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1. Introductie Aarts Conserven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse asperges, kersen en peren. We zijn trots op onze lange 

historie in het Limburgse Lottum. Vakmanschap en verse grondstoffen maken onze producten 

zo lekker. 

 

Het ontstaan 

De oprichting van het bedrijf vond plaats in 1934 toen aspergeteler Mart Aarts startte met het 

verwerken van asperges in glas. Het was een succesvolle stap, want tot op heden is het “witte 

goud” niet meer weg te denken uit het assortiment van Aarts Conserven.  

Naast asperges zijn zure kersen en stoofperen de belangrijkste producten in ons assortiment. 
 

Het team 

Onze medewerkers maken wie Aarts is. We zijn een hecht team en werken in een familiaire 

sfeer. Dit team garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid! 35 personen zijn jaarrond in vaste 

dienst. In het asperge- en kersenseizoen groeit dit tot meer dan 100 personen. 
 

Kwaliteit 

Kwaliteit en vakmanschap zijn al sinds 1934 de pijlers onder Aarts Conserven. Dit komt ook 

terug in ons logo: het rode zegel is het waarmerk van een Aarts kwaliteitsproduct. Ons streven 

naar kwaliteit wordt ook erkend: we zijn BRC en IFS gecertificeerd. Beiden op het hoogste 

niveau. 
 

Onze visie 

We zijn trots op onze geschiedenis sinds 1934. Tegelijkertijd zijn we volop met de toekomst 

bezig. Wie wij streven te zijn en wat wij willen bieden, staat hieronder beknopt beschreven. 

 Onze consumenten: Aarts brengt de ambachtelijke smaak van geweckte groenten en 

fruit thuis op uw bord.      

 Onze Klanten: Aarts bouwt lange-termijn relaties door een kwalitatief goed product 

tegen een eerlijke prijs.      

 Onze Leveranciers: Aarts is een betrouwbare afnemer met transparante afspraken. 

 Onze Werknemers: Aarts biedt werknemers een veilige werkomgeving in familiaire sfeer. 

 Onze Omgeving: Aarts streeft naar ‘goed nabuurschap’ met constante focus op milieu. 

 Onze Aandeelhouders: Aarts biedt economische continuïteit met een gezond rendement. 

Meer informatie en achtergronden vindt u op onze website www.aartsconserven.nl.  

2016  1915 

http://www.aartsconserven.nl/
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2. Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord 

ondernemen? 
 

Wij willen op alle onderdelen van onze bedrijfsvoering een 8 halen als rapportcijfer. Een 7 is 

niet genoeg, een 10 is te kostbaar. Dat gaat over de gehele breedte van ons bedrijf: van 

klanttevredenheid tot ziekteverzuim, van milieuprestaties tot respect naar leveranciers. Ons 

MVO-beleid is voor ons een middel om deze 8 te realiseren ook op onderdelen die niet dagelijks 

in de bedrijfsvoering aan de orde komen.  

 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat wij als Aarts Conserven al jaren aan MVO hebben gedaan, 

zonder het zo te noemen. Een geruststellende gedachte. Wij ‘doen’ aan MVO omdat wij ons 

willen opstellen als een onderneming die zich fatsoenlijk gedraagt. Wie goed doet, goed 

ontmoet! 

 

Als laatste stijgt ook het maatschappelijke belang dat aan MVO wordt gehecht. Dat merken we 

aan onze klanten (m.n. retailers) en aan overheidsinstanties waarmee we samenwerken (bv. 

Gemeente). Door middel van dit rapport en het ISO 26000 keurmerk hebben wij de mogelijkheid 

duidelijk aan te tonen dat wij actief en positief bezig zijn met MVO. En dat wordt gewaardeerd. 

Het levert soms zelfs direct orders op.  

 

Als laatste, zeker niet onbelangrijk, geeft het ons als bedrijf een goed gevoel / positieve energie 

wanneer we betrokken en goed bezig zijn met onze omgeving! 
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3. Onze waardeketen 
 

3.1. Productontwikkeling 

Innovatie is belangrijk binnen Aarts Conserven. De conservencategorie in de Europese 

supermarkten staat onder druk. Groei moet dus komen uit innovatie. Productontwikkeling bij 

Aarts Conserven richt zich op nieuwe producten (bv. biologisch), aangepaste producten (bv. 

peren op rode wijn), en / of verpakkingsinnovatie (bv. easy-open cap). 

