische 
productieketen voor biologisch brood op. Eind april 2022 was er al 55 ton 
biobaktarwe geoogst en verwerkt, goed voor circa 36 ton bloem en 
115.000 broden.

•  Bio-Planet garandeert de landbouwers gegarandeerde afname van hun 
bio-bakgraan tegen een vooraf afgesproken prijs. Dat engagement geeft 
de telers ademruimte en is een flinke stimulans voor de hele Belgische 
biobaktarwesector. Het partnership laat de winkels ook toe om hun 
aandeel Belgisch brood te verhogen.

20
kaarsjes!
Bio-Planet vierde in september 2021 zijn 20-jarig bestaan. In 2001 opende in Kortrijk 
de eerste winkel, gevolgd door Gent in 2002 en Dilbeek in 2004, de eerste vestiging in 
het Brusselse. In 2014 ging in Nijvel de eerste Waalse winkel open., Sinds 2016 beschikt 
Bio-Planet over een eigen distributiecentrum in Lot. Begin 2021 ging het nieuwe 
winkelconcept in première in Eigenbrakel.

Seizoens- 
kalender

Over 
Bio-PlanetTips voor een 

evenwichtig 
weekmenu

41  
kortingsbonnen

12 inspirerende 
recepten 

Handige  
maaltijdplanners

met boodschappenlijst
1 2 3 4 5 6

het hele jaar

GEBRUIK ONZE HANDIGE MAALTIJDPLANNER EN LAAT JE INSPIREREN

20 jaar

Weekmenu’s voor

Eieren zonder eendagshaantjes
Bio-Planet lanceerde in september 2021 als eerste Belgische retailer 
binnenlandse eieren uit legbedrijven waar er geen eendagshaantjes geboren 
worden. Een belangrijke stap vooruit voor het dierenwelzijn, die helemaal 
aansluit bij de voortrekkersrol van Bio-Planet. Sinds januari 2022 is het volledige 
assortiment verse eieren zelfs omgeschakeld, een primeur voor België. 

Online reserveren,  
afhalen in de winkel
Het assortiment van Bio-Planet is online beschikbaar via 
onze boodschappenservice Collect&Go. Na een testperiode 
in de eerste jaarhelft kunnen klanten sinds mei 2022 
hun reservaties afhalen in alle winkels van Bio-Planet, en 
daarnaast ook nog steeds in 120 Colruyt-winkels.
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2014

EUR 1.038 miljoen gezamenlijke omzet  
OKay, Bio-Planet en Cru (- 8,6%)

3 markten: Overijse, Gent Kouter en Antwerpen Groenplaats

650 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

850 referenties

Meer dan 100 medewerkers in VTE

Proef de kracht van de natuur

cru.be
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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 of in de markt 
afgehaald worden.
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Omzet blijft op niveau
De omzet van Cru viel licht terug ten opzichte 
van het uitzonderlijke boekjaar 2020/21, toen 
klanten merkelijk meer uitgaven aan betere 
voeding, als alternatief voor restaurantbezoeken. 
Toch handhaafde de omzet zich nog steeds 
boven het pre-corona niveau van twee jaar terug. 
Cru is tevreden met deze resultaten, zeker gezien 
de eigen eetgelegenheden meerdere periodes 
gesloten bleven en er amper degustaties 
mogelijk waren. 

De brutowinst bleef op niveau en de kosten 
bleven onder controle, deels doordat de 
markten voor het derde jaar op rij hetzelfde 
medewerkersbestand konden aanhouden. 
Ook de andere kosten bleven onder controle, 
al waren er wel meeruitgaven door hogere 
energieprijzen in de tweede helft van het 
boekjaar.

Klantenbestand en -trouw 
blijven groeien
Cru spreekt een specifieke klantengroep aan, op 
zoek naar producten van buitengewoon goede 
kwaliteit. Voor een kleine helft van de klanten is 
de belevingsmarkt zelfs de enige Colruyt Group-
formule die ze bezoeken. 

Cru blijft gestaag nieuwe klanten aantrekken, 
eind 2021 goed voor een stijging van 20% op 
jaarbasis. In de feestmaand december alleen al 
werden er 2.000 nieuwe klanten geregistreerd.

Het aantal trouwe klanten blijft groeien, onder 
meer dankzij verdere investeringen in loyalty-
acties, met gratis producten om thuis te proeven. 
Zo leren klanten nieuwe producten kennen, 
belangrijk aangezien er lang geen degustaties 
plaatsvonden. Cru houdt ook nauw contact 
met zijn klanten, onder meer via enquêtes en 
persoonlijke antwoorden op vragen of reacties.

Funderingen voor verdere groei
•  Zoals aangekondigd opent Cru eind 2022 een vierde markt met eethuis, op de Eylenbosch-site in Dilbeek. 

•  Cuit Gent werd uitgebreid, Cuit Overijse serveert ook op weekdagen ontbijt en beide eethuizen bieden ‘s namiddags verse 
pannenkoeken aan. In Antwerpen is er ruimte voor een snelle hap, on the go of in de eethoek. 

•  Om verdere groei te ondersteunen, kwamen er uitgebreide opleidingstrajecten voor marktmedewerkers en jobstudenten, 
plus een online informatieplatform Crupedia.

•  Cru blijft investeren in efficiëntere processen, bijvoorbeeld voor de planning van medewerkers, bestellingen of 
thuisleveringen.

Cru is altijd feest
Cru wordt bij klanten almaar meer ‘top of mind’ voor feestinkopen, bij uitstek met 
eindejaar. Het aantal bestellingen in december 2021 steeg met bijna 3%, goed voor 
een meeromzet van 10%. Op 24 december realiseerde Cru zijn hoogste dagomzet 
ooit. Deze resultaten waren mee te danken aan het online bestelsysteem met 
thuisleveroptie, en aan het voorafgaande partnerfestival in de markten. Met een 
uitgebreid gamma geschenkboxen en een ontbijtbox speelt Cru ook doorheen het 
jaar in op feestmomenten. 

Innovatief assortiment
Cru zet verder in op innovatieve 
en duurzame producten, deels in 
samenwerking met de innovatieafdeling 
van de groep. 

•  Primeur: kwalitatieve verse gember, 
in België geteeld zonder pesticiden of 
meststoffen (enkel verkrijgbaar in het 
najaar). 

•  Circulaire paddenstoelen. 

•  Meer eigen recepten voor 
vleesbereidingen, speculoos, peperkoek, 
enz.
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1996

EUR 592 miljoen omzet (+ 4,5%, inclusief brandstoffen)

92 winkels, 90 Collect&Go-afhaalpunten

750 à 1.000 m² gemiddelde winkeloppervlakte

9.000 food, 2.500 non-food referenties

Meer dan 2.000 medewerkers in VTE

42 tankstations van DATS 24

Tout simplement l’essentiel

colruyt.fr

Colruyt Prix Qualité is een overzichtelijke en goedkope 
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. 

De winkels liggen vooral langs invalswegen in (semi-)ruraal gebied 
en beschikken bijna allemaal over een Collect&Go-afhaalpunt. Zowat 
de helft ervan heeft ook een DATS 24-tankstation. De bijdrage van de 
tankstations zit vervat in de omzet van Colruyt Prix Qualité.
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Logistiek faciliteert verdere expansie
In mei 2021 was het nieuwe distributiecentrum van 12.000 m² in Gondreville 
(nabij Nancy) volledig operationeel. De site behandelt vooral verse producten 
en snel roterende droge voeding, voor levering aan een derde van alle Franse 
Colruyt-winkels. Gondreville zorgt voor kortere transporten, efficiëntere 
winkelbevoorrading en betere kwaliteit van de verse producten in de winkels. 

Nabij Dole zijn de werken gestart voor een nieuw distributiecentrum van 
25.000 m², dat medio 2023 operationeel zal zijn. In 2024 opent daar ook een 
nieuw hoofdkantoor. Alle bijkomende logistieke capaciteit zal toelaten om 
jaarlijks 7 à 8 nieuwe winkels te openen.

Focus op regionaal  
en lokaal
Colruyt zet nog meer in op verankering, 
met een groeiend aanbod regionale 
en lokale producten, afgestemd op 
de behoeften van de klanten in de 
omgeving. Daarvoor is nu gemiddeld 
een vijfde van de schapruimte 
gereserveerd. 

•  De winkels zijn ingedeeld in 
verschillende regio’s met bijhorende 
regionale assortimenten. 

•  De nieuwe winkels in de Elzas bieden 
voor het eerst een driehonderdtal 
lokale producten aan. De goede 
verkoopresultaten wijzen op 
potentieel voor meer lokale focus in 
het volledige winkelpark. 

Werken aan meer 
duurzaamheid
•  Meer bio-referenties en producten met 

verbeterde voedingswaarden in het 
eigen merk Belle France. 

•  Anticiperen op strenger wordende 
milieuwetgeving, o.a. met herbruikbare 
zakken voor groenten en fruit in plaats 
van plastic exemplaren. Ontwikkeling 
van digitale alternatieven voor 
papieren dragers zoals folders en 
kastickets.

•  Efficiënter transport van droge voeding 
door geleidelijke omschakeling van 
transportkarren naar stapelbare 
palletboxen, waardoor vrachtwagens 
meer volume kunnen vervoeren en 
minder kilometers afleggen.

Goede prestaties in licht dalende markt
•  De omzet van Colruyt Prix Qualité steeg, vooral door toedoen van de hogere brandstofprijzen, 

terwijl de winkelomzet licht daalde in vergelijking met het voorgaande - uitzonderlijke - 
boekjaar. Medio 2021 gingen de drie Parijse winkels dicht, terwijl er pas in het voorjaar van 
2022 vier nieuwe winkels openden.

•  In een licht dalende markt bleven de Colruyt-winkels wel een stuk beter presteren dan voor 
de pandemie. Door de sterk ingeperkte mobiliteit tijdens de pandemie vonden klanten 
makkelijker de weg naar de winkels in hun buurt, die ze nadien zijn blijven frequenteren. Dit 
resulteerde in een grotere klanteninstroom en winkelkorf. In de regio’s waar Colruyt goed 
vertegenwoordigd is, heeft het zijn marktaandeel merkelijk zien toenemen.

•  De online boodschappenservice Collect&Go kon zijn volumes meer dan verdubbelen en 
wil in 2022 een grote sprong voorwaarts maken met een nieuwe website, geoptimaliseerde 
processen en systemen. 

•  De coronapandemie vergde extra uitgaven maar veroorzaakte geen grote verstoringen van de 
toeleveringen aan de winkels of van de verkoop zelf. Algemeen kon onze Franse retailactiviteit 
de kosten blijvend onder controle houden en de rentabiliteit verbeteren. 

•  Na meerdere periodes van deflatie en sterke promodruk in Frankrijk, begon zich vanaf het 
vierde kwartaal van het boekjaar lichte inflatie te manifesteren. Deze naar verwachting 
duurzame trend zal de toekomstige omzetcijfers wellicht positief beïnvloeden.

•  Colruyt heeft 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 vergelijkt Colruyt 1 miljoen prijzen bij concurrenten in de directe omgeving rond zijn 
winkels. De prijzen worden afgestemd op de goedkoopste retailer in die perimeter, inclusief 
hard-discounters en hypermarkten. Zo blijft Colruyt uniek in de markt, met prijzen die een 
stuk lager liggen dan de Franse consument verwacht van een buurtsupermarkt.

•  Nieuwe winkels in Saint-Vallier en in de Elzas: Wiwersheim, 
Niederentzen, Hagenthal-le-bas

•  3 renovaties en 1 herlokalisatie

•  De komende jaren verdere focus op expansie in het 
noordoosten van Frankrijk, tot aan de grens met Luxemburg

•  Nieuwe winkels krijgen standaard een ‘point chaud’ om 
brood af te bakken. In grotere winkels komt er bij renovatie 
doorgaans een warme bakkerij.

•  Naast klassieke bediening bieden de beenhouwerijen ook 
een mooi assortiment ter plaatse bereide, voorverpakte 
producten.

Gondreville 

Dole 
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Colex (Colruyt Export) levert retail- en foodserviceproducten aan 
distributeurs, grossiers en supermarkten wereldwijd, met focus 
op het Afrikaanse continent en de Franse overzeese gebieden. De 
exportafdeling doet het vooral goed in Centraal- en West-Afrika, met 
name in de Democratische Republiek Congo en Senegal. 

Colex biedt een ruim assortiment kruidenierswaren, verse producten 
en diepvries uit de private labels van Colruyt Group (zoals Everyday 
en Boni Selection), aangevuld met een randassortiment A-merken. 
Colex onderscheidt zich ook met zijn unieke all-in exportservice 
en ondersteuning van de klant bij het commercialiseren 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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Favoriet in Democratische Republiek Congo, 
challenger in Senegal
•  Het discountmerk Everyday is Europese marktleider in de grote steden Kinshasa en Lubumbashi 

en ook het favoriete merk van vier op de vijf Congolese consumenten. Om de status van ‘marque 
préférée des congolais’ nog te versterken, organiseerde Colex brede communicatiecampagnes en 
lokale acties in de verkooppunten. Komend boekjaar zal Colex ook het voorlopig minder bekende 
merk Boni Selection meer in de kijker zetten.

•  In Senegal is Everyday eerder uitdager van de huismerken van de grote Franse distributeurs die 
er actief zijn. Daarom promoot Colex het merk eerder bij buurtwinkeltjes en de grossisten die hen 
bevoorraden. Nationale mediacampagnes, lokale acties en sponsoring zullen Everyday bekender 
maken bij de winkeliers en consumenten. Colex focust dit boekjaar op de uitbreiding van het 
verkoopnetwerk en het aankleden van de winkelpunten.

Lokale 
verankering
Colex schakelt steeds meer 
lokale medewerkers in voor 
sales en marketing: één in 
de Democratische Republiek 
Congo en drie in Senegal, 
waar de distributie van de 
goederen gebeurt in nauwe 
samenwerking met een lokale 
partner.  
Het bedrijf investeert ook in 
lokale productie en biedt vanaf 
medio 2022 een zestal lokaal 
verpakte Everyday-producten 
aan in de Democratische 
Republiek Congo en Senegal.

Online bestellen
De vernieuwde website oogt 
aantrekkelijker, is intuïtiever in 
gebruik en biedt diverse nieuwe 
functionaliteiten. Zo kunnen 
klanten nu terecht op het online 
bestelplatform en hun bestellingen 
eventueel invoeren vanuit 
Powerpoint of Excel. Er zijn gratis 
webinars voor klanten die niet 
vertrouwd zijn met online bestellen.

Zeecontainers per binnenschip
Begin 2022 nam Colex zijn intrek in een nieuwe logistieke site in Willebroek, 
met een oppervlakte van 8.500 m² dubbel zo groot als het vroegere magazijn 
in Bornem. Dankzij de locatie naast het kanaal gaan quasi alle containers 
per binnenschip naar de Antwerpse haven en is er nog maar minimaal 
wegtransport nodig. Dat is kostenefficiënt en bespaart jaarlijks zowat 40.000 
vrachtwagenkilometers.  
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Dé Belgische maaltijdbox
Foodbag onderscheidt zich als op-
en-top Belgische maaltijdbox, met 
kwalitatieve producten van lokale 
leveranciers en originele recepten van 
eigen chefs. Er gaat veel aandacht 
naar seizoensgebonden producten, 
duurzame verpakkingen en het 
vermijden van voedselverlies.

Wekelijks is er keuze uit 23 gerechten 
in vijf kookstijlen, voor één, twee 
of drie personen. Flexibiliteit staat 
voorop: klanten nemen een wekelijks 
of tweewekelijks abonnement of 
bestellen gewoon losse boxen en 
rekenen meteen af. 

Als de nummer twee op de Belgische maaltijdboxenmarkt bedient Foodbag 
wekelijks al zowat 10.000 gezinnen. Foodbag vertrouwt erop dat de vraag naar 
gemakkelijke maaltijdoplossingen de komende jaren sterk zal groeien, nu almaar 
meer mensen vertrouwd zijn met het gemak van de boxen en thuislevering.

Strategische fit
Foodbag is een merk van Smartmat nv, waarvan 
Colruyt Group begin 2022 hoofdaandeelhouder 
werd, samen met de Colruyt-familieholding Korys. 
De activiteiten van Smartmat passen perfect in 
onze e-commercestrategie en ambitie om meer 
gemakkelijkheidsoplossingen aan te bieden. Dit 
nieuwe partnership laat ons toe om ons leiderschap 
in de Belgische online voedingsmarkt te versterken 
en verdere stappen te zetten in de ontwikkeling 
van duurzame thuislevering. Ten slotte is er een 
mooie match tussen de bedrijfsculturen, met een 
gemeenschappelijke focus op duurzaamheid, lokale 
verankering en eenvoud in retail.

