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GRI 102 General disclosures
102-1
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GRI
GRI 103 Management approach
Pijler Mens & Organisatie
103-1
103-2
103-3
Pijler Voedselveiligheid
103-1
103-2
103-3
Pijler Dierenwelzijn
103-1
103-2
103-3
Pijler Milieu
103-1
103-2
103-3

GRI Topic
Sectie
Paginanummer
Toelichting
Principles for defining report content
Stakeholder inclusiveness
Onze stakeholders
25
Sustainability context
Keten model, SWOT analyse, risico management,10,
SDG's
25, 21-24, 28-29Gerelateerd aan de SDG's. De koppelingen met de SDG's zijn in het gehele verslag terug te vinden. Een overzicht hievan is te vinden op pagina 23
Materiality
Materialiteiten
26
Completeness
Scope
51
Accuracy
scope en assurance rapport
51, 52
Assuranceverklaring
Balance
Dilemma's en waardecreatiemodel
16, 37, 48
Zie onze dilemma's maar ook de omschreven impact bij waardecreatiemodel
Clarity
Begrippenlijst
53 Er is gewerkt met infographics om de leesbaarheid en begrijpelijkheid te vergroten. Ook is er een begrippenlijst opgenomen in het verslag
Comparability
Kerncijfers en Onze resultaten
6, 28-29
Naast een overzichtelijk schema "onze resultaten" zijn in de pijlers vanaf p. 30 resultaten opgenomen van afgelopen jaar
Reliability
Assurance rapport
52 Assuranceverklaring
Timelineness
Colofon
54 De Van Beek Group publiceert sinds 2019 jaarlijks haar rapport. De verslagleggingsdatum van dit rapport is juni 2020
Sustainability reporting
Applying the reporting principles
Scope
51
Reporting general disclosures
Identifying material topics and their boundaries
Identifying material topics and their boundaries
Reporting on material topics
Reporting required disclosures using references
Compiling and presenting information in the report
Claims
Claims that a report has been prepared in accordance with the GRI Standards
Reasons for omission
Using selected standards with a GRI-referenced claim
Notifying GRI of the use of the standards
Scope
51
GRI Topic
Sectie
Paginanummer
Toelichting
Organizational profile
Name of the organization
Bedrijfsprofiel
7
Activities, brands, products and services
Bedrijfsactiviteiten en producten en Onze merken
13, 14
Location of headquarters
Bedrijfsactiviteiten en producten
13
Locations of operations
Bedrijfsactiviteiten en producten
13
Ownership and legal form
Bedrijfsprofiel en Scope
7, 51
Markets served
Afnemers en Bedrijfsactiviteiten en producten 11, 13
Scale of the organization
Kerncijfers
6
Information on employees and other workers
Kerncijfers
6
Supply chain
Ketenmodel
10
Significant changes to the organization and its supply chain Bedrijfsprofiel
7 Overname Lodewijckx
Precautionary principle or approach
Risicomanagement
21-24
Externel initiatives
Onze verantwoordelijkheid binnen de keten
11 invullen
membership of associations
Niet opgenomen
Strategy
Statement from senior decision-maker
Voorwoord
3
Key impacts, risks, and opportunities
Waardecreatiemodel, SWOT en risicomanagement
16, 25, 21-24
Ethics and integrity
Values, principles, standards, and norms of behavior
Onze verantwoordelijkheid binnen de keten
11
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Onze verantwoordelijkheid binnen de keten
11
Goverance
n.v.t.
Eenledige directie omdat het een familiebedrijf is, dus de governance is niet op deze manier van toepassing
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social
Onze
topics
stakeholders en dialogen
25, 38, 46, 48
Dialoog met verschillende stakeholders
n.v.t.
Eenledige directie omdat het een familiebedrijf is, dus de governance is niet op deze manier van toepassing
Stakeholder engagement
List of stakeholder groups
stakeholdernetwerk
25
Collective bargaining agreements
n.v.t.
Identifying and selecting stakeholders
Materialiteiten en scope
26, 51
Approach to stakeholder engagement
Materialiteiten en scope
26, 51
Key topics and concerns raised
Materialiteiten en dialogen
26, 38, 46, 48
Tijdens de dialogen in 2019 is er specifiek aandacht geweest voor de stikstofcrisis en het dilemma dierenwelzijn versus milieu
Reporting practice
Entities included in the consolidated financial statements
n.v.t.
We publiceren geen financieel jaarverslag, cijfers zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel
Defining report content and topic Boundaries
Materialiteiten en scope
26, 51
List of material topics
Materialiteitsmatrix
26
Restatements of information
Kengetallen
6 aangepaste cijfers gas!
Changes in reporting
Materialiteiten en scope
26, 51
De aanpassingen in de materialiteitenmatrix staat uitgelegd
Reporting period
Scope
51
Date of most recent report
Colofon
54
Reporting cycle
Scope
51
Contact point for questions regarding the report
Colofon
54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
Scope
51
GRI content index
PDF document
External assurance
Assurance rapport
52
GRI Topic

Sectie

Paginanummer

Toelichting

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

Materialeitsmatrix, doelen, scope
Pijler Mens & Organisatie
Pijler Mens & Organisatie

26, 28-29, 51
30-31
30-31

In de materialiteitsmatrix zijn de onderwerpen die onder deze pijler vallen genoemd. In de doelen zijn resultaten en doelen benoemd. In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen.
In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen, met resultaten, doelen en aanpak.

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

Materialeitsmatrix, doelen, scope
Pijler Voedselveiligheid
Pijler Voedselveiligheid

26, 28-29, 51
33-35
33-35

In de materialiteitsmatrix zijn de onderwerpen die onder deze pijler vallen genoemd. In de doelen zijn resultaten en doelen benoemd. In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen.
In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen, met resultaten, doelen en aanpak.

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

Materialeitsmatrix, doelen, scope
Pijler Dierenwelzijn
Pijler Dierenwelzijn

26, 28-29, 51
37-42
37-42

In de materialiteitsmatrix zijn de onderwerpen die onder deze pijler vallen genoemd. In de doelen zijn resultaten en doelen benoemd. In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen.
In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen, met resultaten, doelen en aanpak.

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

Materialeitsmatrix, doelen, scope
Pijler Milieu
Pijler Milieu

26, 28-29, 51
44-49
44-49

In de materialiteitsmatrix zijn de onderwerpen die onder deze pijler vallen genoemd. In de doelen zijn resultaten en doelen benoemd.
In het hoofdstuk over deze pijler wordt dieper ingegaan op de projecten die hieronder vallen, met resultaten, doelen en aanpak.