 

3.2. Inkoop 

We kopen onze verse grondstoffen hoofdzakelijk van telers en coöperaties. Dit is de bulk van 

onze inkopen. Daarnaast kopen we verpakkingsmaterialen, additieven, diensten, etc. Inkoop 

heeft op veel onderdelen raakvlakken met MVO: eerlijke handel, risicogebieden, 

arbeidsomstandigheden, etc. Later in dit document wordt hier uitvoeriger op in gegaan. 

 

3.3. Productie 

Aarts Conserven heeft één centrale productielocatie in Lottum. Onze medewerkers zijn zeer 

bepalend voor ons succes en daarmee cruciaal in onze bedrijfsvoering. Veilige, gezonde, en 

prettige werkomstandigheden zijn daarmee randvoorwaardelijk. 

 

3.4. Opslag & Logistiek 

Zowel vóór als ná productie wordt veel opgeslagen en getransporteerd. Een efficiënte en 

milieuvriendelijke afhandeling gaan vaak hand-in-hand. Een duidelijk aandachtsgebied in ons 

MVO-beleid. 

 

3.5. Verkoop 

Wij verkopen aan verschillende soorten klanten (zie onderstaande figuur). Uiteindelijk worden 

onze producten direct verkocht aan consumenten (retail), of komen ze via een tussenpersoon 

bij de consument (foodservice). Onze verkoop concentreert zich in de Benelux (~80%), met 

groeiende afzet in Duitsland en andere EU-landen. 

Product-
ontwikkeling

Inkoop Productie
Opslag & 
Logistiek

Verkoop Consumptie
Afval & 

Recycling
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Figuur 1: omzet Aarts Conserven per klanttype 

 

3.6. Consumptie 

Wij willen graag dat de consument onze producten lekker, gezond en veilig vindt. De gezonde 

ingrediënten van fruit en groenten zijn genoegzaam bekend. Een uitdaging voor ons is de 

toegevoegde suiker in fruitconserven. We zijn continue op zoek het suikergehalte te verlagen, 

zonder dat consumenten afhaken doordat ze het product minder lekker vinden. Dit is een 

uitdaging. 

 

 
Figuur 2: consumptie producten Aarts Conserven 
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3.7. Afval & recycling 

Ruim 90% van onze producten worden verpakt in glas. Een prima grondstof voor recycling. In 

Nederland is het percentage glas dat wordt gerecycled zeer hoog: zo’n 85%. Tegelijkertijd 

maken we ook gebruik van andere verpakkingsmaterialen zoals plastic en metaal. Ook hier zijn 

we op zoek naar minder, meer duurzaam verpakkingsmateriaal. 
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4. MVO bij Aarts Conserven 
 

Deze onderbouwing geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten en doelstellingen op 

het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de periode 2016-2018. Er wordt 

daarnaast beknopt verslag gedaan van een selectie van behaalde resultaten en uitgevoerde 

activiteiten in de voorliggende periode. 

 

Het MVO-beleid van Aarts Conserven is opgezet aan de hand van de 7 kernthema’s. Zie 

onderstaand figuur. In dit hoofdstuk worden deze 7 kernthema’s besproken; wat betekent het 

kernthema voor Aarts, wat hebben we de afgelopen jaren op dit gebied gerealiseerd en wat zijn 

de doelen voor komende jaren voor dit kernthema.  

 

 
Figuur 3; 7 kernthema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen  
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4.1. Behoorlijk bestuur 

 

a. Wat betekent “Behoorlijk bestuur” voor Aarts Conserven 

In het kort betekent dit voor ons: duidelijk en eerlijk ondernemen met oog voor de omgeving. 

 

Er wordt bestuurd met ‘goed fatsoen’ en respect voor het voorbestaan van Aarts. De directie en 

de groepshoofden zijn daarin een voorbeeld voor iedereen binnen en buiten Aarts Conserven. 