Colruyt Group werkt al sinds 2019 samen met 
Smartmat, dat onder meer de One Meal Box 
samenstelt voor OKay, en de Lekker Koken-box 
voor Colruyt Laagste Prijzen. De eigen Foodbag-
maaltijdbox is ook beschikbaar via ons online kanaal 
Collect&Go. De komende maanden en jaren gaan we 
verdere samenwerking en synergieën bekijken.

Smartmat
Smartmat is een belangrijke speler 
in de Belgische food e-commerce. 
Het bedrijf gerund door bezielers 
Anders Asarby en Stéphane Ronse is 
gevestigd in Antwerpen en Gent, telt 
een dertigtal medewerkers en heeft 
een pool van 120 eigen koeriers. 

Foodbag en 15gram: productie en 
thuislevering van maaltijdboxen met 
of zonder abonnement. 

Rayon: online supermarkt voor 
mensen die graag goed eten en 
bewust kiezen voor gemak en 
thuisbezorging. 

Canteen: toelevering van bereide 
maaltijden, drankjes, snacks en fruit 
aan onder meer bedrijfskantines.

Sinds februari 2022

Participatie: 41,36% in Smartmat nv
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Het duurzaamste drinkwater
Robinetto heeft als missie zoveel mogelijk mensen voorzien van kwalitatief drinkwater dat 
verpakking noch transport behoeft en veel ecologischer is dan flessenwater. De Gentse 
start-up plaatst professionele tapinstallaties die gefilterd, gekoeld, plat én bruisend water 
leveren en waarmee de gebruiker meteen ook massa’s plastic afval vermijdt. Zo werd er bij 
de klanten in 2021 meer dan 1,3 miljoen liter water getapt, wat twee miljoen verpakkingen 
uitspaarde. In de loop van 2022 plaatst Robinetto meer dan 500 watertaps in centrale 
gebouwen van de groep en in de winkels van Colruyt, Bio-Planet en OKay. 

Robinetto werd opgericht in april 2018 als sociale 
impactonderneming en richtte zich bewust op 
evenementen en horeca, om zo op een snelle 
manier haar missie te kunnen verspreiden bij een 
groot en divers publiek. 

Medio 2021 werd Colruyt Group mede-
aandeelhouder, met een substantiële 
kapitaalsverhoging die ruimte creëert voor verdere 
duurzame groei, naast inhoudelijke samenwerking 
en kennisuitwisseling.

Intussen bedienen een twaalftal medewerkers 
meer dan 500 klanten, waaronder festivals en 
cultuurhuizen, maar ook scholen, zorginstellingen 
en bedrijven.

Sinds juli 2021

Participatie op 31 maart 2022: 46,23%

http://www.robinetto.be
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1994 overname Droomland,  
in 2002 omgedoopt tot Dreamland

EUR 466 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society en JIMS (+ 33,8%) (1)

47 winkels

1.600 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

60.000 referenties offline en online

Meer dan 800 medewerkers in VTE

Pak je dromen uit

dreamland.be

(1) Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020 en JIMS sinds mei 2021.

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 fysiek als online.

De online omzet van Dreamland wordt opgenomen in de 
winkelformule waar de goederen afgehaald worden.
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Nieuw winkelconcept in aantocht
•  In de opbouw naar een volledig nieuw winkelconcept werden er de jongste jaren tal van innovaties getest in nieuwe of 

vernieuwde winkels, zoals Sambreville en Hasselt. De beste elementen daarvan worden verwerkt in enkele bestaande winkels, 
waarna het nieuwe totaalconcept begin 2023 in première zal gaan.

•  Onder het motto ‘Pak je dromen uit’ wil Dreamland kinderen helpen om hun dromen waar te maken. Dat vertaalt zich in een 
ruim assortiment en inspirerende winkels die uitnodigen om ter plaatse te ontdekken en te proberen. Technieken zoals virtual 
en augmented reality zullen dan weer maximale beleving garanderen. 

Moeilijk boekjaar
•  Dreamland kende een moeilijk boekjaar, met vooral in de 

online verkoop een omzetdaling, terwijl de fysieke verkoop 
beter standhield. De daling was hoofdzakelijk te wijten 
aan de wereldwijde transport- en grondstoffencrisis in 
de nasleep van de coronapandemie, verergerd door de 
blokkade van het Suez-kanaal in maart 2021. 
Met name in de cruciale maanden november en december 
2021 waren diverse artikelen niet of te laat voorradig, 
wat onherroepelijk omzetverlies veroorzaakte. In het 
laatste kwartaal van het boekjaar gingen vooral de grotere 
uitgaven vertragen, wellicht als gevolg van oplopende 
inflatie en stijgende kosten van het levensonderhoud.

•  Vergeleken met de ruimere speelgoedmarkt die het 
moeilijk had, presteerde Dreamland behoorlijk en kon het 
zijn marktleiderschap consolideren.

•  Dreamland informeerde zijn klanten in alle transparantie 
over de stockproblemen, wat zijn imago alleen maar ten 
goede kwam.

•  3 totaalrenovaties: Veurne, 
Wilrijk en Lede

•  Jaarlijks 1 à 2 openingen 

Duurzamere 
schoolcollectie
Dreamland wil met zijn eigen merk 
Kangourou de referentie worden op het vlak 
van duurzaamheid. Zo is het assortiment 
boekentassen voor de lagere school vandaag 
gemaakt uit 100% gerecycleerd materiaal 
(PET). Tegen de start van het schooljaar 2023 
zullen ook de assortimenten voor kleuters en 
tieners omgeschakeld zijn.  
Dreamland zamelt trouwens ook oude 
boekentassen in om ze een tweede leven te 
geven, bijvoorbeeld via schenking aan sociale 
organisaties of via recyclage.

Toegankelijk via  
clicks & bricks
De fysieke winkels en de webshop van 
Dreamland werken al jaren perfect samen 
en de synergie is er alleen maar sterker op 
geworden. Na meerdere sluitingsperiodes 
tijdens de coronapandemie vonden klanten 
snel de weg naar de winkels terug. Tegelijk 
bleven ze de website intensief gebruiken 
om hun winkelaankoop voor te bereiden. Zo 
ontving de site in 2021 nog altijd 30% meer 
bezoekers dan in 2019 en bleef de online 
verkoop structureel groeien.

Het omnichannel-model omvat naast de 
winkels en de grootste speelgoedwebshop 
van België ook meer dan 400 afhaalpunten 
voor online bestellingen, plus de mogelijkheid 
om thuis te laten leveren.  Via de service Click 
& Collect ten slotte kunnen klanten artikels 
uit de winkelvoorraad reserveren en binnen 
de drie uur ophalen in hun winkel. 

Om het Dreamland-universum nog 
toegankelijker te maken, werd er op de 
website een chatfunctie geïntegreerd, 
zodat klanten sneller een antwoord op 
hun vragen krijgen. Dat vertaalt zich in een 
tevredenheidsscore van 9,3 op 10.
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Efficiënter werken
Dreamland en Dreambaby lanceerden 
in het najaar van 2021 voor hun 
offline activiteiten een nieuw ERP-
softwaresysteem. Dit systeem verving 
meerdere oude programma’s en brengt 
meer efficiëntie en snelheid in quasi 
alle bedrijfsprocessen in domeinen 
als aankoop, verkoop, marketing en 
logistiek. 

Populair op TikTok
Voor communicatie op social media en 
events allerhande werkt Dreamland vaak 
samen met bekende influencers zoals 
Celine en Michiel. Sommige video’s op 
TikTok worden meer dan 500.000 keer 
bekeken. TikTok is voor Dreamland een van 
de belangrijkste kanalen om zijn primaire 
doelgroep te bereiken, met topics die 
inspelen op wat er bij de kinderen zelf leeft. 

    DU  DREAMLAND DE VERVIERS

POUR KINDERARMOEDEFONDS / ARC-EN-CIEL

ACTION DE 
COLLECTE
UNE SAINT-NICOLAS 

MAGIQUE POUR  

CHAQUE ENFANT

€ 3 360
d’une valeur de

175.000 euro  
voor kansarme kinderen
Met de campagne ‘Een magische sint voor 
ieder kind’ haalde onze speelgoedspecialist 
ruim 100.000 euro op. Klanten konden aan 
de kassa 1 euro doneren of online een vrije 
bijdrage storten. Dreamland deed er nog 
75.000 euro bovenop, goed voor in totaal 
ruim 175.000 euro speelgoedcheques. 
Organisaties zoals Het Kinderarmoedefonds 
en Arc-en-Ciel verdeelden de cheques onder 
4.378 kansarme kinderen. Met dit initiatief 
om sinterklaas toegankelijk te maken voor 
zo veel mogelijk kinderen, neemt Dreamland 
zijn maatschappelijke rol op, net als met een 
eerdere campagne rond genderneutraliteit. 
Los daarvan konden er ook in 2021 ruim 
17.500 kinderen videobellen met de Sint 
en een tweeduizendtal deelnemen aan een 
Facebook livestream.

Kant-en-klare verjaardagsbox
Dreamland ontwikkelde een kant-en-klare box om thuis zelf verjaardagsfeestjes te organiseren voor kinderen van zes 
tot tien jaar. ‘MyDreamParty’ is verkrijgbaar in diverse thema’s en garandeert tien kinderen een namiddag feest- en 
speelplezier. De box bevat onder meer uitnodigingen, een partyplanner, tafelgerei, decoratiemateriaal, twaalf opdrachten 
en bijhorend materiaal.
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2001

EUR 466 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society en JIMS (+ 33,8%) (1)

31 winkels en 5 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) Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020 en JIMS sinds mei 2021.

Dreambaby is de grootste nationale speler op de Belgische 
babymarkt, met een kwalitatief, breed aanbod voor baby’s en 
peuters tot 30 maanden en de laagsteprijsgarantie. 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.

http://www.dreambaby.be
http://www.dreambaby.be
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Primeur in tweedehands
Sinds april 2022 biedt Dreambaby als eerste Belgische babyretailer ook tweedehands 
artikelen aan, online te reserveren en af te halen in zes deelnemende winkels. Het 
platform tweedehands.dreambaby.be brengt kopers en verkopers met elkaar in 
contact, Dreambaby zelf faciliteert het proces en staat in voor de kwaliteitscontrole. De 
babyspecialist speelt zo in op de groeiende vraag naar tweedehands en zet tegelijk een 
mooie stap naar een meer circulaire en duurzame babysector. Deze service bouwt verder 
op de jarenlange expertise van het vroegere tweedehandsplatform NewStory.

Futureproof systemen en processen
Samen met Dreamland nam Dreambaby in het najaar van 2021 voor de offline activiteiten 
een nieuw ERP-softwaresysteem in gebruik. Dit systeem verving meerdere oude 
programma’s en heeft impact op quasi alle processen bij aankoop, verkoop, marketing en 
logistiek. Het zal Dreambaby ook toelaten heel wat nieuwe inzichten te verwerven en aan 
slagkracht en autonomie te winnen. 

Grootste winkel ooit in Zaventem
Met twee verdiepingen en een oppervlakte van 800 m² is de nieuwe 
winkel in Zaventem een buitenbeentje. Zaventem is strategisch goed 
gelegen in de Brusselse Rand, waar de doelgroep van Dreambaby goed 
vertegenwoordigd is. 

•  De winkel is een derde groter dan gemiddeld. Klanten vinden er in 
alle categorieën een volwaardig assortiment, goed voor ruim 8.000 
artikelen. 

•  Het gelijkvloers met onthaal en kassa’s oogt rustig en trekt de 
aandacht naar de ingerichte kinderkamers. Belangrijk, aangezien jonge 
ouders vaak maar één kinderkamer aanschaffen. 

•  Rijkelijk daglicht, lage rekken, een grote teststrook voor kinderwagens 
en een koffiehoek zorgen mee voor een aangename winkelbeleving.

Bevredigend boekjaar
•  Onze babyspecialist heeft een bevredigend boekjaar achter de rug, mede dankzij 

een licht hoger geboortecijfer in 2021. 

•  Naarmate de coronapandemie afzwakte, verschoof de omzet terug van de 
webshop naar de winkels. Al bij al had Dreambaby weinig impact ondervonden 
van de pandemie, en nog het minst de geboortelijsten.  

•  In een vrij concurrentieel landschap wist Dreambaby zijn positie verder te 
consolideren, met de grootste marktpenetratie na de tweedehandsaanbieders. 

•  De nieuwe winkel in Zaventem liep vijf weken na de opening schade op door 
brand in een aanpalend pand. Op die korte tijd toonde de winkel heel wat 
potentieel, met bezoekers uit de ruime Brusselse regio. De heropening is voorzien 
voor het najaar van 2022.

•  Anticiperend op een structureel dalend geboortecijfer zet Dreambaby meer en 
meer in op het versterken van de klantengetrouwheid en op klantenwerving via 
partnerships met andere formules van de groep.

•  1 nieuwe winkel in Zaventem

•  Nieuwe winkel gepland in La Louvière, plus 
heropeningen in Lede, Wilrijk en Vilvoorde
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Co-creatie met Levis
De speciaal ontwikkelde verfcollectie Dreambee by Levis telt tien trendy verfkleuren die perfect passen 
bij de vernieuwde collectie Dreambee Essentials. Onder dat huismerk vinden ouders een compleet 
basisassortiment voor de baby, met onder meer kleertjes, speelgoed, bed- en badlinnen. Die babyuitzet 
kunnen ze combineren met de tien zachte Levis-tinten, om zo een harmonieuze babykamer te creëren. 
In de winkels kunnen klanten enkele voorbeelden van aangeklede babykamers bekijken. Wie zijn 
geboortelijst bij Dreambaby legt, krijgt alvast drie gratis testers.

Partner voor de klanten
Dreambaby neemt zijn maatschappelijke rol op en staat voor zijn klanten klaar als betrouwbare en 
oplossingsgerichte partner. Klanten kunnen rekenen op degelijk advies, service én initiatieven in samenwerking 
met andere specialisten.

•  Samen met Colruyt Group Academy lanceerde Dreambaby voor het eerst een besloten Facebookgroep. In de community 
‘Dream baby, dream’ wisselen ouders ervaringen en tips uit rond de slaapgewoontes van hun kindje, met professionele 
begeleiding van o.a. een moderator, een slaapcoach en een vroedvrouw. De levendige community telt gemiddeld een 
850-tal leden. Na deze succesvolle test werden er in mei 2022 twee nieuwe Facebookgroepen gestart voor toekomstige 
ouders. 

•  Het online hulpverleningsplatform Van roze naar broze wolk werkt rond perinataal mentaal welzijn van ouders. 
Dreambaby organiseerde samen met initiatiefnemer Kinderwens vzw en Colruyt Group Academy een uniek webinar over 
mentaal welzijn en de beschikbare hulpverlening.

Non-foodmerken 
bundelen 
krachten 
Onze non-foodactiviteiten Dreamland, 
Dreambaby, Bike Republic, The Fashion 
Society en MyComfort24 zijn stuk 
voor stuk sterke Belgische retailers 
die relevante producten en diensten 
aanbieden. Samen willen zij nog meer 
gaan ondernemen in functie van de 
snel veranderende én uiteenlopende 
consumentenbehoeften. Daartoe werken 
deze bedrijven een organisatie-oefening 
uit om de processen, systemen en 
kennis eigen aan de non-foodbusiness te 
optimaliseren of samen te brengen. De 
vijf activiteiten bundelen dus de krachten 
om slagkrachtig te blijven en ervoor 
te zorgen dat ze de klanten relevante 
oplossingen kunnen blijven aanbieden. 
Daarbij kijken ze ook naar combinaties 
met services uit andere vakgebieden 
zoals voeding en gezondheid. 

De krachtenbundeling vertaalt zich al 
concreet in bijvoorbeeld de creatie van 
nieuwe overlegplatformen, het invoeren 
van gemeenschappelijke werkmethodes 
en waar mogelijk de implementatie 
van een gedeeld softwaresysteem. Op 
juridisch vlak zijn de vijf operating units 
sinds april 2022 ondergebracht in een 
nieuwe holdingstructuur. 

Themacollectie op de boerderij
De nieuwe themacollectie Jules & Odette van het eigen merk Dreambee staat helemaal in 
het teken van het leven op de boerderij, met leuke prints van groentjes en tractors. Het 
assortiment omvat naast kleertjes ook alles voor verzorgen, slapen, spelen, reizen, eten en 
drinken enz. De collectie scoort hoog inzake duurzaamheid, dankzij gecertificeerde materialen 
zoals katoen met BCI-label en houten speelgoed met FSC-label. Er werd ook geïnvesteerd in 
duurzamere verpakkingen met bijvoorbeeld minder plastic en meer karton. 
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2020: Colruyt Group verhoogt participatie tot meer dan 96%

EUR 466 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society en JIMS (+ 33,8%) (1) 

124 winkels van ZEB, ZEB For Stars, PointCarré,  
The Fashion Store 

1.000 m2 gemiddelde winkeloppervlakte

Gemiddeld 7.500 referenties op jaarbasis

Meer dan 750 medewerkers in VTE

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

(1) Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020 en JIMS sinds mei 2021.