 

Het goed besturen komt tot uiting in het volgen van wettelijke kaders. Dat geldt voor zowel het 

volgen van de CAO voor de groente- en fruitverwerkende industrie, milieuvergunningen, 

warenwet of Europese wetgevingen. Er wordt bestuurd met ‘goed fatsoen’ en respect voor de 

omgeving én het voortbestaan van Aarts. 

 

Tevens vinden we het erg belangrijk om transparant te zijn, dit zie je bijvoorbeeld terug op onze 

uitgebreide website (veel informatie over de producten en het proces), de open communicatie 

met (directe) klanten en de consument en de informatie op onze etiketten. 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

MVO is inmiddels geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Vanaf 2016 hebben we de MVO-

onderwerpen dan ook niet meer separaat besproken in het MVO-team, maar zijn ze besproken 

in de maandelijkse rapportagemomenten met de afdelingshoofden en de halfjaarlijkse 

personeelsbijenkomsten.  

 

We hebben verschillende (wettelijke) audits met glans afgerond. Uiteraard de jaarlijkse audit 

ten behoeve van het BRC en IFS certificaat, beiden op het hoogste niveau. Maar ook een 

inspectie van de nVWA, een controle van de Arbeidsinspectie, en controle van de RI&E (risico 

inventarisatie & evaluatie) zijn succesvol doorstaan. 

 

c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Nr.  Doel Beschrijving Realisatie Stand van zaken 
2017 

1 MVO activeren Na het introduceren en borgen 
van MVO in de organisatie, dient 
meer actiegericht gewerkt te 
gaan worden om de MVO doelen 
te realiseren 

2016 Doel behaald. In 
2016 
doelstellingen 
opgesteld om 
actiegericht te 
werk te gaan. 

2 
 

Wettelijke kaders 
respecteren 

Binnen de wettelijke kaders 
blijven opereren, door 
aantoonbaar géén boetes 
opgelegd te krijgen door 
overheidsinstanties 

2016-2018 Tot op heden  
(dec. ‘17) is dit 
doel behaald. 

3 Betrokkenheid 
medewerkers bij 
MVO vergroten 

Onze collega’s willen we meer 
bewust en actief betrekken bij de 
MVO doelstellingen van Aarts 
Conserven 

2017-2018 Lopend, hier mag 
nóg wat meer 
aandacht voor 
komen in 2018. 
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4 Bedrijfscontinuïteit 
garanderen 

De huidige DGA nadert de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
Voorbereidingen dienen getroffen 
te worden om de opvolging en 
daarmee bedrijfscontinuïteit te 
garanderen 

2016-2018 Lopend. Project 
duurzame 
inzetbaarheid, 
acties n.a.v. dit 
project worden 
uitgezet vanaf 
2018. 

4.2. Mensenrechten 

 

a. Wat betekent “Mensenrechten” voor Aarts Conserven 

Het respecteren van mensenrechten in de breedste zin des woords. Wij vinden dat de 

verantwoordelijkheid van Aarts Conserven niet ophoudt bij de poorten van onze fabriek. Ook 

onze toeleveranciers worden hierin meegenomen.  

 

Daarnaast is het van belang dat de mensenrechten van onze seizoenarbeiders worden 

gerespecteerd. Met name in het asperges- en kersenseizoen werken er veel seizoenarbeiders in 

onze fabriek. Wij zien er mede op toe dat naast correcte omstandigheden op het werk, ook 

fatsoenlijke regelingen zijn getroffen m.b.t. huisvesting, vervoer, en administratieve zaken. 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

In het kader van onze BRC certificering is een classificatie gemaakt van grondstoffen, 

leveranciers en herkomstlanden. Onderdeel van deze classificatie is een risicoschatting. Één van 

de risico’s die worden meegenomen is mogelijke fraude en het mogelijk niet naleven van 

internationale mensenrechten. De inkoop van grondstoffen uit hoog-risicolanden wordt zoveel 

mogelijk gemeden. 

 

Per 2014 worden alle seizoenmedewerkers verloont op basis van de cao groente- en 

fruitverwerking. Dit is een verbetering ten opzichte van het tot dan toe gehanteerde 

minimumloon. Ons principe is daarbij: gelijke betaling voor gelijk werk. 

 

c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Nr.  Doel Beschrijving Realisatie Stand van zaken 
2017 

1 Handhaven van 
huidige normen 

Mensenrechten dienen blijvend 
gerespecteerd te worden 

2016-2018 Tot op heden (dec. 
‘17) is dit doel 
behaald. 

2 Minimaliseren 
afname landen 
mensenrechten-
schending 

Mensenrechtensituatie in kaart 
brengen voor landen waaruit 
Aarts Conserven product afneemt. 
Indien niet voldoende: afname uit 
deze landen beperken. 

2016-2018 Nog niet in kaart 
gebracht. Actiepunt 
2018. 
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4.3. Arbeidsomstandigheden 

 

a. Wat betekent “Arbeidsomstandigheden” voor Aarts Conserven 

Het thema arbeidsomstandigheden is continue aanwezig bij ons. Gezien het lage verloop in 

combinatie met veel repeterend werk in onze fabriek, ligt de nadruk binnen dit thema op 

duurzame inzetbaarheid van onze collega’s.  

 

Verder zijn ook de klimaatomstandigheden een element dat aandacht behoeft. Met name omdat 

onze piekproductie in de warme zomermaanden ligt.  

 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

In 2015 is een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek in het leven geroepen. Doel 

hiervan is om beter zicht te krijgen op de wensen / behoefte van onze medewerkers. Dit 

onderzoek wordt jaarlijks herhaald en levert concrete actiepunten op. Jaarlijks komen er 

verbeterpunten naar voren uit dit onderzoek, met deze verbeterpunten gaat Aarts Conserven 

B.V. actief aan de slag. Zo zijn we uitgebreid aan de slag gegaan met duurzame inzetbaarheid, 

een groeiende uitdaging in ons bedrijf. Verder hebben de medewerkers aangegeven meer 

behoefte te hebben aan opleiding & ontwikkeling en naar aanleiding hiervan wordt er tijdens de 

jaarlijkse functioneringsgesprekken expliciet gevraagd naar de opleidingswensen van de 

medewerkers en indien mogelijk (werk gerelateerd) gehoor aan gegeven, inmiddels is het aantal 

opleidingsuren toegenomen. Een ander voorbeeld is dat er een zogeheten kabelkrant wordt 

geïntroduceerd om zo de behoefte aan meer communicatie te vervullen.  

 

Er is in 2016 een periodiek medisch onderzoek aangeboden aan onze medewerkers. Op basis 

hiervan krijgt iedereen een individueel gezondheidsadvies en wordt indien nodig verwezen naar 

een arts.  

 

Er zijn verschillende hulpmiddelen aangeschaft om de met name bij repeterend werk het lichaam 

te ontzien. Denk hierbij aan ‘wipplankjes’, gehoorbescherming, in hoogte verstelbare stoelen & 

bureaus, etc. 

 

Er is een nieuw luchtventilatiesysteem geïnstalleerd in onze fabriek om de luchtcirculatie te 

verbeteren, en daarmee condensvorming te voorkomen en de temperatuur te reduceren. 

 

Ook probeert Aarts Conserven een gezonde leefstijl van haar medewerkers te bevorderen. Zo 

biedt het bedrijf al haar medewerkers fruit aan op het werk (1 stuks fruit per persoon per dag) 

en kan men korting krijgen op fitnessabonnementen. 

 

Het ziekteverzuimpercentage zien wij als een belangrijke indicator van de ‘gezondheid’, instelling 

en tevredenheid van onze medewerkers. Wij presteren ruim beter dan het gemiddelde in 

productiebedrijven. 
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Grafiek 1: Ziekteverzuim binnen Aarts Conserven B.V. 2010-2017 (*t/m november) 

 

c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Nr.  Doel Beschrijving Realisatie Stand van zaken 
eind 2017 

1 Bekijken hoe 
roulatie van 
werkplek 
gerealiseerd kan 
worden 

Door meer te rouleren van werk 
wordt het repeterende karakter 
verminderd. Hierdoor zullen 
medewerkers langer fit blijven 

2017 Gerealiseerd. 

2 2.0% ziekteverzuim Ziekteverzuim is voor ons een 
belangrijke indicatie van de 
mentale en fysieke fitheid van 
ons bedrijf. 2.0% is ruim 
beneden het gemiddelde van 
5.0% en daarmee ambitieus 

2016-2018 Tot nu toe 
behaald. 
Zie grafiek 1. 