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

De vier winkelconcepten mikken op brede maar duidelijk 
onderscheiden doelgroepen en dekken 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 van meerdere 
generaties en zijn sterk in persoonlijk advies.
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•  74 winkels (+3) en 2 outlets
•  Nieuwe winkels in Veurne, Bree en Couvin,  

verdubbeling van oppervlakte in Schoten
•  Potentieel van meer dan 100 winkels in België
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Succesvolle combinatie
ZEB blijft relevant dankzij een combinatie van de juiste 
merken en assortimenten, communicatie op maat van 
de doelgroep en grondige kennis van die doelgroep.  

•  Trendy assortimenten, met exclusieve collecties zoals 
Le Fabuleux Marcel de Bruxelles en co-creaties met 
bekende namen zoals Olga Leyers of Aurélie Van 
Daelen. 

•  Volop beleving met modeshows, party’s en andere 
events. Doelgerichte marketingcommunicatie, 
onder meer via een twintigtal influencers. Vlaams 
mediafenomeen James Cook en zijn Waalse 
tegenhanger Maria Del Rio vervullen met verve hun rol 
als ZEB-ambassadeur.

‘ZEB For Everyone’ bekroond 
Sinds begin 2021 maakt ZEB al zijn winkels toegankelijker voor 
mensen met een beperking, via investeringen in infrastructuur 
(extra parkeer plaatsen, bredere gangen, …) en in medewerkers 
(opleiding, attitude, …). Het innovatieve actieplan ‘ZEB for Everyone’ 
werd in 2021 door handels federatie Comeos genomineerd voor de 
prestigieuze Mercuriusprijs.

Standhouden 
in een moeilijke 
fashionmarkt
De modegroep beleefde een tweede 
bewogen boekjaar op rij, waarin 
de winkels opnieuw af te rekenen 
hadden met beperkende maatregelen 
n.a.v. de coronapandemie. In 
de zomer van 2021 vonden de 
klanten de weg naar de fysieke 
winkel vlot terug. De coronagolf 
vanaf de herfst tot februari 2022 
had dan weer een remmend effect 
op de eindejaarsverkoop en de 
wintersolden. 

Over heel het boekjaar heen 
konden de winkels evenwel de 
verkoopvolumes van voor de 
pandemie zo goed als evenaren. In 
een heel moeilijke fashionmarkt kon 
de groep haar expansieprogramma 
zelfs voortzetten zoals voorzien. 

Hoewel de online activiteit een 
hoog niveau handhaafde, bleef 
het zwaartepunt van de verkoop 
in de fysieke winkels liggen. De 
in 2020 gelanceerde concepten 
private shopping (buiten de 
openingsuren) en personal shopping 
(persoonlijk stylingadvies, binnen 
de openingsuren) kenden succes en 
werden verder uitgerold.

De nieuwe winkel in Schoten is de 
grootste van het land, met op een 
oppervlakte van 1.500 m² meer 
dan 70 merken, een loungeruimte, 
kidscorner met arcade games 
en een pop-up vintageconcept 
in samenwerking met specialist 
Foxhole.

ZEB For Stars 
Mede door het wegvallen van 
communie- en lentefeesten 
in 2020 en 2021 heeft ZEB 
For Stars twee moeilijke 
boekjaren achter de rug. Er 
werd beslist om deze nog 
jonge formule stop te zetten. 

De uitverkoop start in mei 
2022. De vestigingen in 
Zoersel en Hasselt zullen in 
september 2022 heropenen 
als The Fashion Store, de 
overige drie zullen te huur 
aangeboden worden. 

Voor alle betrokken 
medewerkers werd een 
passende oplossing 
gevonden binnen de 
modegroep zelf. 

•  15 eigen winkels en 15 franchisewinkels, vooral in 
Wallonië en 2 in Frankrijk 

•  Nieuwe winkels in Beauraing, Soignies en Hornu.

PointCarré zette het voorbije boekjaar 
bevredigende resultaten neer. De formule slaat 
goed aan in Frankrijk, waar verdere uitbreiding is 
gepland via franchising en de opening van enkele 
flagstores.

De webwinkel MyComfort24.be  
heeft alle textiel in huis voor 
persoonlijk comfort: van ondergoed 
en kousen over nacht- en 
zwemkledij tot bed- en badtextiel. 
De shop biedt de grootste online 
keuze in België, met topmerken als 
Calvin Klein, Triumph en Schiesser 
voor ondergoed of De Witte 
Lietaer, Clarysse en Beddinghouse 
voor bed- en badtextiel. Alle 
artikelen zijn in stock en worden 
na bestellingen voor 14 u. de dag 
zelf nog verzonden via Bpost. 
MyComfort24 levert vooral in 
de Benelux, maar ook in andere 
Europese landen, gratis vanaf een 
bedrag van 30 euro. 

Mede dankzij een mooi aanbod voor alle generaties 
heeft The Fashion Store een sterk boekjaar achter 
de rug. Er openden twee nieuwe winkels en tegen 
september 2022 komen er nog eens twee bij. De 
gloednieuwe webshop ging live in april 2022.

•  15 winkels (+2)
•  Nieuwe winkels in 

Grimbergen en Eeklo

http://www.zeb.be
http://www.zebforstars.be
http://www.pointcarre.be
http://www.mycomfort24.be
http://thefashionstore.be
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2019: overname van Fiets! door Colruyt Group,  
in 2021 omgedoopt tot Bike Republic 

EUR 466 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society en JIMS (+ 33,8%) (1)

21 winkels met showroom en atelier

800 à 1.200 m² gemiddelde winkeloppervlakte

Meer dan 10.000 fietsen in stock, waarvan 7.000 e-bikes.

Meer dan 100 medewerkers in VTE

Wij rijden met je mee

bikerepublic.be

(1) Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020 en JIMS sinds mei 2021.

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 pendelaars en 
recreatieve fietsers tot sportievelingen. De fietsspecialist munt uit in 
toegankelijkheid, via o.a. 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.
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Expansie op schema 
Bike Republic wil zijn winkelpark de komende jaren flink uitbreiden, niet alleen in 
Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië. De ambitie is om in een snel veranderende 
fietsbranche dé referentie te worden op het vlak van e-bikes en slimme mobiliteit. 

•  Bij expansie ligt de focus op een slimme geografische spreiding, zodat (potentiële) 
klanten altijd een winkel in de buurt hebben. Voor overnames kijkt Bike Republic uit 
naar grotere, rendabele winkels met sterke merkenportefeuilles, leveranciersrelaties en 
specialisaties.

•  De winkel in Oudsbergen werd overgenomen van gevestigde waarde X-treme Bike. 

•  De winkel in Laakdal en het indoor testcenter in Diest werden overgenomen van Wieleke, 
expert in fietsoplossingen voor mensen met een beperking en in b2b cargo-oplossingen. 

•  De betrokken zaakvoerders en medewerkers bleven aan boord en zetten verder in op hun 
bestaande specialisatie. De overgenomen winkels kregen op korte tijd een rebranding en 
konden rekenen op degelijke begeleiding door een commerciële coach.

Lichte groei in afgekoelde markt
•  In een zich stabiliserende fietsenmarkt boekte Bike Republic een lichte 

omzetstijging, vooral dankzij de opening van nieuwe winkels en de constante 
prestaties van de bestaande winkels. Over twee boekjaren heen beschouwd, was 
de omzet met bijna de helft gestegen. 

•  In de zomer van 2021 ging de fietshype, ontstaan tijdens de coronapandemie, 
stilaan liggen. In het laatste kwartaal van het boekjaar begon de vraag weer aan 
te trekken, mede als gevolg van de stijgende energieprijzen en het aankomende 
goede weer. Bike Republic merkte vooral een sterke vraag naar sportieve fietsen, 
e-bikes en speed pedelecs (voor woon-werkverkeer). 

•  Doorheen het boekjaar manifesteerden er zich op de markt almaar meer 
tekorten aan batterijen en onderdelen, wat resulteerde in oplopende wachttijden. 
Gewapend met een strategische stock kon Bike Republic zijn klanten goed blijven 
bedienen.

•  In een zeer gefragmenteerd landschap met beginnende consolidatie verhoogt 
Bike Republic gestaag zijn marktaandeel en is het de grootste multimerkenketen 
van het land. 

•  Bike Republic blijft sterk in een omnichannel aanpak: de website inspireert vooral 
bij het zoeken naar de juiste fiets en accessoires, terwijl klanten voor finaal 
advies, testen en de eigenlijke aanschaf graag naar de winkels komen.

•  3 nieuwe winkels: Grimbergen, Oudenaarde en 
Veurne

•  3 overnames: Oudsbergen, Laakdal en Diest

•  Vlak na einde boekjaar openingen in Retie, 
Turnhout en Sint-Denijs-Westrem

Ouds-
bergen

Laakdal

Diest
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Partner voor bedrijven 
Bike Republic kent steeds meer succes op de zakelijke markt. Het biedt bedrijven 
en organisaties een totaalservice, met naast lease- en koopformules ook 
rijvaardigheidstrainingen, onderhoud en herstelling bij de klant zelf, bijstand 
onderweg, fiscaal advies, enz. In 2022 komt er een nieuw platform om het aankoop- of 
leasingproces nog eenvoudiger te maken en de b2b-klanten nog meer te ontzorgen. 

•  Bedrijfsfietsen voor medewerkers, vaak in een totaaloplossing uitgewerkt met 
leasemaatschappijen. 

•  Cargobikes voor professionals in stedelijke context, zoals koeriersbedrijven, 
kleinhandelaars, zorgmedewerkers, …

Collega’s welkom
Om de snelle expansie waar te maken, is Bike Republic 
voortdurend op zoek naar ervaren en gepassioneerde 
medewerkers voor de nieuwe en bestaande winkels. De 
Bike Academy gevestigd in Grimbergen leidt technische en 
commerciële profielen zelf op en is perfect uitgerust om 
leverancierstrainingen en bijscholingen te laten doorgaan.

Ontzorgen samen met Touring
Samen met pechverhelpingsdienst Touring startte Bike Republic een testproject waarbij klanten kunnen 
rekenen op pechbijstand onderweg en fietsonderhoud of -herstelling aan huis. Zo kan de fietsenketen zijn 
klanten nog meer ontzorgen en hen altijd en overal bijstaan. Het partnership is een win-win-win: voor de 
klanten is bijstand sowieso een meerwaarde. Touring van zijn kant heeft veel expertise in bijstand onderweg 
en herstelling op locatie, terwijl het ook heel wat leden telt die Bike Republic wil bereiken.
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JIMS baat in grotere steden in België en Luxemburg 27 fitnessclubs 
uit, en is ook online actief. De op een na grootste fitnessketen van 
het land heeft als missie consumenten stimuleren om een fitte, 
gezondere levensstijl aan te nemen. Klanten kunnen er terecht voor 
conditie- of krachtoefeningen en groepslessen tegen aantrekkelijke 
prijzen. Online biedt JIMS live groepslessen en digitale coaching door 
enthousiaste, goed opgeleide medewerkers. Clubleden kunnen ook 
een beroep doen op personal coaches. JIMS maakt sinds eind april 
2021 integraal deel uit van Colruyt Group.

Sinds april 2021 

EUR 466 miljoen gezamenlijke omzet  
Dreamland, Dreambaby, Bike Republic,  
The Fashion Society en JIMS (+ 33,8%) (1)

27 fitnessruimtes (24 in België en 3 in Luxemburg)

Ongeveer 100 medewerkers in VTE

jimsfitness.be

(1) Omvat The Fashion Society sinds augustus 2020 en JIMS sinds mei 2021.
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Heropleving na de pandemie
•  Voor de overname door Colruyt Group had de fitnessketen zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie. Over een 

periode van twee jaar waren de clubs ongeveer de helft van de tijd gesloten of enkel open met zware beperkingen. 

•  Toen de fitnesssector in juni 2021 weer open mocht, had JIMS fors geïnvesteerd in een veilige infrastructuur, inclusief  
CO2-meters, hoogtechnologische ventilatiesystemen, monitoring van de luchtkwaliteit en ontsmettingsprocedures. De 
activiteit leefde op, maar na de introductie van het Covid Safe Ticket moesten er vanaf november noodgedwongen veel 
niet-gevaccineerde klanten geweigerd worden. In de cruciale maanden januari en februari 2022 voerde JIMS succesvol 
campagne om nieuwe leden aan te trekken. Pas toen de coronapas begin maart 2022 niet langer verplicht was, kon de 
activiteit ten volle hernemen.

•  Tegen einde boekjaar was het ledenbestand alweer goed aangegroeid, richting het pre-coronaniveau, waardoor de omzet 
gestaag in stijgende lijn ging. De nieuwe aanpak en stijl vallen duidelijk in de smaak bij bestaande en nieuwe leden, zo blijkt 
uit de verhoogde activiteit en bezoekfrequentie in de clubs.

Stappen naar JIMS 2.0
JIMS opent vanaf medio 2022 een nieuwe fitnessclub en verbouwt een andere. Daarbij 
wordt er een nieuw concept getest, met o.a. een centrale receptie, premium zones en 
een totaal nieuwe look. De beste elementen van de pilootclub zullen meegenomen 
worden in het latere concept 2.0.

De gezondste automaat
JIMS wil zijn klanten ook evenwichtige voeding aanbieden en 
hen helpen een gezondere levensstijl aan te nemen. Daarom 
werden vlak na einde boekjaar alle oude verkoopautomaten 
vervangen door de ‘gezondste automaten op de markt’, met 
een assortiment van een 45-tal zorgvuldig geselecteerde, 
hoogwaardige producten. De introductie van de automaten is 
een staaltje van synergie binnen de groep: onze innovatiehub 
Smart Technics zorgde voor de slimme technologie met 
gewichtsdetectie, terwijl foodservicespecialist Solucious de 
bevoorrading verzorgt.

2.O
Inzetten op kwaliteit
JIMS wil er zijn voor iedereen die met zijn conditie 
en algemene gezondheid begaan is. Een relevant 
aanbod, aangezien veel mensen de jongste jaren 
bewuster zijn geworden van het belang van beweging, 
voeding, gewicht, slaap enz. De overname van JIMS 
past helemaal in de ambitie van Colruyt Group om 
een ecosysteem te ontwikkelen met holistische 
oplossingen voor een gezondere levensstijl, net als 
onze investeringen in SmartWithFood en Newpharma. 

JIMS wil klanten overtuigen met kwalitatieve services 
en minder met de promoties die in de sector 
gebruikelijk zijn. 

De coaches zijn opgeleid om de leden te adviseren 
over beweging en de link met gezonde sportdrank 
en voeding. De fitnessketen denkt ook aan andere 
initiatieven rond evenwichtige voeding, zoals webinars 
of fysieke events in de clubs.

Het sterk vereenvoudigde en gestandaardiseerde 
abonnementsaanbod maakte komaf met regionale 
verschillen en zorgde ervoor dat leden in alle clubs 
welkom zijn. Dat helpt op zijn beurt JIMS zich te 
profileren als een nationaal merk met uniforme 
services in alle vestigingen.
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Mooie groei
Newpharma realiseerde het afgelopen boekjaar een mooie 
groei, vooral door de instroom van nieuwe klanten. De 
verkoop kende meerdere piekmomenten, zoals met Black 
Friday en toen er eind 2021 kwalitatieve coronazelftesten 
in verkoop gingen. De apotheek adviseerde ook Colruyt 
Laagste Prijzen bij het commercialiseren van zelftesten, als 
eerste retailer in België. 

Newpharma focust voor verdere groei op België, Frankrijk 
en Zwitserland (waar medicijnen op voorschrift ook online 
verkocht mogen worden), en volgt ook de Nederlandse 
markt op de voet.  
De apotheek stemt haar assortimenten, prijszetting 
en promobeleid nog verder af op de specifieke 
marktcontexten. 

Colruyt Group verhoogde halfweg 2021 zijn belang 
in Newpharma van 26% naar 61%. De groep en haar 
hoofdaandeelhouder, investeringsmaatschappij Korys, 
bezitten nu samen 100% van de aandelen en engageren 
zich om Newpharma verder te ondersteunen in zijn 
ontwikkeling als toonaangevende e-commercespeler.

Nieuw hoogtechnologisch 
distributiecentrum
•  Met enige vertraging veroorzaakt door 

watersnood werd in oktober 2021 het nieuwe 
distributiecentrum in Luik in gebruik genomen. De 
site omvat 12.700 m² opslagruimte en wordt tegen 
einde boekjaar uitgebreid met nog eens 
9.000 m², exclusief voor de opslag van 
farmaceutische producten.

•  De site is deels geautomatiseerd: een dertigtal 
robots nemen er op termijn zowat een kwart 
van de orderpicking voor hun rekening, wat de 
foutenmarge tot quasi nul herleidt. De Franse 
roboticaspecialist Scallog leverde de technologie, 
onze innovatiehub Smart Technics zorgde voor de 
integratie ervan.

•  Newpharma beschikt over voldoende ruimte om de 
komende jaren te blijven groeien. De centralisatie 
van de voordien verspreide activiteiten op één site 
verhoogt aanzienlijk de logistieke efficiëntie en 
productiviteit.

Inzetten op synergie
Newpharma is steeds prominenter aanwezig in 
onze winkelformules. 

•  Ruim 200 Colruyt-winkels hebben een aparte 
rayon parafarmacie, met een honderdtal 
producten voor eerste hulp, verkoudheid, 
huidverzorging enz.

•  Een tiental grotere Colruyt-winkels beschikt 
over een heuse shop-in-shop met een 500-
tal referenties in parafarmacie, cosmetica, 
sportvoeding e.d., inclusief gerenommeerde 
merken die doorgaans via apotheken of 
speciaalzaken verkocht worden. 

•  Ook Dreambaby biedt een beperkt 
Newpharma-assortiment aan, terwijl OKay 
een aparte rayon voor parafarmacie test.

•  Klanten kunnen online reservaties ook laten 
leveren in meer dan 400 winkels van de groep. 
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Sinds december 2017

Participatie: 61% 

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 geeft 
de klanten advies over bestelde producten en combinaties met 
eerdere aankopen. Newpharma beschikt over een netwerk van 2.000 
afhaalpunten en levert ook aan huis. 

78

http://www.newpharma.be


79

Sinds augustus 2019

Participatie: 23,7% 

Scallog is gespecialiseerd in de robotisering 
van orderpicking in logistieke centra, waarbij 
robots mobiele rekken of bakken uit het 
magazijn halen en tot bij de operatoren 
brengen (‘goods-to-person’).  
Binnen de groep wordt de Scallog-technologie 
ingezet in de logistieke site van Newpharma, 
en zou overwogen kunnen worden voor 
Collect&Go en Dreamland.  
 
Scallog bewerkt vanuit Frankrijk de lokale markt 
en werkt voor de internationale verkoop samen 
met distributeurs. Voor Canada en de VS is er een 
contract getekend met Bastian Solutions, dat al 
een eerste mooi project heeft binnengebracht.
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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

214 Spar-winkels 
56 Alvo-winkels 
87  vrije klanten, waarvan 23 Mini Markets

Meer dan 800 medewerkers in VTE

Samen ondernemen is groeien

retailpartnerscolruytgroup.be
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Goed boekjaar, bredere klantenbasis
Retail Partners Colruyt Group kan terugblikken op een goed boekjaar, enerzijds dankzij de 
opening van nieuwe winkels, uitbreiding en remodeling van bestaande winkels en de duurzame 
resultaten van de geremodelleerde winkels. Anderzijds konden de winkels blijvend terugvallen 
op een bredere klantenbasis, gevormd tijdens de coronapandemie, toen heel wat consumenten 
vaker in hun buurt gingen winkelen. 

Doordat klanten vanaf de tweede helft van het boekjaar voor grotere volumes geleidelijk aan ook 
meer andere retailers bezochten, manifesteerde er zich een lichte daling van de winkelmandjes. 
Het omzetcijfer werd voorts negatief beïnvloed door deflatie, het vertrek van acht winkels uit de 
Alvo-formule en het stopzetten van de activiteit door enkele vrije klanten.

De Spar-winkels blijven tot de voordeligste buurtwinkels behoren, met de versafdeling als 
belangrijkste troef. 

RPCG investeerde in bijkomende vaste en tijdelijke medewerkers en kon de eerder ingevoerde 
nachtploeg stopzetten. Mede daardoor slaagde RPCG erin om de kosten over het algemeen onder 
controle te houden, ondanks oplopende uitgaven voor o.a. het inzetten van interims wegens 
ziekte of quarantaine, en de stijgende energiekosten naar het einde van het boekjaar toe.

Met het oog op efficiëntiewinsten heeft RPCG zijn organisatiestructuur verder afgestemd op die 
van de andere operating units binnen de groep. Denk aan gelijkaardig opgebouwde directies 
aankoop en supply chain.

Service op hoog niveau 
De groothandelspoot kon over heel het boekjaar zijn 
leverbetrouwbaarheid op een uitzonderlijk hoog niveau handhaven, 
enkele storingen door grondstoffentekorten niet te na gesproken. Het 
prima servicelevel voor de zelfstandige ondernemers is mede te danken 
aan de doorgevoerde optimalisatie van de volledige supply chain. Na 
de kruidenierswaren draait nu ook de logistiek van de verse producten 
op het gemeenschappelijke Colruyt Group IT-platform, dat verdere groei 
van de activiteiten zal faciliteren.

Ondernemers welkom!
•  RPCG blijft uitkijken naar nieuwe zelfstandige ondernemers die in de Spar-formule willen 

stappen. Kandidaten kunnen intekenen op een rendabel franchisemodel met veel ruimte voor 
persoonlijk ondernemerschap, gecombineerd met een brede waaier ondersteunende services en 
advies. 

•  De ondernemers kunnen bijvoorbeeld rekenen op bedrijfsadviseurs voor het gezond maken of 
houden van hun kostenstructuur. De kostenanalyse omvat desgewenst ook audits van het stock- 
en afvalbeheer of de energiehuishouding. Aansluitend hebben de ondernemers de mogelijkheid 
om infosessies over bijvoorbeeld groene-stroomproductie of energiebesparing te volgen.

•  Algemeen blijft de rentabiliteit van de Spar-ondernemers bij de beste van de markt behoren.
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214 winkels, waarvan 174 in de formule Spar Colruyt Group

350-1.800 m² gemiddelde winkeloppervlakte

mijnspar.be

Spar Colruyt Group is de gezellige buurtsupermarkt voor alle 
dagelijkse boodschappen, met een sterk assortiment verse 
producten, persoonlijke service en scherpe prijzen. De zelfstandige 
ondernemers leggen eigen accenten met hun specifieke 
vakmanschap en assortimenten. 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 een 
aanwezigheid in 48 landen en ruim 13.500 aangesloten winkels 
die 14 miljoen klanten bedienen, is Spar International de 
voedingsdistributeur met de meeste winkels ter wereld.
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Van puinhoop  
tot gloednieuwe winkel
Midden juli werden de Spar-winkels in La Roche en Rochefort 
volledig verwoest door overstromingen. De gebouwen zelf 
bleken nog voldoende stabiel en de zelfstandige ondernemers 
begonnen meteen met opruimen en schoonmaken. RPCG gooide 
zijn winkelplanning helemaal om, om de twee meest getroffen 
winkels te ondersteunen met de winkelinrichting, technische 
coördinatie en herbevoorrading. Niet evident vanwege corona, 
het bouwverlof en de vele andere schadegevallen, maar dankzij 
financiële ondersteuning en de intensieve samenwerking 
met onder meer Colruyt Group Technics gingen de volledig 
vernieuwde winkels na respectievelijk één en anderhalve maand 
alweer open.

Nieuwe winkels presteren prima
•  Het voorbije boekjaar ondergingen 13 Spar-winkels een totale remodeling 

en uitbreiding, doorgaans met een professionele keuken, traiteurafdeling 
en bakkerij. Deze winkels bieden ook voldoende ruimte voor het 
assortiment groenten en fruit, dat uitgebreid en verbreed werd door 
samenwerking met nieuwe leveranciers.

•  Remodeling vraagt een behoorlijke investering, maar de ondernemer mag 
rekenen op technisch advies, commerciële ondersteuning en gedeeltelijke 
kredietverlening. Winkels die voldoen aan criteria zoals automatisch 
stockbeheer krijgen de Colruyt Group-signatuur op de gevel. 

•  Een geremodelde Spar Colruyt Group-winkel presteert beduidend beter 
dan de markt, waardoor zowel RPCG als de zelfstandige ondernemers 
blijven investeren om het renovatieproces te versnellen. Einde boekjaar 
zaten er al 57 winkels in een nieuw kleedje.

• 5 nieuwe winkels

• 13 remodelings

• 2 sluitingen

•  5 nieuwe winkels en  
10 remodelings gepland in 2022/23

Inzetten op sterke 
ondernemers en 
klantgerichte medewerkers
Klanten het gevoel geven dat ze thuiskomen in hun 
Spar-winkel, dat vereist klantgerichte en tevreden 
medewerkers, onder leiding van een sterke people 
manager. Daarom heeft RPCG de voorbije twee jaar fors 
geïnvesteerd in opleiding en coaching van al meer dan 
honderd zelfstandige Spar-ondernemers.  
Het zeskoppige Service Center People focust daarbij 
steeds meer op hun ‘soft skills’ en ontwikkeling als 
leidinggevende. De ondernemers zijn zeer te spreken 
over de laagdrempelige aanpak, concrete tips en snel 
zichtbare resultaten in de winkel.  
Het servicecenter biedt de ondernemer ook modules 
rond rekrutering, teamorganisatie of change 
management, bijvoorbeeld na een overname.

Nieuw 
e-commerceplatform
In de aanloop naar de feestdagen konden klanten voor 
het eerst online bestellingen plaatsen op een centraal 
ontwikkeld platform. Ze vonden er drie feestmenu’s 
van Spar Colruyt Group en specifieke assortimenten 
per winkel. Het e-commerceplatform zal verder 
uitgebouwd worden als thematische website, die de 
zelfstandige ondernemers ook op andere belangrijke 
momenten kunnen inzetten, bijvoorbeeld tijdens het 
BBQ-seizoen.

Feesten met 

     dat tikkeltje  

          meer
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2004: overname Panier Sympa en licentiehouder van 
Coccinelle en Coccimarket 

303 aangesloten winkels: 24 Coccinelle, 97 Coccimarket  
en 182 Panier Sympa

Leveringen aan meer dan 1.200 andere 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

Plus de 50 ans d’expérience dans le commerce de proximité

codifrance.fr

Codifrance levert droge voeding, vers en diepvries aan ruim 300 
superettes aangesloten bij de formules Coccinelle, Coccimarket en 
Panier Sympa. De aangesloten winkeliers krijgen ook ondersteuning 
op het vlak van marketing, communicatie, assortimentsbepaling, 
prijszetting, renovatie en inrichting van hun verkooppunt. Daarnaast 
verzorgt Codifrance toelevering aan zowat 1.200 zelfstandige 
handelszaken en grossisten in meer dan 70 departementen. 

De superettes zijn gevestigd in zowel stedelijke als landelijke 
omgevingen en mikken vooral op klanten die dagelijks langs komen. 
Codifrance biedt de zelfstandige uitbaters een breed assortiment 
producten van nationale merken, huismerken (Belle France) en 
discountmerken. Codifrance is een belangrijke speler in de niche van 
de superettes, die integraal deel uitmaken van het dagelijkse leven 
van de Franse consument.
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Nieuw ERP-systeem in uitrol
Codifrance is bezig met de geleidelijke uitrol van 
een nieuw, ultraperformant ERP-systeem. Dat zal de 
organisatie toelaten om haar operationele excellentie, 
productiviteit en rentabiliteit verder te verbeteren. Het 
nieuwe systeem zal volledig opgeleverd zijn in het eerste 
kwartaal van 2023.

Panier Sympa, verankerd 
in ruraal Frankrijk
De eigen formule Panier Sympa telt ruim 
180 kleine winkeltjes met een gemiddelde 
oppervlakte van 80 m². Ze liggen vooral in 
dorpjes of kleinere gemeenten en dragen 
actief bij aan de heropleving van ruraal 
Frankrijk. Het aanbod speelt vooral in op 
dagelijkse behoeften en omvat hoofdzakelijk 
voedingswaren, waarvan een kleine helft 
huismerken. De winkeliers maken ook het 
verschil met aanvullende services zoals 
brood, kranten, lokale producten, specifieke 
openingstijden of thuislevering.

Recordomzet geconsolideerd
Codifrance is er het voorbije boekjaar in geslaagd om zijn omzet te stabiliseren op het 
recordniveau van het boekjaar voordien (2020/21). Tijdens de pandemie kwamen de kleine 
buurtwinkels meer in de schijnwerpers te staan, als onmisbare schakel in het dagelijkse leven. 

Na de pandemie vertaalde de forse klanteninstroom zich in sterk toegenomen loyaliteit voor 
de aangesloten buurtwinkels. Mede dankzij de kwaliteitsservice in die winkelpunten alsook 
het vakmanschap en de commerciële slagkracht eigen aan de organisatie, wist Codifrance zijn 
positie verder te versterken.

Net zoals voorheen wil de Franse groothandelstak de komende jaren zijn winkelpark 
verder laten ontwikkelen, met kwalitatieve handelszaken gerund door gepassioneerde en 
ondernemende uitbaters. 

Onder meer dankzij transportoptimalisatie en doelgerichte prospectie naar nieuwe 
ondernemers, kon Codifrance zijn kosten mooi onder controle houden en de rentabiliteit op 
een hoog niveau handhaven.
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2013

EUR 154 miljoen omzet (+ 40,6%) (1)

25.000 klanten 

13.000 referenties, in food, vers en diepvries

Meer dan 500 medewerkers in VTE

solucious.be

(1) Inclusief Culinoa sinds april 2021.

Het foodservicebedrijf Solucious levert in heel België voedings-
artikelen aan professionele klanten, vooral in de horeca, de sociale 
restauratie (scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, …) en de 
bedrijfscatering. 

Het assortiment omvat droge, verse en diepvriesproducten, zowel 
in kleine als in grote verpakkingen. De foodprofessionals kiezen uit 
nationale merken, de eigen foodservicemerken voor professionele 
chefs Culino en Econom en de eigen retailmerken Boni Selection en 
Everyday.

Solucious onderscheidt zich met zijn gebruiksgemak, een faire 
en consistente prijszetting met hoeveelheidskorting en continue 
betrouwbaarheid, waarover het ook transparant communiceert.
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Sterke groei in krimpende markt
In een krimpende foodservicemarkt heeft Solucious een uitermate geslaagd boekjaar achter de rug, dankzij de stapsgewijze 
heropening van cruciale sectoren en de blijvende focus op gemak en betrouwbaarheid voor de klant, ook tijdens de 
coronacrisis. De omzet kende structurele groei en overschreed aanzienlijk die van het boekjaar voorafgaand aan de 
coronapandemie (2019/20). Daarmee presteerde Solucious merkelijk beter dan andere foodservicebedrijven. 

De groei werd vooral gedreven door de opnieuw aantrekkende verkoop bij bestaande klanten. De verkoop piekte vooral 
in de heropende horeca. Daarnaast vonden nieuwe klanten de weg naar Solucious, waaronder grotere horecaketens en 
zorginstellingen.

Dankzij ruime stockbeschikbaarheid en een capaciteit van 1.200 leveringen per dag kon Solucious zijn 
leverbetrouwbaarheid verder op hoog niveau houden, wat foodserviceklanten bijzonder waarderen.

Solucious hield de kosten onder controle en behoort tot de meest rendabele spelers in de foodservicemarkt. Om de 
aantrekkende activiteit vanaf het najaar van 2021 op te vangen, werden er 30 nieuwe medewerkers aangeworven, ook met 
het oog op de toekomst. 

In april 2021 nam Colruyt Group het foodservicebedrijf Culinoa over, vertrouwde partner van meer dan 100 grootkeukens 
van Belgische zorginstellingen, vooral in Wallonië. Culinoa trekt maandelijks gemiddeld 1 à 2 nieuwe klanten aan en richt de 
blik ook naar Vlaanderen en Brussel.

Synergie  
met Culinoa
•  Culinoa, gevestigd in Gembloux, 

begeleidt en ondersteunt 
zorginstellingen bij de uitbating 
van hun grootkeuken, zodat de 
chefs zich kunnen focussen op hun 
kerntaken. De eigen grootkeuken in 
Floreffe levert maaltijden aan kleinere 
zorginstellingen en is back-up voor 
andere klanten. 

•  Klanten kunnen rekenen op 
kwalitatieve, scherp geprijsde 
producten en ondersteuning 
bij de opmaak van menu- en 
voedingsplannen, het opzetten 
van een efficiënte organisatie en 
de opleiding van keukenpersoneel. 
De persoonlijke begeleiding en de 
gebruiksvriendelijke beheersoftware 
(met automatische orderplaatsing 
op basis van de menu’s) komen de 
operationele efficiëntie ten goede. 