3 Automatische 
foliewikkelaar 
installeren 

Op dit moment worden pallets 
nog handmatig gewikkeld. Dit 
levert een behoorlijke belasting 
van de rug op. Door dit te 
automatiseren, wordt deze 
belasting voorkomen 

2016 Gerealiseerd. 

4 Automatisch 
inkorven 

Onderzoeken haalbaarheid 
automatisch inkorven in asperge 
seizoen 

2017 Niet haalbaar 
gebleken. 
Oorzaken: grote 
verscheidenheid 
aan 
potformaten, 
investering. 

5 “50+ gesprekken” Maatwerk bieden aan 
productiemedewerkers van 50 
jaar en ouder. Hoe kunnen we 
zorgen voor duurzame 
inzetbaarheid of alternatief? 

2017 Lopend. Project 
duurzame inzet-
baarheid.  
Acties n.a.v. dit 
project worden 
vanaf  2018 
uitgezet. 
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4.4. Milieu 

 

a. Wat betekent “Milieu” voor Aarts Conserven 

Milieu is een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. We realiseren ons dat wij als 

conservenfabriek veel elektriciteit, gas en water verbruiken. Door het energieverbruik steeds 

beter en specifieker te meten, en energieverbruik mee te nemen in investeringsbeslissingen, 

willen we uiteindelijk ons energieverbruik per hectoliter (HL) product te verminderen. 

Verder is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt een aandachtsgebied. We proberen 

hier ten eerste inzage in te krijgen, en waar mogelijk te reduceren. 

 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

 
Grafiek 2: elektriciteitsverbruik in kWh per hl product 2010-2016 binnen Aarts Conserven B.V. 

 

 
Grafiek 3: gasverbruik in m³ per hl product 2010-2016 binnen Aarts Conserven B.V. 
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Grafiek 4: waterverbruik in m³ per hl product 2010-2016 binnen Aarts Conserven B.V. 

 

Aarts Conserven is continu bezig met het zoveel mogelijk terugdringen van het verbruik van 

water, elektriciteit en gas. Hieronder enkele voorbeelden: 

Water 

- Leidingwerk van vacumaat geoptimaliseerd, waardoor koelwater bespaard wordt 

(besparing circa 2.000 m3 per jaar).  

- Voorspoelen van asperges gereduceerd tot minimum (besparing circa 500 m3 per jaar).  

- Het zeefbord wordt enkel gespoeld indien in gebruik, in plaats van continu  (besparing 

circa 200m3 per jaar).  

Elektriciteit 

- Installatie van LED-verlichting.  

- Overgestapt naar 100% groene stroom. 

Gas 

- Nieuwe energiezuinige pasteur geïnstalleerd. 

- Warmte-terug-winning geïnstalleerd op compressoren, zodat water in stoomketel wordt 

voorverwarmd waardoor minder gas nodig is.  

- Hoge isolatie-standaarden bij ver- en nieuwbouw. 

Naast (energie en water) besparende maatregelen draagt Aarts Conserven ook nog op andere 

wijze bij aan het milieu, bijvoorbeeld: het gebruik van uitsluitend groene stroom, waar mogelijk 

gebruik van bronwater en het versproeien van verbruikt water (dat uitsluitend in aanraking is 

gekomen met groente en/of fruit. 

 

We innoveren met biologische fruitconserven. Als eerste komen we in Nederland op de markt 

met een range van 6 biologische fruitconserven. Door een biologisch alternatief aan te bieden, 

bieden we ook een duurzamer alternatief: er mogen bij de teelt van biologisch fruit géén 

chemische bestrijdings- en bemestingsmiddelen gebruikt worden.  
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c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Nr.  Doel Beschrijving Realisatie Stand van zaken 
2017 

1 2% energiereductie 
per HL geproduceerd 
per jaar  

Deelnemen aan de 
meerjarenafspraken (MJA) 
d.m.v. het opstellen en 
nakomen van een nieuw 
energie efficiency plan (EEP) 
voor der periode 2017-2020 

2016-2018 Behaald in 2016 
(t.ov. 2015) = 
ruim 9% energie-
reductie/HL 

2 2% waterreductie 
per HL geproduceerd 
per jaar  

Beter sturen op 
‘grootverbruikers’ van water in 
onze fabriek 

2016-2018 Behaald in 2016 
(t.o.v. 2015) = 
7,5% water-
reductie/HL 

3 Continueren huidige 
milieuvergunning 

Ons proceswater wordt 
versproeid op 4 hectare 
weiland. Dit is niet standaard 
en vereist een aparte 
milieuvergunning. Middels 
jaarlijkse objectieve 
monitoring, wordt deze 
vergunning voortdurend 
verlengd. 

2017 Gerealiseerd in 
2017. 

4 CO2 footprint 
reduceren i.c.m. 
betrokkenheid 
medewerkers 
vergroten 

Bundeling van relatief kleine 
maatregelen, die én een 
positief effect hebben op CO2 
footprint (bv minder printen, 
afval scheiden), én zeer 
zichtbaar en tastbaar zijn voor 
onze medewerkers 

2017 Lopend. Zal meer 
onder de 
aandacht komen 
in 2018. 

5 Biologische range 
uitbreiden tot 
500.000 eenheden 
per jaar 

Met 500.000 eenheden per 
jaar hebben we een 
levensvatbaar volume van 
onze biologische range van 
producten. Hiermee wordt de 
teelt verduurzaamd. 

2018 Reeds 
gerealiseerd.  
2017 = ruim 
650.000 
eenheden. 

 

De doelen genoemd onder 1 en 2 zijn een resultante van een hele reeks maatregelen die 

getroffen zullen moeten worden. Er zal voortdurend een afweging gemaakt moeten worden 

tussen deze doelstellingen en de economische haalbaarheid van zo’n investering. Opgemerkt 

moet worden, dat het ‘laaghangend’ fruit inmiddels geplukt is. Bovenstaande doelstelling zijn 

ons inziens dus zeer ambitieus! 
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4.5. Eerlijk zaken doen 

 

a. Wat betekent “Eerlijk zaken doen” voor Aarts Conserven 

De volgende kreten geven beknopt weer wat wij onder eerlijk zaken doen verstaan. Een man 

een man, een woord een woord. Afspraken nakomen. Duidelijk zijn. Eerlijkheid duurt het langst.  

 

We respecteren uiteraard de nationale en internationale wet- en regelgeving. Meer 

fundamenteel betekent eerlijk zaken doen voor ons dat we fatsoenlijk inkopen en verkopen. Met 

respect voor onze leveranciers en afnemers, groot en klein.  

 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

Onze manier van zaken doen zien wij als eerlijk. De termen hierboven brengen wij zoveel 

mogelijk in de praktijk. Maar dat is subjectief. Een aantal concrete voorbeelden volgen 

hieronder.  

 

Eerlijk en snel betalen is een belangrijk handelsmerk van ons. Standaard hanteren we 30 dagen 

betalingstermijn. Voor verschillende versleveranciers die voor een groot gedeelte van onze 

afname afhankelijk zijn, hanteren we 14 en zelfs 7 dagen betalingstermijn.  

 

Door lokaal in te kopen wordt ook de inkoop uit risicolanden geminimaliseerd. Een apart 

onderwerp dat meer en meer onze aandacht heeft. Sinds 2016 wordt jaarlijks een risico-

inventarisatie gemaakt van alle gekochte producten, de nadruk hierbij ligt op het risico dat het 

product wordt vervalst.  