•  De activiteiten van Culinoa zijn 
perfect complementair met die van 
Solucious, dat al langer de logistieke 
dienstverlening op zich nam. Door de 
samenwerking kunnen beide partners 
zich verder ontwikkelen en nog beter 
tegemoetkomen aan de noden van de 
zorginstellingen.

Flexibel en duurzaam 
leveren
•  Leveringen in stadscentra gebeuren 

almaar meer per cargofiets, vanuit 
een kleine hub dicht bij het centrum. 
De fietspartner Foodsprint gebruikt 
de bezorgers-app van Solucious en 
garandeert een identieke service en 
klantenervaring. De fietsbezorging 
startte in 2021 in Gent, breidde begin 
2022 uit in Brussel en vanaf medio 2022 
ook in Antwerpen en Luik.

•  Solucious belevert horecazaken en 
grootkeukens in heel België nu ook 
tussen 5 en 13 u. op zaterdag. 

http://www.culinoa.be
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Innovatieve services
 Solucious biedt nu ook ‘waterabonnementen’ aan, in samenwerking met 
partner Robinetto. Die installeert tapkranen voor gekoeld plat en bruisend 
water, waarmee de klant fors bespaart op verpakkingen en afval. Met deze 
nieuwe klantenservice bespaart Solucious ook kostbare ruimte in het 
magazijn en in de vrachtwagens. Lees meer op pagina 63.

 In opdracht van onze fitness-specialist JIMS ontwikkelde Solucious 
’smart fridges’ voor de fitnesscentra. De gezonde automaten bieden de 
sporters een toegankelijk assortiment evenwichtige snacks en dranken. 
Ook bieden ze bedrijven en organisaties een antwoord op een flexibelere 
werkorganisatie en de vraag van medewerkers naar meer evenwichtige 
maaltijden doorheen de dag. Lees meer op pagina 76.

Sterk logistiek netwerk
Solucious beschikt over een sterk logistiek netwerk, met drie distributiecentra (Bornem, Lot en Wommelgem) en zes 
regionale hubs in Antwerpen, Brussel, Gent, Namen, Gembloux en Luik (sinds mei 2022). Het hubmodel beperkt de 
afstand tot de eindklant en dus ook het aantal transportkilometers. Met de Luikse hub sparen de bezorgers dagelijks 
900 km uit, en hun kennis van de regio verhoogt ook de leverstiptheid. 

Na het vertrek van Colex uit het distributiecentrum in Bornem wordt de vrijgekomen ruimte benut voor de 
uitbreiding van de versafdeling, die de grootste groei kent. De herinrichting is klaar eind 2022 en maakt verdere groei 
mogelijk.

Doorgedreven digitalisering en 
integratie
•  Investering in integratietechnologie om te evolueren tot dé 

connector in de sector. Klanten die hun voorraadbeheer 
koppelen aan het Solucious-platform kunnen hun 
bestellingen nu automatiseren. Op die manier vindt 
een nieuw type klanten, zoals horecaketens en grote 
zorginstellingen, makkelijker de weg naar Solucious.

•  Verdere uitbouw van het e-commerce platform, met een 
versterkte selfservice waardoor de klant zijn bestellingen 
nog beter kan opvolgen en aanpassen wanneer het 
hem past, alsook digitale afnamestatistieken opvragen. 
Wanneer een besteld artikel toch niet voorradig is, krijgt de 
klant per mail automatisch een alternatief voorstel, zodat 
de keukenverantwoordelijke zijn menuplanning makkelijk 
kan aanhouden.

•  Volledig gedigitaliseerd en beter zichtbaar promo-aanbod, 
waardoor de klant makkelijker relevante producten vindt. 
De gepersonaliseerde selectie gratis producten is een 
efficiënte manier om klanten kennis te laten maken met 
nieuwe producten.

•  Volledige uitrol van de bezorgers-app en digitalisering van 
het leverproces, inclusief administratie en rapportering. 
Deze unieke troef in de branche garandeert klant en 
bezorger meer gemak, efficiëntie en betrouwbaarheid. Het 
track&trace-systeem verzekert de klant van gemoedsrust 
en vermindert telefoontjes bij de klantendienst.

http://www.jimsfitness.be
http://www.robinetto.be
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2020: fusie Symeta en Joos Hybrid 

Meer dan 220 medewerkers in VTE

symeta-hybrid.com

Symeta Hybrid is de Belgische marktleider in gepersonaliseerde 
marketingcommunicatie en administratieve documentstromen 
zoals facturen en loonstaten. Het bedrijf beschikt over 
de modernste printtechnologie en een performant 
informatiemanagementplatform en 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 
uiteenlopende sectoren zoals HR, finance, zorg, nutsbedrijven, 
telecom, overheid en industrie. 
Het bedrijf beschikt over alle relevante ISO-certificaten: 14001 
(milieu), 9001 (productie) en 27001 (informatieveiligheid).
(1) De externe omzet is opgenomen onder ‘Overige activiteiten’.
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Externe omzet 
blijft groeien
In een heel concurrentiële markt 
kon Symeta Hybrid een mooie 
omzetgroei realiseren, mede 
dankzij instroom van nieuwe 
klanten. Door stijgende prijzen 
voor energie, papier en andere 
grondstoffen kondigt 2022/23 
zich aan als een pittig boekjaar. 

Symeta Hybrid combineert 
het beste in print- en 
mailingtechnologie, databeheer 
en privacy bescherming tot 
relevante oplossingen voor 
organisaties die slim willen 
communiceren. Daardoor blijft 
het aandeel externe klanten 
gestaag groeien en staat het al in 
voor 40% van de omzet. 

De fusie van het vroegere 
Symeta met Joos Hybrid is goed 
verlopen, zowel op menselijk 
als op technologisch vlak. 
Hun productiesites blijven 
dienstdoen als wederzijdse 
back-up alsook als back-up voor 
organisaties die nog een interne 
printroom hebben.

Top in gepersonaliseerd drukwerk
Na een grondige upgrade van zijn twee digitale Hewlett-Packard-printers blijft Symeta Hybrid de Belgische koploper in 
gepersonaliseerd, digitaal drukwerk. 

•  De investering van drie miljoen euro in software en onderdelen houdt de installaties de komende zeven jaar state-of-the art.

•  Perfect drukwerk in tal van formaten, van prijsetiketten tot posters van 2,5 meter en papierwikkels, volledig te benutten voor 
marketingcommunicatie.

•  30% snelheidswinst zorgt voor kortere doorlooptijden, handig omdat klanten hun data voor gepersonaliseerd drukwerk vaak 
laat doorgeven.
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1972

EUR 798 miljoen omzet (+ 50,1%)

141 tankstations waarvan 88 met CNG

116 winkelsites met laadpalen 

Meer dan 70 medewerkers in VTE

Energie voor onderweg, thuis en op het werk

dats24.be

DATS 24 biedt in België alle courante en alternatieve 
energiebronnen aan, met naast benzine, diesel en AdBlue ook 
aardgas (CNG), elektriciteit en waterstof. De brandstofspecialist 
en energieleverancier van Colruyt Group werkt aan een groenere 
mobiliteit en blijft investeren in de uitbouw van zijn netwerk, 
met focus op 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.
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Grootste semi-publieke laadplein  
van België
Op het hoofdkantoor in Halle werd begin 2022 het grootste semi-
publieke laadplein van België in gebruik genomen, waar 109 elektrische 
of plug-inhybride wagens kunnen laden. Het laadplein is toegankelijk voor 
medewerkers, bezoekers en omwonenden, tijdens en na de kantooruren. 
Betalen kan met een DATS 24- of een andere laadpas. Deze investering komt 
tegemoet aan de noden van heel wat chauffeurs en versnelt mee de transitie 
naar duurzame mobiliteit. 

Laadnetwerk in expansie
DATS 24 blijft zijn laadpalennetwerk gestaag uitbreiden op winkel- en 
kantoorsites, alsook bij b2b-klanten. Einde boekjaar telde het zowat 230 
laadpalen en dubbel zoveel laadpunten. Ruim de helft ervan is geïnstalleerd op 
winkelsites, zodat klanten winkelen en laden gemakkelijk kunnen combineren. 
Doel is dat alle winkelsites op termijn over minstens 1 laadpaal beschikken. 

De DATS 24-laadpas kent steeds meer succes. Voor een abonnementsprijs 
van minder dan 2 euro per maand hebben klanten toegang tot ruim 11.500 
Belgische en 144.000 internationale laadpunten.

Sterke fluctuaties in moeilijk boekjaar
•  DATS 24 zag zijn omzet met bijna de helft toenemen, grotendeels te verklaren door forse 

prijsinflatie, deels ook door een volumestijging met ongeveer een vijfde, gelinkt aan de 
toegenomen mobiliteit na het verkeersluwe boekjaar 2020/21.

•  In het najaar van 2021 viel vooral de verkoop van CNG fors terug, als gevolg van de 
aanhoudende prijsstijgingen op de internationale energiemarkt, boven op een structurele 
daling van het aantal inschrijvingen van nieuwe CNG-wagens. De snel stijgende inflatie in 
februari en maart 2022 remde de verkoop van CNG verder af. 

•  In het voorjaar van 2022 volgde de verkoop van benzine en diesel de felle prijsschommelingen 
aan de pomp, wat resulteerde in meerdere verkooprecords. Zelfs op de drukste dagen slaagde 
DATS 24 erin de tankstations altijd voldoende en tijdig te bevoorraden.

•  De rentabiliteit van de benzine- en dieselverkoop bleef nog enigszins op niveau, terwijl die van 
CNG meer onder druk stond. Dat was onder meer te wijten aan vertraging in de corrigerende 
tussenkomsten van de overheid, terwijl DATS 24 zelf niet elke prijsstijging meteen noch volledig 
doorrekende in zijn verkoopprijzen aan de klant.

•  DATS 24 heeft de voorbije 10 jaar sterk gewerkt rond de transitie richting duurzame mobiliteit, 
waarbij vooral het fijn vertakte CNG-netwerk in het oog springt. Vandaag zou de injectie van 
biogas deze schonere transitiebrandstof een tweede adem kunnen geven. Het duurzamere 
mengsel, lokaal geproduceerd uit slib, restafval en mestoverschotten, zorgt over de ganse keten 
bekeken voor zero emission. De bestaande CNG-wagens maken trouwens moeiteloos de switch 
van CNG naar bio-CNG. DATS 24 kijkt uit naar een regelgevend kader vanuit Europa om dit 
mogelijk te maken.

•  Doel is de verkoop van fossiele brandstoffen de komende jaren te consolideren en parallel 
de omslag te begeleiden naar elektrificatie via batterij-elektrische en fuel cell elektrische 
waterstofwagens (met brandstofcel).

•  DATS 24 investeerde verder in pompen met AdBlue, een additief dat de NOx-uitstoot 
van dieselmotoren sterk vermindert. Einde boekjaar was het product beschikbaar in 
81 tankstations en was de omzet ervan meer dan verdubbeld.

•  Na positief geëvalueerde tests op enkele stations en dito gebruikersfeedback rolt DATS 24 
volgend boekjaar nieuwe betaalterminals uit, gemakkelijk in gebruik en onderhoud en vanop 
afstand te monitoren.

•  Op een dertigtal stations loopt een test met grote digitale schermen die ingezet worden voor 
media selling, in samenwerking met partner Clear Channel.

•  4 nieuwe tankstations

•  4 extra CNG-tankpunten

•  165 extra laadpunten
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Energie voor thuis 
en op het werk
•  In april 2021 startte DATS 24 

als energieleverancier voor 
particuliere klanten en 
gezinnen in Vlaanderen en 
Wallonië, met drie producten: 
100% groene stroom, aardgas 
of beide. Klanten kunnen hun 
favoriete stroombron kiezen: 
onshore en offshore windparken    
waarin de groep participeert 
of een biogasinstallatie die 
voedingsafval uit de winkels 
verwerkt. DATS 24 mikt op 
organische aangroei van het 
klantenbestand en kijkt daarbij 
eerst naar klanten met een 
Xtra-profiel en Colruyt Group-
medewerkers. 

•  De erkende vergelijkers voor 
energieprijzen klasseren DATS 
24 doorgaans in de top 5 van 
goedkoopste leveranciers, 
zowel voor elektriciteit als voor 
aardgas, vergeleken op basis 
van eenzelfde maandelijkse 
prijsindex.

•  DATS 24 is sinds begin 2021 
eveneens gasleverancier voor 
Colruyt Group, interne partners, 
bedrijven en particulieren. 
Het was al langer actief als 
leverancier van 100% groene 
stroom.

Nieuwe 
waterstofstations
DATS 24 blijft geloven in het potentieel 
van waterstof voor de vergroening van 
het personen- en goederenvervoer. 
In mei 2022 opende het zijn tweede 
waterstoftankstation in Wilrijk, terwijl er 
in de tweede helft van 2022 openingen 
voorzien zijn in Haasrode, Erpe-Mere, 
Ollignies en Herve.  

Steun voor gedupeerde 
energieklanten 
DATS 24 organiseerde eind 2021 online infosessies om 
ex-klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier 
te helpen bij de keuze van een nieuwe leverancier. Onze 
energieleverancier kreeg veel vragen naar informatie en 
besloot de gedupeerde klanten te helpen. Tijdens de 12 
live infosessies begeleidden energie-experts zowat 5.000 
deelnemers doorheen de talrijke formules en opties op de 
energiemarkt.

Gewaardeerd  
door de klanten
Marktonderzoeker GfK bekroonde DATS 24 met een Best Brands 
Award in de categorie Fuel, op basis van zijn marktaandeel 
en de merkperceptie van 5.000 Belgische consumenten. 
Onze brandstofspecialist scoorde hoog met zijn prijs-
kwaliteitsverhouding en innovatieve karakter. Er was ook 
waardering voor de desinfecterende handgel op de tankstations 
en de hygiëne en netheid ervan.

8 jaar ISO 14001-gecertificeerd 
Naar jaarlijkse gewoonte liet DATS 24 zijn milieubeleid grondig 
evalueren door een onafhankelijke keuringsorganisatie. 
De milieuaudit resulteerde voor het achtste jaar op rij in 
een ISO 14001-certificaat, de internationale maatstaf voor 
milieumanagement. Het bedrijf scoort goed op onder meer 
zijn duurzaamheidsvisie, transparante communicatie over 
milieu-initiatieven en netheid van de tankstations. Die worden 
gereinigd met regenwater en biologisch afbreekbare producten. 
Andere pluspunten zijn de dimbare ledverlichting en de CO2-
neutraal geproduceerde papieren doekjes.
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Energie besparen thuis en onderweg 
•  In het boek ‘Een huis boordevol energie’ geven experts praktische 

tips om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de woning te 
verlagen. DATS 24 putte voor het boek uit zijn jarenlange ervaring 
als bewaker van het energiegebruik in onze kantoren, logistieke 
sites en winkels. Verkrijgbaar via Collect&Go. 

•  DATS 24 ontwikkelde ook een workshop waarin particulieren 
leren hoe ze thuis energie kunnen besparen. De workshop wordt 
aangeboden via Colruyt Group Academy, naast de vaste waarde 
‘Groener de baan op’.
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De energieholding Virya Energy is actief in de ontwikkeling, 
financiering, bouw, exploitatie en onderhoud van hernieuwbare 
energieproductiefaciliteiten, met een belangrijke focus op offshore 
en onshore windenergie. 

Virya Energy werd eind 2019 opgericht door Colruyt Group en haar 
meerderheidsaandeelhouder Korys. De holding participeert in 
bedrijven die zich toeleggen op de productie van groene stroom uit 
wind en waterkracht, en op de ontwikkeling van installaties voor 
de productie en opslag van groene waterstof. De overkoepelende 
holding faciliteert uitwisseling van kennis en technologie tussen de 
bedrijven onderling en investeert fors in ondersteunende services,  
research & development.

2019: oprichting door Colruyt Group en Korys

Participatie: 59,78%
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Het Belgische bedrijf Parkwind is actief in de productie van offshore windenergie in diverse landen. Het ontwikkelt 
activiteiten doorheen de volledige waardeketen en werkt samen met universiteiten en overheidsinstellingen in diverse 
onderzoeksprogramma’s, onder meer over het gebruik van waterstof als energiebuffer of mobiliteitstoepassing.
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Windparken in België 
Parkwind participeert in vier operationele windparken gelegen 
voor de Belgische kust in de Noordzee. In 2021 produceerden 
deze windparken samen 2.277 GWh groene stroom, of het 
equivalent jaarverbruik van 650.000 gezinnen. Daarmee behoort 
Parkwind tot de grootste elektriciteitsproducenten van België.

2021 was over het algemeen een minder goed windjaar, deels 
gecompenseerd door een opstoot in de stormachtige maand 
november. Anderzijds kon Parkwind de lagere windopbrengst 
vanaf het jaareinde deels compenseren door de hogere 
internationale energieprijzen, hoewel het die doorgaans ook pas 
met vertraging kan beginnen doorrekenen. 