 

Onze IFS en met name BRC certificering stelt hoge eisen aan onze leveranciers. Zo dienen ook 

deze GFSI gecertificeerd te zijn. In deze certificering wordt, weliswaar indirect, ook geborgd dat 

er eerlijk zaken wordt gedaan in de keten. 

 

 

c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Voor Aarts Conserven is het vanzelfsprekend dat we eerlijk zaken doen. Dit heeft continu onze 

aandacht. Op dit moment zien we dan ook geen verbetermogelijkheden die niet al elders in het 

MVO beleid worden behandeld (bv. borging mensenrechten: zie hoofdstuk Mensenrechten). 
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4.6. Klant- en consumentaangelegenheden 

 

a. Wat betekent “Klant- en consumentaangelegenheden” voor Aarts Conserven 

Klant- en consumentaangelegenheden splitsen wij in 3 verschillende onderdelen: 

1. Voedselveiligheid—wij verkopen een veilig product 

2. Gezondheid—wij stimuleren bewuste consumptie van duurzame producten 

3. Communicatie—wij communiceren snel, flexibel en open met onze klanten en 

consumenten 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

Voedselveiligheid 

We hebben onze certificeringen op het hoogste niveau behaald of behouden: BRC, IFS en SKAL. 

Dit zijn de internationaal erkende standaarden in de voedingsmiddelenbranche. Deze 

standaarden zijn ook constant in ontwikkeling. Het behalen van deze standaarden op dit niveau 

is niet alleen noodzakelijk om succesvol te zijn in onze branch, het maakt ons ook trots op wat 

wij als relatief klein bedrijf kunnen bereiken! 

 

Gezondheid 

Overgewicht en een gezonde levensstijl worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Wij 

willen daar met onze producten aan bijdragen. In het afgelopen jaar zijn we gestart het 

suikergehalte van bepaalde producten te verlagen, zonder dat dit ten koste is gegaan van de 

smaak.  Voor circa 5 producten is dit gelukt, voor nog eens circa 10 producten loopt de evaluatie 

hiervoor.  

 

Communicatie 

Onze website is een belangrijk kanaal voor de communicatie met onze klanten. De website is in 

2015 volledig vernieuwd met de filosofie ‘ben transparant in wat je doet’. Het hele 

productieproces is met foto’s verduidelijkt, voor elke productgroep. Onze medewerkers en 

geschiedenis hebben een prominente plek gekregen. 

We staan open voor klachten en suggesties. Consumenten, maar ook klanten, willen we graag 

zo snel mogelijk voorzien van een inhoudelijk antwoord. De klachtenprocedure en –registratie 

is verder geprofessionaliseerd zodat we hier maximaal lering kunnen trekken. 

We streven steeds naar eerlijke marketing communicatie. We gebruiken geen kreten op de pot 

die misleidend zijn voor de consument. Uiteraard geldt dit ook voor de ingrediënten- en 

voedingswaardedeclaraties. 

 

  



 

 
 

 

18 

c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Nr.  Doel Beschrijving Realisatie Stand van zaken 
2017 

1 Behouden van BRC, 
IFS en SKAL op 
huidig niveau 

- 2017+ Gerealiseerd 
in 2017. 

2 Onaangekondigde 
audits voor BRC en 
IFS 

Op dit moment werken we nog 
met aangekondigde audits. 
Door dit onaangekondigd te 
doen, leggen we de lat intern 
nog hoger 

2017 Gerealiseerd in 
2017. 

3 Maximaal 1 klacht op 
70.000 eenheden 

- 2016 Doel behaald. 
2016 = 1:87.298  

 

 

4.7. Maatschappelijke betrokkenheid 

 

a. Wat betekent “Maatschappelijke betrokkenheid” voor Aarts Conserven 

Midden in de lokale maatschappij staan, op alle mogelijke manieren. Van het lokaal kopen van 

diensten, tot het bieden van lokale werkgelegenheid, het sponsoren van evenementen in de 

regio, en zorgen voor opleidingsmogelijkheden. 

 

 

b. Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd? 

Elk jaar bieden we enkele stagiaires / projectgroepen / afstudeerders de mogelijkheid bij ons 

aan de slag te gaan. Meestal is dit een win-win situatie.  