De beschikbaarheid van de installaties bleef op hoog niveau 
(gemiddeld meer dan 95%) en de operationele continuïteit bleef 
het hele jaar door verzekerd. 

Windparken in het buitenland
In de lente van 2022 zijn de funderingswerken gestart voor 
het windpark Arcadis Ost I, gelegen in het Duitse deel van de 
Baltische Zee. De eerste productie is voorzien in het najaar van 
2023. Met een vermogen van 247 MW zal het park tot 300.000 
gezinnen kunnen bevoorraden. 

Parkwind en het Ierse elektriciteitsbedrijf ESB bereiden 
zich voor om eind 2022 mee te doen aan de aanbesteding 
voor het toekomstige windpark Oriel, in de Ierse Zee. Beide 
partners delen ook samen het aandeelhouderschap in de 
vennootschap Clogherhead. 

Parkwind is in een consortium gestapt met het Noorse bedrijf 
NORSEA, dat zich voorbereidt om mee te doen aan een tender 
voor twee offshore windparken in de Noorse wateren.

In Griekenland heeft Virya Energy samen met een lokale 
partner een licentie aangevraagd voor de ontwikkeling van een 
300 MW onshore windpark.

Windparken in België Belang Parkwind Vermogen Productie 2021

Belwind (2010) 78,5% 171 MW 463 GWh

Northwind (2014) 30% 216 MW 649 GWh

Nobelwind (2017) 41% 165 MW 542 GWh 

Northwester 2 (2020) 70% 219 MW 623 GWh 

TOTAAL 771 MW 2.277 GWh

http://parkwind.eu
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1.588 GWh 
groene stroom

Virya Energy was in 2021 goed  
voor de productie van ruim  
1.588 GWh groene stroom.  

Circa 949 GWh werd toegekend aan  
Colruyt Group.  
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Eurowatt is actief in de productie van onshore windenergie 
en kleinschalige waterkrachtenergie, met 33 operationele 
windparken in Frankrijk, Portugal en Polen en 3 kleine 
waterkrachtcentrales in Spanje en Portugal. 

Het nieuwe management van Eurowatt zet in op expansie 
met de ontwikkeling en bouw van 10 nieuwe installaties in 
Frankrijk en Polen, waar er nog veel potentieel is voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Eurowatt exploiteert een dertigtal sites met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van circa 400 MW. Die produceerden in 
2021 in totaal 712 GWh stroom, equivalent van het jaarverbruik 
van 203.000 gezinnen. 

In Frankrijk wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe 
infrastructuur voor de productie van zonne-energie. 

In Polen verhoogde Eurowatt zijn participatie in het bedrijf 
Orla tot 100% van de aandelen. Orla exploiteert een windpark 
met 15 turbines (37,5 MW).  Eurowatt heeft in Polen nog andere 
projecten in voorbereiding.

Eoly Energy is actief op de Belgische energiemarkt en beheert 17 onshore 
windturbines, waarvan 2 in eigendom van Eoly Coöperatie. Het bedrijf werkt 
ook aan de ontwikkeling van nog eens 11 nieuwe turbines op het Belgische 
vasteland. In de loop van 2021 werden er ook diverse onderzoeksprogramma’s 
opgestart voor de productie en toepassing van groene waterstof. 

Zo zal Eoly Energy voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB een mobiel 
waterstofstation, de nodige waterstof én zijn expertise ter beschikking stellen om een 
eerste waterstofbus te laten rijden.

In 2021 produceerde Eoly Energy 81 GWh groene stroom, equivalent van het 
jaarverbruik van 23.000 gezinnen. 

Met Virya Services heeft de holding in 2021 een nieuwe tak opgestart die een brede waaier 
ondersteunende diensten zal leveren aan haar hernieuwbare energie producerende bedrijven.

De holding nam in november 2021 een participatie 
van 60% in het Belgische, internationaal 
gerenommeerde bedrijf GeoXYZ, gespecialiseerd 
in hydrografisch, geofysisch, geotechnisch en 
topografisch onderzoek en bodemonderzoek. 
Met zijn onderwaterdata ondersteunt het 
energiebedrijven bij de ontwikkeling en het 
onderhoud van offshore windparken.

GeoXYZ beschikt over een eigen vloot vaartuigen, 
die ingezet wordt voor onderzoek alsook voor het 
vervoer van medewerkers op zee en langs de kust. 
Het bedrijf zet steeds meer in op geautomatiseerd 
onderzoek en datawinning om de efficiëntie van 
haar operaties te verhogen. 

Sinds eind 2021 heeft Virya Energy een participatie 
van 35% in Fluves, dat detectiesystemen 

ontwikkelt voor het monitoren van kritieke 
infrastructuur zoals pijpleidingen, industriële 
installaties en ook offshore stroomkabels. Die 
systemen kunnen metingen en datacollectie 
op afstand uitvoeren en voorzien geavanceerde 
interpretatietools die de infrastructuurbeheerders 
ondersteunen in hun beslissingen.

Virya Energy heeft sinds januari 2022 een 
participatie van 86% in het bedrijf dotOcean, 
dat controlesystemen ontwikkelt voor autonome 
navigatie van vaar- en voertuigen, alsook 
geavanceerde locatiesoftware voor onder meer 
de maritieme en veiligheidsindustrie. Denk aan 
software voor het aansturen en coördineren van 
drones die bodemonderzoeken uitvoeren.

Sanchore
Het Indiase windpark Sanchore telt 20 turbines met een 
totaal vermogen van 40 MW en is sinds 2018 operationeel. 
Het park produceerde in 2021 95 GWh groene stroom, 
iets minder dan verwacht. Het management heeft de te 
hoge initiële productievooruitzichten bijgesteld en het 
businessmodel daaraan aangepast.

Virya Services

http://eoly-energy.com
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Waterstof in de praktijk
•  Virya Energy werkt mee aan heel wat (proef)projecten om groene 

waterstof toe te passen, bijvoorbeeld in de aandrijving van bussen, 
rivierboten en zeeschepen.

•  Ook in Nederland en Duitsland werkt Virya Energy mee aan industriële 
projecten die de productie van groene stroom willen combineren met 
die van groene waterstof.

Burgerparticipatie te land en ter zee
Eoly Coöperatie laat particulieren mee investeren in onshore windturbines die 
gebouwd worden door Eoly Energy. Omwonenden en medewerkers van Colruyt 
Group krijgen voorrang om in te tekenen op nieuwe kapitaalrondes. De coöperatie 
beschikt over twee windturbines en startte in mei 2022 een nieuwe ronde om 2,75 
miljoen euro op te halen voor een nieuwe turbine in Ollignies. 

De Algemene Vergadering van juni 2021 keurde over het boekjaar 2020 een mooi 
bruto dividend goed van EUR 13,75 per aandeel.  

De coöperatie North Sea Wind werd in 2018 opgericht door Parkwind, Colruyt 
Group en Korys Investments. Ze biedt het brede publiek de kans om mee te 
investeren in offshore windenergie en zo bij te dragen aan de energietransitie. 
Met de opgehaalde fondsen verstrekt de coöperatie leningen aan Parkwind, die ze 
investeert in het onderhoud van bestaande en de bouw van nieuwe windparken. 

De Algemene Vergadering van mei 2021 keurde over het boekjaar 2020 een 
eerste volwaardig dividend goed van EUR 0,45 per aandeel. Dat lag iets onder de 
verwachtingen, mede door de lager dan verwachte windopbrengst. 

De voortrekkersrol van North Sea Wind kan toekomstige offshore projecten van 
Virya Energy alleen maar ten goede komen. De verwachting is immers dat het 
organiseren van burgerparticipaties een belangrijk criterium wordt om te mogen 
meedoen aan aanbestedingsprocedures voor de bouw van nieuwe windparken. 

Groene waterstof produceren  
•  Samen met de Belgische gasnetbeheerder Fluxys ontwikkelt Virya Energy in 

Zeebrugge een industriële installatie om waterstof te produceren door elektrolyse 
van water met hernieuwbare energie. De installatie met een vermogen van 25 MW 
zal tot 4.000 ton groene waterstof per jaar produceren. De installatie kan later 
opgeschaald worden tot 100 MW.

•  Virya Energy zal de waterstof commercialiseren, in eerste instantie als duurzame 
brandstof voor zwaar transport en bussen. Daarnaast kan de installatie ook gebruikt 
worden als balanceringsmiddel voor het elektriciteitsnetwerk en kan de waterstof 
ook geïnjecteerd en gemengd worden als groen gas in het aardgasnetwerk van Fluxys.

•  Het project zal kostefficiënte en duurzame productie van waterstof op grotere 
schaal mogelijk maken en een voortrekkersrol spelen in de uitrol van een 
waterstofeconomie en in de energietransitie. Het geniet daarom strategische 
ecologiesteun en relancesteun van de Vlaamse overheid.
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Van IT over communicatie tot techniek: Colruyt Group huisvest 
intern heel wat expertise die we ten dienste stellen van 
medewerkers, partners en klanten. Om onze activiteiten te 
realiseren en zo efficiënt mogelijk te organiseren, kunnen we 
rekenen op een brede waaier aan ondersteunende diensten.
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People & Organisation coördineert en ondersteunt 
het medewerkersbeleid van de groep. De ruim 350 
vaste medewerkers plus externe krachten zorgen 
ervoor dat Colruyt Group en zijn medewerkers 
uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. De 
HR-partner biedt verschillende services: van 
loonverwerking en rekrutering over preventie en 
een medische dienst tot juridisch advies en relaties 
met sociale partners. Het HR-kenniscentrum werkt 
rond thema’s als mens- en teamontwikkeling, 
remuneratie, persoonlijke groei, leiderschap, welzijn 
en vakmanschap. 

People & Organisation

Medewerker  
als mede-werver 
Onze medewerkers zijn de beste ambassadeurs 
om bekenden warm te maken voor een job bij de 
groep. Om hen nog meer aan te moedigen, hebben 
we het vertrouwde systeem van de aanbrengpremie 
herbekeken, teneinde ons rekruteringsproces nog 
efficiënter te ondersteunen. Vorig boekjaar werd 
de premie toegekend na ruim 150 aanwervingen in 
België. 

•  De aanbrengpremie geldt nu voor zowat alle 
vacatures, behalve die met voldoende instroom. 

•  Meer medewerkers komen in aanmerking voor de 
premie.

•  Keuze tussen klassieke uitbetaling in cash, en ook 
omzetting in recuperatie-uren of gedeeltelijke 
schenking aan onze sociale initiatieven.

Tool voor efficiënte gesprekken
Een nieuwe applicatie helpt medewerkers en leidinggevenden hun functioneringsgesprek 
kwalitatiever voorbereiden en documenteren. En op een gestructureerde manier in 
gesprek gaan over thema’s als arbeidsvreugde, ontwikkelingsdoelen en loopbaanplanning. 
De archiveringsfunctie is handig als er bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende komt. 
Op groepsniveau laat de tool toe om inzichten te verwerven over evoluties in ons 
medewerkersbestand en er tijdig op in te spelen. 

Geslaagd job-event Londerzeel  
Eind 2021 organiseerden we twee jobbeurzen voor de vacatures in het nieuwe Collect&Go-
distributiecentrum in Londerzeel. Van de ruim 300 ingeschreven kandidaten werden er 83 
uitgenodigd om ter plaatse de selectieprocedure te doorlopen. Zowat de helft ervan kwam 
in dienst als logistiek medewerker. Deze prima resultaten waren te danken aan onder meer 
een lokale campagne die inspeelde op de zekerheid van een vast contract.

Aanbreng-
premie doc82765

Wat houdt de  
‘aanbrengpremie’ in? 
Hoera! Je aangebrachte kandidaat werd aangeworven binnen Colruyt Group. Indien je voldeed aan bovenstaande spelregels en het eerdergenoemde proces hebt gevolgd, ontvang je een aanbrengpremie van € 1.000. 

Je hebt volgende keuzemogelijkheden: 
• Cash: er wordt € 1.000 bruto op je bankrekening gestort.

• Verlof: er wordt voor de tegenwaarde van € 1.000 verlof opgeladen in je recupteller of je 
€ 1.000 verlof opgeladen in je recupteller of je 
€ 1.000 verlof
prestatiemeter. 

• Je staat 20% van je premie af aan  Collibri Foundation en laat de rest uitbetalen. 
• Je staat 20% af aan het solidariteitsfonds en laat de rest uitbetalen.

Vragen? 
Bekijk zeker onze FAQ (doc1.068.245).
Staat jouw vraag er niet tussen? Contacteer het selectiesecretariaat via 02 636 53 43.
Hartelijk dank voor je hulp in het zoeken naar nieuwe collega’s! 
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Aantrekkelijke werkgever
Volgens het jaarlijkse imago-onderzoek van Randstad (onder 14.000 respondenten 
tussen 18 en 65 jaar) bleef Colruyt Group ook in 2021 een aantrekkelijke werkgever. 
Van alle respondenten die onze groep kennen, heeft zowat 40% interesse om er te 
werken, een score waarmee we ruim aan kop blijven in de food-retail. Op het totaal 
van alle respondenten halen we nog altijd 35%, goed voor een vijfde plaats in de 
ranking van grote Belgische bedrijven. 

Meer gedeelde 
werkplekken
Door het toegenomen telewerk 
zijn onze kantoren vaak sterk 
onderbezet. Daarom zijn we een 
studieproject gestart om meer 
flexibele, gedeelde werkplekken 
te voorzien voor medewerkers die 
geen vaste werkplek nodig hebben. 
Zo willen we onze bestaande 
infrastructuur optimaal benutten én 
ons voorbereiden op toekomstige 
groei van onze activiteiten. We 
zorgen er daarbij voor dat collega’s 
zonder vaste werkplek nog altijd 
in hun vertrouwde omgeving 
(dezelfde verdieping) een werkplek 
vinden waar ze gefocust aan de slag 
kunnen.

Jonge collega’s 
verbinden
Onze Young Grads Community 
zorgt actief voor verbinding tussen 
onze jongste medewerkers en helpt 
hen zich te integreren. De groep 
telt 190 leden, heeft een eigen 
communicatiekanaal en organiseert 
regelmatig events.

•  Quiz met een vijftigtal deelnemers. 
Het winnende team werd getrakteerd 
op een lunch met CEO Jef Colruyt. 

•  Twee edities van de digitale 
Student Afterwork, waaraan een 
70-tal jobstudenten en stagiairs 
deelnamen.

Beweeglijk en outputgericht werken
Zowat 4.400 kantoormedewerkers in België schakelden over naar ‘beweeglijk 
en outputgericht samenwerken’. Daarbij maakte de prikklok plaats voor een 
38-urencontract met een forfaitair loon en de mogelijkheid om tot twee dagen per 
week te telewerken (thuis of op een regionaal kantoor). Zo willen we als organisatie 
meer wendbaar, toekomstbestendig en duurzaam worden. De circa 85% van onze 
medewerkers die tijds- en/of plaatsgebonden werkt behoudt de prikklok en het 
principe ‘gewerkte tijd is betaalde tijd’. 

Samen slimmer werken
Het streven naar eenvoud en efficiëntie in 
het werk van alledag heeft sterk bijgedragen 
aan de groei van onze groep. Vandaag biedt 
de 50-koppige organisatie Operate & Improve 
structurele ondersteuning bij dat streven 
naar eenvoud en performant werken. Doel 
is dat de medewerkers leren samen slimmer 
te werken, wat ook hun betrokkenheid, 
ondernemerschap en arbeidsvreugde ten 
goede komt. Een greep uit onze activiteiten:

•  Structureren, verhelderen, standaardiseren 
of stabiliseren van processen en 
werkmethodes, als basis voor verdere 
verbetering. 

•  Bepalen van relevante indicatoren en 
meetpunten, data capteren, advies op basis 
van metingen. 

•  Verbeteren en vereenvoudigen van 
werkposten, -methodes, -processen 
en -organisatie. Testen, bijsturen en 
implementeren van verbetervoorstellen.  

•  Ondersteuning bij het duurzaam integreren 
van veranderingen die voortkomen uit 
projecten en programma’s. Zo leveren 
veranderingen sneller resultaat op. 

•  Stimuleren van een cultuur van continu 
verbeteren bij alle medewerkers, met 
het oog op een duurzame context- en 
gedragsverandering.

•  Vakmanschap rond Operate & Improve 
opbouwen, door het ontwikkelen en 
aanreiken van methodieken, tools, 
opleidingen, enz.

Operate 
& Improve
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Learning 
& Development

Learning & Development verzorgt alle 
vormingen en opleidingen voor de 
medewerkers, gericht op professionele 
en persoonlijke groei. Afgelopen boekjaar 
investeerde de groep circa EUR 39,1 
miljoen in vorming en opleiding, goed 
voor 2,82% van de loonmassa. 

De afdeling verbreedt gestaag haar 
werkveld en evolueert van aanbieder 
van (eerder klassikale) trainingen naar 
ondersteuner van alle mogelijke manieren 
van leren. Centraal staat daarbij de 
vraag op welke manieren we kennis 
het best kunnen ontsluiten, of waarden 
en vakmanschap overdragen. Daartoe 
ontwikkelt de afdeling almaar meer 
‘blended learning’, of pakketten gemengde 
leervormen, van mentorship over 
werkplekleren tot online webinars.

Heropleving na corona
•  Na een sterke terugval tijdens het eerste coronajaar stond het afgelopen 

boekjaar in het teken van herstel, waarbij het aantal trainingen en 
deelnemers hetzelfde niveau bereikte als voor de pandemie. 

•  Dat was enerzijds te danken aan onze jarenlange focus op vorming en 
opleiding, en aan onze inspanningen om de veiligheid ervan te garanderen. 
Anderzijds merkten we onder de medewerkers veel enthousiasme om 
zich zodra mogelijk weer in te schrijven. Naast het vaste opleidingsaanbod 
organiseerden we bijzonder veel sessies op maat, vaak in het teken van 
verbinding binnen teams. 

•  Voor een groot deel van het fysieke aanbod waren er digitale alternatieven 
beschikbaar, zowel individueel als klassikaal. Een aantal bedrijfskritische 
vormingstrajecten is altijd (deels) fysiek blijven doorgaan.

Aanbod in 
beweging
Mede onder impuls van de coronapandemie 
is het aanbod sterk geëvolueerd, zowel qua 
leervormen als qua onderwerpen.

Digitaal leren. Een vijfde van de vroegere 
fysieke trainingen is vervangen door digitale 
versies, waaronder individuele e-learnings 
en video’s. Daarnaast kwamen er nieuwe 
initiatieven, zoals laagdrempelige E-lympics 
om de digitale geletterdheid te bevorderen 
of infosessies en workshops voor 4.000 
medewerkers rond outputgericht werken.

Nieuwe partnerships ontwikkeld met 
externe specialisten, zoals een uniek 
postgraduaat marketing in samenwerking 
met VIVES Hogeschool. 

Nieuwe content die inspeelt op de 
evoluerende noden van de medewerkers. 
Denk aan trainingen rond stress en 
veerkracht, spreekangst overwinnen of 
omgaan met ongewenst gedrag.

104



105ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten ACTIVITEITEN  |  Detailhandel • Groothandel • Foodservice • Overige activiteiten • Groepsondersteunende activiteiten

Colruyt Group Academy heeft 
een breed vormingsaanbod voor 
particulieren en bedrijven, met 
fysieke en digitale workshops vol 
inspiratie en beleving.  
De Academy beschikt over 10 
leerhuizen verspreid over het 
land en kan dankzij duurzame 
partnerships democratische 
prijzen aanbieden.

Focus op innovatie
Door de opeenvolgende periodes met beperkende coronamaatregelen viel het aantal workshops het 
voorbije boekjaar terug. Na een lange pauze werden er vanaf de zomer van 2021 opnieuw fysieke 
workshops georganiseerd. Omwille van de veiligheid was het aantal deelnemers per sessie beperkt, 
waardoor de activiteit op een lager pitje kwam te staan.

Ondertussen maakte de Academy wel volop werk van de vernieuwing van het aanbod, zowel qua inhoud 
als qua vorm. En de leerhuizen werden doorlopend ingezet voor opnames van digitale workshops en als 
locatie voor teammomenten.

Nieuw aanbod
Colruyt Group Academy heeft veel geïnvesteerd 
in de grondige vernieuwing van zijn aanbod 
en introduceerde vanaf het voorjaar van 2022 
nieuwe thema’s, formats en werkvormen, 
individueel of in groep te volgen, fysiek of 
digitaal, standaard of on demand, … 

•  Opzetten van ‘learning communities’.  
De Academy creëerde samen met Dreambaby 
een besloten Facebookgroep voor jonge 
ouders, rond het slaapgedrag van baby’s. Het 
platform telde al snel meer dan 800 leden. De 
Academy werkte ook mee aan een webinar over 
mentaal welzijn van jonge ouders.

•  Digitale kookworkshops vallen in de smaak 
en trekken nieuw publiek aan, waaronder vrij 
veel jonge ouders met kinderen.

•  Geleidelijk aan meer workshops rond 
duurzaamheidsthema’s waar Colruyt Group 
sterk op inzet, zoals milieu (energie besparen 
thuis en onderweg, …) en gezondheid (slapen, 
bewegen, mentaal welzijn, …).

http://www.colruytgroupacademy.be
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IT

Colruyt Group IT ondersteunt 
de groep op het vlak van IT 
en procesoptimalisatie, volgt 
technologische en innovatieve 
ontwikkelingen op de voet en 
vertaalt die naar de specifieke 
noden van de verschillende 
afdelingen en ondernemingen. 
De organisatie levert niet alleen 
tools, maar biedt all-in services: 
van de bouw en implementatie 
van IT-oplossingen op maat, 
over beheer, support en 
onderhoud tot updates 
ervan. Colruyt Group IT scant 
proactief de markt, probeert 
nieuwigheden uit en bouwt 
prototypes om zijn partners 
te inspireren. De organisatie 
telt ruim duizend vaste 
medewerkers in België en 500 
in India, aangevuld met externe 
krachten.

Talent aantrekken en koesteren
Op een concurrentiële arbeidsmarkt nemen we heel wat initiatieven om 
nieuw talent aan te trekken én om medewerkers aan boord te houden.  

•  Dienstchef Bélise Songa werd door het ICT-vakblad Datanews verkozen tot 
Young ICT Lady of the Year 2022. Een andere collega was finalist van ‘ICT 
Digital Coach of the Year’. 

•  Onze vernieuwde wervingscampagne en deelname aan netwerkevents 
zoals Sound of Science en jobbeurzen dragen bij aan ons imago als 
aantrekkelijke IT-werkgever. 

•  We onderhouden nauwe contacten met het hoger en universitair 
onderwijs, onder meer via gastcolleges, frequente thesisbegeleiding en 
duurzame samenwerking voor stages en werkplekleren. 

•  Op 4 jaar tijd hebben al 92 talentvolle IT’ers een traineeship analyse 
of software engineer gevolgd, van wie 90% nog steeds aan de slag 
is. Het nieuwe traineeship IT Management is dan weer een tweejarig 
traject voor ambitieuze starters op zoek naar een job met impact en 
verantwoordelijkheid.

Samen met maatwerkbedrijven 
Voor het gebruiksklaar maken van grote volumes nieuw en gerecupereerd IT-materiaal doen we al 
jaren een beroep op een maatwerkbedrijf.

•  Uitpakken, labelen en registreren van 22.500 nieuwe IT-toestellen per jaar

•  Sorteren en testen van 25.000 gerecupereerde kabels per jaar

•  Onderhoud van 5.500 elektronische prijsetiketten per maand

•  Klaarmaken van 11.000 elektronische prijsetiketten per nieuwe Colruyt-winkel

19.000 
Smartphones

3.430.000 
Elektronische  
prijsetiketten

2.600 
Digitale schermen  
in winkels en 
centrale gebouwen
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Optimalere supply chains 
•  Net als onze geïntegreerde voedingswinkels gebruikt onze groothandels-

activiteit RPCG nu het gemeenschappelijke IT-platform voor zijn logistiek van 
kruidenierswaren en verse voeding. De processen werden gestandaardiseerd 
doorheen de volledige keten, van receptie en opslag tot verzending. Daarbij 
pasten we tal van parameters aan volgens de noden van de zelfstandige 
winkeliers, zoals kleinere volumes of lagere leverfrequenties. 

•  We ontwikkelden een stabiel en betrouwbaar prognosemodel waarmee onze 
foodwinkels nauwkeuriger hun dagelijkse verkoopvolumes kunnen voorspellen, 
essentieel voor een efficiënte herbevoorrading. Op basis van 3,5 tot 5 jaar 
verkoopdata en variabelen zoals het weer, vakantie-effecten of grote events 
voorspelt de tool de verkoopvolumes tot 14 weken of zelfs een jaar in de 
toekomst. Het proces loopt ’s nachts en duurt ongeveer vier uur.

Grondige facelift van de Collect&Go-website en -app, nieuwe functionaliteiten en 
hertekening van de volledige applicatie. 

•  Op maximaal één uur tijd doorsturen van circa 10.000 dagelijkse bestellingen op een 
vast moment ‘s ochtends, in plaats van mondjesmaat doorheen de dag.

•  Automatische meldingen van eventueel ‘vergeten’ favoriete producten in het 
winkelmandje. 

•  Correctere afrekening van het winkelmandje, inclusief alle promo’s geldig de dag van 
afhaling. 

•  Mogelijkheid voor de marketeers om zelf hun site aan te passen, bijvoorbeeld met 
gepersonaliseerde banners. 

Innovatie troef
•  Ontwikkeling van een eigen Internet of Things-platform waarop een eerste toepassing 

draait voor de online boodschappendienst Collect&Go. Verse producten vertrekken naar de 
afhaalpunten in speciale koelboxen uitgerust met temperatuursensoren. Die zijn geconnecteerd 
met de IoT-applicatie en sturen om de vijf minuten de temperatuur door. Zo kan Collect&Go 
constant de koudeketting monitoren en de klant perfect gekoelde producten garanderen.

•  Opwaardering van de Xtra-app tot enige personal shopping assistent voor Colruyt Group-
klanten, met bundeling van alle digitale klantendiensten: profielbeheer, boodschappenlijstjes, 
recepten, coaching enz. 

•  IT-advies voor de eerste selfservicewinkel OKay Direct in Gent, waar klanten 24/7 autonoom 
kunnen winkelen. Indien het concept verder uitgerold wordt, zullen we alle IT-oplossingen van 
OKay Direct duurzaam integreren. 

•  Nieuwe telefonieapplicatie op de 13.000 smartphones van Colruyt-winkelmedewerkers, 
geconnecteerd met zowel gsm-netwerk als het wifi-netwerk in de winkel. Medewerkers 
kunnen nu rechtstreeks bellen en gebeld worden door collega’s, het hoofdkantoor en klanten.  
Efficiënter én rustiger dan vroeger, toen ze werden omgeroepen en naar een vrije vaste telefoon 
moesten lopen. 

http://www.collectandgo.be
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De technische dienst is met 
meer dan 1.600 medewerkers 
actief in België en Luxemburg 
en biedt 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 kiest voor 
innovatieve oplossingen en 
duurzame technieken, volgt de 
milieuhuishouding minutieus 
op en gaat vaak verder dan de 
wet.

Technics
Snelle heropbouw
Na de watersnood half 2021 ging een 
tiental getroffen winkels dicht. Onze 
technische diensten gingen meteen 
aan de slag om ze op te ruimen, 
schoon te maken en opnieuw in te 
richten. Na enkele dagen konden de 
meeste winkels weer open, de laatste 
al op 23 augustus.

•  Dankzij onze schaalgrootte konden 
we ook tijdens de vakantie snel 
voldoende eigen technici inzetten. 

•  Het preventieve ontwerp van onze 
winkels beperkte de schade. Ze 
staan minimaal 20 cm hoger dan 
het straatpeil en alle technische 
installaties staan veilig op 
platformen.

Gigantische krattenwas 
operationeel
Als enige Belgische retailer wassen we zelf alle 
groente- en fruitkratten die van de winkels terugkomen. 
Zoals gepland was de nieuwe wasinstallatie in ons 
retourcentrum Dassenveld tegen het najaar van 2021 
helemaal operationeel. Het is de eerste keer dat we een 
installatie van deze omvang bouwden en tegelijk de vorige 
ontmantelden. Beide processen liepen simultaan, zonder 
hinder voor de logistieke stroom.  

•  Oppervlakte: 4.000 m², ruim 40% minder dan de vorige 
installatie 

•  Capaciteit: 12.000 klapkratten per uur

•  Minder energie- en waterverbruik, minder belastend 
manueel werk

19  
nieuwe 
winkels

10.000 m² 
extra winkelruimte

26 renovaties

81  
werven  
in 2021-22

3  
nieuwe wooneenheden 
(appartementen)
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Deze afdeling vult de 
vastgoedbehoeftes van 
de groep in, voor winkels, 
kantoren, productie- en 
distributiecentra in 
België, Luxemburg en 
Frankrijk. Het team zoekt 
bouwgronden, zorgt voor 
alle omgevingsvergunningen, 
schrijft de lastenboeken en 
realiseert de ontwikkeling 
van de gebouwen. Real 
Estate streeft naar optimale 
maatschappelijke en 
stedenbouwkundige integratie 
van de panden en realiseert de 
jongste jaren vaker gemengde 
projecten, die winkels 
combineren met woonunits.

•  Geleidelijk aan meer externe 
profilering, onder meer via  
de nieuwe website  
realestate.colruytgroup.com.

•  Groeiende portefeuille 
wooneenheden en kantoren 
voor verhuur in eigen beheer.

•  Sinds april 2022 oplevering 
van het gerenoveerde kantoor 
Zwijnaarde: 9.600 m² voor 
vaste werkplekken, flexwerk en 
verhuur aan derden.   

Real Estate

Smart Technics
Deze innovatieve start-up biedt een breed scala aan diensten: ontwerp, 
engineering, projectbeheer en uitvoering van technologische oplossingen. 
Het team focust op automatisatie en digitalisatie doorheen de volledige 
supply chain.

•  Logistiek: integratie van robotica in de distributiecentra van Newpharma 
en Collect&Go, enz.

•  Retail: integratie van technologie in de selfservicewinkel OKay Direct, enz.

Smart Farming
Onze indoor kweekinstallatie voor verse kruiden hebben we ondergebracht 
in de nieuwe afdeling Smart Farming. Die beheert ook projecten voor o.a. 
CO2-captatie via bosaanplant en ontwikkelt mee onze zeeboerderij in de 
Noordzee.

Gezuiverd water op de 
hoofdzetel
Op onze hoofdzetel in Halle zuiveren we nu zelf 
het afval- en regenwater van een tiental gebouwen, 
waaronder kantoren en het distributiecentrum 
met de kaasverwerking en de krattenwas. De 
zuiveringsinstallatie kan 11 m³ drinkwater per 
uur produceren, waardoor de aangesloten sites 
tot 90% minder stadswater verbruiken. Naast 
het inbedrijfstellen van de installatie zelf, legde 
Technics enkele kilometers onder- en bovengrondse 
leidingen aan.

Werken aan de toekomst 
•  Efficiëntieverhoging van het machinepark via datacaptatie, die ons toelaat om 

meer preventief en deels van op afstand in te grijpen en defecten te voorkomen. 

•  We blijven pionieren met waterstof aandrijving, ook voor zwaar transport.

•  Continu aantrekken en opleiden van (jong) talent via de eigen technische school, 
traineeships en nauwe samenwerking met middelbare en hoge technische 
scholen. 

Inzetten op e-mobility
We versnellen de shift naar e-mobiliteit, voor zowel 
medewerkers als klanten. 

•  Groenere firmawagens. Medewerkers kunnen 
kiezen uit een breed aanbod volledig elektrische 
of hybride wagens. Lees meer op pagina 177.

•  Meer laadinfrastructuur. Ons laadpalennetwerk 
bij winkels en kantoren blijft gestaag groeien. Op 
de hoofdzetel verrees het grootste laadplein van 
België, waar meer dan 100 wagens tegelijk kunnen 
laden. Lees meer op pagina 93. 

•  Onze garagemedewerkers krijgen de nodige 
opleiding om aan elektrische wagens te kunnen 
werken.
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Colruyt Group is de enige 
Belgische foodretailer 
die beschikt over eigen 
productieafdelingen op 
industriële schaal, gegroepeerd 
onder Colruyt Group Fine 
Food. Dankzij de productie 
in eigen beheer en onze 
jarenlange expertise kunnen 
we kostenefficiënt werken, 
constante kwaliteit garanderen 
en meerwaarde creëren voor 
onze eigen merken én de 
klanten. 

Fine Food verwerkt vlees en 
maakt smeersalades, versnijdt 
en verpakt kaas, bottelt wijn, 
brandt koffie en bakt brood. 
De verkoopklare producten 
komen op de markt onder 
onze eigen merken zoals 
Colruyt Beenhouwerij, Boni 
Selection, Everyday en Spar. 
Fine Food telt meer dan 1.100 
vaste medewerkers op negen 
productiesites. 

Fine Food

23,5 miljoen  
liter wijn gebotteld

22 miljoen   

broden gebakken

42.880  

ton vlees verwerkt 

2.700  

ton spreads geproduceerd 

51 miljoen 

stuks kaas verpakt

7.000  

ton koffie gebrand

Volumes stabiliseren
•  Na de spectaculaire, coronagerelateerde volumestijgingen in de loop van boekjaar 2020/21, volgen de meeste 

productcategorieën terug de pre-corona trends. De vleesvolumes bleven licht dalend, de broodproductie 
stabiliseerde op het lagere niveau van vorig boekjaar. Koffie en kaas bleven ongeveer stabiel, net als wijn, 
waarbij vooral de partyboxen het goed deden. 

•  In onze vleesproductie zetten we verder in op diversificatie, met geleidelijk aan meer biologische en ook 
vegetarische producten. Ook de saladeafdeling volgt deze trends, onder meer met producten zoals hummus. 

Integratie van industriële bakkerij 
Roelandt Group
Eind januari 2022 verwierf Colruyt Group 100% van de aandelen 
van Roelandt Group, een van de grootste industriële bakkerijen 
van België, met productiesites in Zele en Lokeren. Het gaat 
om een uitbreiding van de samenwerking in de vennootschap 
Roecol, die al sinds 2012 brood produceert voor onze groep. 

Het bedrijf telt 300 medewerkers en is actief in de productie 
en verkoop van brood, broodjes, boterkoeken en patisserie. De 
verse producten zijn vooral bestemd voor de Belgische markt, 
de voorgebakken en diepgevroren producten voor heel West-
Europa. 

•  Met de overname zetten we de verticale integratie in ons 
gamma verse producten voort. Het beheer van de volledige 
toeleveringsketen maakt efficiëntiewinsten en verdere 
optimalisatie mogelijk. Dat laat ons ook toe om verder in te 
zetten op kwaliteit en productinnovatie.

•  Een breder en kwalitatiever assortiment brood en patisserie is 
een verrijking voor ons winkelaanbod en een extra troef voor 
onze klanten. 

•  Met de overname ondersteunen we de lokale productie en 
versterken we de Belgische verankering van onze activiteiten. 
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Productie 
smeersalades en 
sauzen op dreef 
Onze nieuwe productiesite Fine Food Spreads 
is volledig operationeel sinds april 2021. 
Met een oppervlakte van 4.200 m² biedt ze 
voldoende ruimte voor toekomstige groei. 

•  De site produceert wekelijks ongeveer 
55 ton smeersalades en sauzen voor 
onze eigen merken, of 220.000 potjes van 
200 gram.

•  Integratie van volumes die vroeger extern 
geproduceerd werden, zoals diverse salades 
voor OKay en zoals mayonaise als ingrediënt 
voor de salades. 

•  Met de nieuwe, duurzamere potjes voor 
smeersalades besparen we jaarlijks 45 ton 
plastic. De 100% recycleerbare potjes 
hebben dunnere wanden en een deksel 
met kliksysteem, zonder seal. Ze laten 
zich maximaal uitlepelen, wat de kans op 
verspilling verkleint en het recyclageproces 
minder verstoort. Ook de kleinere etiketten 
zorgen voor betere recyclage.
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Corporate Marketing 

Corporate Marketing bepaalt de communicatie strategie 
van Colruyt Group en van corporate submerken zoals 
Collibri Foundation. Daarbij hoort ook het merk- en 
communicatiebeheer  van private labels zoals Boni, 
Everyday en Kangourou, inclusief ontwerp en productie 
van de verpakkingen. Voorts verzorgt de afdeling 
services in pers en PR, marktonderzoek, trendwatching, 
digitale communicatie en klantendata. De meeste 
diensten opereren niet alleen op groepsniveau maar 
ondersteunen ook individuele operating units in hun 
strategische en tactische plannen. 

Eco-score in de markt 
gezet
•  Sinds medio 2021 heeft Colruyt Group de Eco-

score stevig in de markt gezet, een primeur 
voor België. Het label visualiseert eenvoudig 
de milieu-impact van producten en maakt zo 
bewuster consumeren gemakkelijker.

•  De scores zijn te consulteren via de Xtra-app 
en verschijnen op almaar meer private-
labelverpakkingen. Medio 2022 hadden al 
ruim 200 Boni-eigenmerkproducten een 
score op de verpakking gekregen. Daarnaast 
streven we ernaar om ook de Eco-scores van 
A-merkproducten maximaal beschikbaar te 
maken in de Xtra–app. Zo blijven we inzetten 
op meer bewustzijn rond milieubewuster 
consumeren.

•  De Eco-score krijgt mede dankzij intensieve 
campagnes almaar ruimere bekendheid, 
werkt heel differentiërend en draagt bij 
aan de reputatie van Colruyt Group als 
duurzame ondernemer. Het initiatief krijgt ook 
navolging bij andere retailers en producenten 
van nationale merken en werd bekroond 
met de felbegeerde Mercuriusprijs van 
handelsfederatie Comeos.

Focus op duurzaam ondernemen 
en consumeren 
Als groep hebben we de ambitie om een referentiepunt 
te zijn voor duurzaam ondernemen en een inspiratiebron 
voor bewust consumeren. Daarom communiceren we breed 
over onze duurzame initiatieven en zetten we die op onze 
nieuwe website goed in de verf.

We inspireren en helpen consumenten bewustere keuzes te 
maken via ons ‘Stap voor Stap’-communicatieprogramma 
bestaande uit 4 thema’s: gezondheid, samenleving, 
dierenwelzijn en milieu.
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Marketing 
Communication Services

Altijd  
vers. 
Ook als je  
de hele nacht  
wil blokken
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  Ook graag 
een duwke
    in de rug?

Marketing Communication Services (voorheen CCX) 
vertaalt de marketingdoelstellingen van de groep 
en alle verschillende merken in doelgerichte online 
en offline marketingcommunicatie. De afdeling telt 
zowat 250 vaste medewerkers, van ontwerpers, 
copywriters, fotografen en videospecialisten tot 
marketingcommunicatie-experten. Voor de productie 
en verzending van communicaties wordt een beroep 
gedaan op onze print-  en documentspecialist Symeta 
Hybrid.

Een jonge rapper zette op typische wijze uiteen hoe 
onze stichting Collibri Foundation inzet op vorming 
van jongeren. De radiospot leverde meteen 180% meer 
websitebezoek op; liefst 50 organisaties meldden zich 
aan om samen te werken met de stichting.

Meer tijd voor wat er écht toe doet, zoals ontspannen met 
familie en vrienden. Onze boodschappenservice Collect&Go 
voegde een emotionele laag toe aan zijn gekende functionele 
voordelen. De langlopende campagne met toffe tv-spot 
resulteerde in toegenomen merkbekendheid en (her)activatie 
van klanten.

Opmerkelijke campagnes
Ook het voorbije jaar creëerde de communicatieafdeling meerdere campagnes die in het oog 
sprongen en de doelgroep wisten te inspireren en activeren. Een selectie:

Onze unieke 24/24 selfservicewinkel OKay Direct 
in Gent presenteerde zich aan de wereld met een 
eigentijds en eigenzinnig verhaal, deels gebracht 
met een sappig lokale tongval. De primeur voor 
ons land kreeg ruime media-aandacht en trok 
vanaf de opening heel wat klanten aan.
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Retail Services bundelt een aantal cruciale 
afdelingen voor de ondersteuning van 
onze winkelformules, op het vlak van o.a. 
productkwaliteit en -veiligheid, verpakking, 
productinformatie en prijsbepaling.

Deze support laat onze winkels toe om zich te 
focussen op hun kernactiviteit en zich te blijven 
onderscheiden in een concurrentiële markt. Retail 
Services zorgt er mee voor dat de groep haar 
duurzaamheidsdoelstellingen in de praktijk kan 
omzetten. De verschillende diensten bundelen 
jarenlang opgebouwd vakmanschap en blijven 
maturiteit verwerven.

Retail Services Center
Nog snellere en efficiëntere prijsaanpassingen 
Met circa 135 medewerkers ondersteunt het Service Center Price al onze retailformules bij het voeren van hun specifieke 
prijsstrategie (Colruyt in België, Luxemburg en Frankrijk, OKay en OKay Compact, Spar, Bio-Planet, Cru, Dreamland en Dreambaby). 
Elke dag neemt het team prijzen op in fysieke winkels, in folders en op websites van tientallen concurrerende winkelformules. 
Het servicecenter werkt ook samen met de onafhankelijke dataspecialist Daltix, waardoor het nog sneller en gerichter kan 
reageren.

•  Afgelopen boekjaar werd een nieuw prijsplatform in gebruik 
genomen, ter vervanging van de vijf bestaande systemen. 
Het platform werd over een periode van zeven jaar in huis 
ontwikkeld, aangezien standaard softwarepakketten niet 
voldoen om de verschillende prijsstrategieën van onze 
winkels efficiënt te ondersteunen. 

•  Doorgedreven automatisatie laat ons toe om nog sneller 
en efficiënter prijzen van concurrenten te capteren en te 
verwerken. Prijsopnames worden meteen bij het verlaten 

van de concurrent-winkel doorgestuurd, zodat ze standaard 
binnen de 24 uur in onze winkelprijzen verwerkt worden. 
Onze mensen komen enkel nog manueel tussen bij sterk 
afwijkende prijzen. Het centrale systeem vermijdt ook 
dubbele prijsopnames.

•  Onze nieuwe rapporteringsomgeving levert veel meer 
inzichten in prijsevoluties in de markt en in onze eigen 
operationele efficiëntie.

10 miljoen
Gemiddeld aantal 
prijsberekeningen per dag 

500.000
Fysieke prijsopnames  
in concurrerende winkels  
per maand 
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Customer Services behandelt alle vragen en 
opmerkingen van klanten, medewerkers, 
leveranciers en andere stakeholders. 
Gespecialiseerde contactcenters staan ten 
dienste van alle winkelformules en interne 
afdelingen zoals HR, winkelondersteuning en 
IT. De ruim 250 medewerkers zijn bereikbaar 
via telefoon, mail, online platformen en 
sociale media. Samen handelen ze jaarlijks 
zowat 3 miljoen contacten af. De afdeling 
combineert intelligente technologie en 
gestandaardiseerde processen en systemen 
met vakbekwame en klantgerichte 
medewerkers. Customer Services geeft onze 
winkelformules gestructureerde feedback 
over wat er leeft bij hun klanten, zodat zij 
snel kunnen bijsturen waar nodig.

Customer Services
De snelweg naar het juiste antwoord 
•  De FAQ-secties op de websites van onze winkelformules werden verder verrijkt en vormen als het ware de snelweg naar de juiste 

informatie. De veelgestelde vragen werden afgelopen boekjaar ruim 365.000 keer geconsulteerd, wat minstens 70.000 telefoons 
uitspaarde. 

•  Customer Services investeerde fors in de integratie van social mediakanalen in zijn contactplatform. Omdat alle klantenvragen nu in 
één platform zitten en de tooling een stuk gebruiksvriendelijker is, kunnen de medewerkers de klanten nog beter ten dienste staan. 

•  Een hogere mate van selfservice en verdere digitalisering brengt meer efficiëntie in de contactafhandeling en verhoogt de 
klantentevredenheid. Zo kunnen terugbetalingen aan klanten nu snel en eenvoudig via de Xtra-app afgehandeld worden. 

Beter samenwerken 
en communiceren 
De afdeling Communication & 
Collaboration werkt mee aan de grondige 
hertekening van het samenwerkings- 
en communicatielandschap binnen de 
groep. Sinds de coronapandemie wordt 
er veel meer tijds- en plaatsonafhankelijk 
gewerkt, is de digitale transformatie sterk 
versneld en willen contacten almaar 
sneller de juiste informatie, antwoorden 
en oplossingen bekomen. 

Daarom wordt er de komende jaren 
geïnvesteerd in nieuwe softwaretools én 
in vakmanschap om te communiceren, 
samen te werken en informatie 
te delen. Zo creëren we digitale 
werkplekken waarin medewerkers beter 
geconnecteerd zijn met elkaar en met de 
buitenwereld.

Via welk kanaal nemen 
klanten contact op? 

 Telefoon  
30%

Chat 2%

Mail / webform 
33%

FAQ-pagina’s 
26%

Social 
media 
9%
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Onze stichting van openbaar nut 
Collibri Foundation wil binnen- 
en buitenlandse jongeren in 
een maatschappelijk kwetsbare 
context meer kansen bieden op 
een geslaagde toekomst. Daartoe 
steunen we vormingsprojecten die 
de jongeren een goede opleiding 
bieden (educate), helpen groeien 
als persoon (develop) en hun zin 
voor initiatief, samenwerking en 
ondernemerschap stimuleren 
(empower). Collibri Foundation 
zorgt voor verbinding en 
uitwisseling tussen de jongeren, 
bouwt een lerend netwerk uit en 
betrekt maximaal medewerkers en 
klanten. 

Colruyt Group financiert alle 
werkingskosten en een groot deel 
van de projectuitgaven. De groep 
verdubbelt de opbrengst van de 
fundraisingacties in de winkels 
en de donaties van particulieren 
(begrensd tot een bepaald bedrag). 
De fiscale attesten voor donateurs 
worden uitgereikt door de Koning 
Boudewijnstichting.

Opschalen voor meer impact 
In 2021 heeft de stichting haar visie en strategie scherp gesteld, en haar activiteiten, 
doelstellingen en samenwerkingsvormen duidelijker gedefinieerd. Dat zal ons toelaten om 
de werking de komende jaren verder op te schalen en tegen 2026 een dertigtal projecten te 
steunen. Enkele krachtlijnen: 

•  We kiezen ervoor om systematisch een vormingsproject te koppelen aan elk bestaand of 
toekomstig duurzaam ketenproject van de groep, zodat er een verrijkende, duurzame 
wisselwerking ontstaat. Vandaag is er al interactie tussen negen lopende ketenprojecten en 
onze vormingsprojecten. 

•  We hanteren een nieuwe methodologie voor het monitoren van projecten en de 
gewenste resultaten en impact ervan (gebaseerd op de bekende Theory of Change). Met de 
partnerorganisaties spreken we vooraf exacte KPI’s af voor de output en impact van nieuwe 
projecten. Datacaptatie zal ons op termijn toelaten om meer inzichten te verwerven en de 
werking te optimaliseren.

•  We gaan meer focussen op het versterken van onze niet-financiële ondersteuning aan 
organisaties en projecten, en onze partners bewust maken van die opportuniteiten. Denk 
aan toegang tot de netwerken van Collibri Foundation en Colruyt Group, stages voor de 
jongeren of het delen van expertise tussen onze medewerkers en de partners alsook tussen 
partners onderling.

18  
vormingsprojecten in 11 landen 
(t.e.m. maart 2022) 

www.collibrifoundation.org 

EUR 907.846  
Donaties aan projecten, waarvan 
17% afkomstig van wervingsacties 
en particuliere giften

De duurzame  
Collibri-producten,  

dat zijn ook 

eerlijke prijzen 
voor de boeren.

Zo dragen we samen bij aan

een betere samenleving,  

stap voor stap.
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4 nieuwe projecten 
In de loop van 2021 startte Collibri Foundation nieuwe samenwerkingen op met vier 
Belgische  organisaties, die drie à vijf jaar zullen lopen. Odyssée en Talent Youth Network 
werden zorgvuldig geselecteerd na een projectoproep waarvoor er liefst 68 projecten werden 
ingediend. 

•  Capital is een one-stop-source die Brusselse jongeren onder één dak tal van mogelijkheden 
biedt om zich te ontplooien en financieel zelfstandig te worden. De vzw brengt de jongeren in 
contact met lokale projecten, sociale organisaties, arbeidsbemiddelaars, scholen, bedrijven, 
enz. 

•  Odyssée helpt Brusselse en Waalse vroegtijdige schoolverlaters hun leven weer in handen 
te nemen, via bemiddeling op school of in de familie, ondersteuning bij heroriëntering en 
bij persoonlijke, administratieve, sociale of juridische problemen. Zo vinden de jongeren 
opnieuw aansluiting bij het onderwijs, het werkveld en de samenleving. 

•  Talented Youth Network is een academie die buitenschoolse vormingsactiviteiten 
organiseert voor ondernemende jongeren in Brussel en Wallonië, rond uiteenlopende thema’s 
zoals ondernemen, persoonlijke ontwikkeling of diversiteit.

•  Rikolto en ICT4DEV runnen in Ivoorkust een project om 2.000 werkloze jongeren en vrouwen 
te vormen tot (zelfstandige) cacaoboeren. Samen staan de organisaties in voor digitale en 
fysieke vorming rond goede landbouwpraktijken, talentontwikkeling, markttoegang enz.

“ We geloven in een wereld waarin  
elke jongere de kans krijgt om 
ondernemer van zijn leven te worden.”

10.480  
jongeren direct bereikt, 
39.000 indirect

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