 

Verder hebben we een sponsorbeleid opgesteld, waarbij met name lokale initiatieven worden 

ondersteund. Naamsbekendheid van Aarts is vaak van ondergeschikt belang. Ondersteuning 

bieden aan kleinschalige initiatieven is belangrijker. Dit kan financieel of in natura. Enkele 

voorbeelden van onze activiteiten / sponsoring: 

- Rozenfeesten Lottum. Tweejaarlijks evenement met ~50.000 bezoekers in het dorp 

Lottum. Aarts Conserven is ‘zilversponsor’. 

- Limburg Express wielerteam. Aarts Conserven is prominent aanwezig op de wielershirts. 

Daarnaast worden individuele wielerwedstrijden ondersteund. 

- Speeltuin Roeffen Mart. Vrij toegankelijke speeltuin waar Aarts Conserven een 

speeltoestel heeft geschonken, i.c.m. 10-jaar lang onderhoudscontract. 

We kopen waar mogelijk lokaal in. Met name op het gebied van diensten zoeken we waar 

mogelijk naar leveranciers uit ‘onze’ Gemeente. Op het gebied van grondstoffen doen we dit 

ook, maar is het niet haalbaar om alles lokaal te betrekken. Asperges en kersen komen onder 

andere uit onze directe omgeving. Tegelijkertijd is dit minder dan 25% van de totale behoefte 

van deze producten. Onze vraag is simpelweg groter dan het lokale aanbod. 

 

De goede relatie met de Gemeente Horst aan de Maas is uitgebouwd. De Burgemeester heeft 

in mei 2015 een bezoek gebracht aan Aarts Conserven om het bedrijf beter te leren kennen. 
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Later zijn ook de behandelend wethouder en hoofd vergunning langs geweest om kennis te 

nemen van de situatie ter plaatse. Alle fractievoorzitters hebben gezamenlijk een 

informatieavond bijgewoond om bijgepraat te worden over uitbreidingsplannen. Een 

bestemmingsplanwijziging aangevraagd door Aarts Conserven is zonder probleem vastgesteld. 

 

 

c. Wat zijn onze doelen voor de periode 2016 – 2018? 

Nr.  Doel Beschrijving Realisatie Stand van zaken  
2017 

1 Jaarlijks tenminste 1 
opdracht aan 
kennisinstelling 
aanbieden 

Bijvoorbeeld 
afstudeerders, 
projectgroepen, etc. 

2016-2018 Gerealiseerd in 
2016 en 2017. 

2 Jaarlijks tenminste 2 
keer kennis 
overbrengen naar 
studenten 

Bijvoorbeeld rondleiding 
door bedrijf, presentatie 
bij kennisinstelling 

2016-2018 Gerealiseerd in 
2016 en 2017. 

3 Jaarlijks tenminste 2 
keer rondleiding geven 
aan maatschappelijke 
instelling / vereniging 

Bijvoorbeeld Gemeente, 
lokale vereniging, buurt 

2016-2018 Gerealiseerd in 
2016 en 2017. 
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5. MVO dashboard Aarts Conserven 
 

Onderstaande kengetallen geven in één oogopslag een beeld van Aarts Conserven en onze 

prestaties op de voor ons belangrijke MVO-gebieden. 

 

 
Grafiek 5:  hoeveelheid productie in hectoliters en aantal stuks Aarts Conserven B.V. 2010-2016 

 

 
Grafiek 6: CO2 uitstoot in kg / hl product Aarts Conserven B.V. 2010-2016 
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Grafiek 7: elektriciteitsverbruik in kWh per hl product 2010-2016 binnen Aarts Conserven B.V. 

 

 
Grafiek 8: gasverbruik in m³ per hl product 2010-2016 binnen Aarts Conserven B.V. 

 

 
Grafiek 9: waterverbruik in m³ per hl product 2010-2016 binnen Aarts Conserven B.V. 
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Grafiek 10: Ziekteverzuim binnen Aarts Conserven B.V. 2010-2017 (*t/m november) 
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6. Invloedssferen 
 

In onderstaande figuur is aangegeven wat de invloedsfeer is waarbinnen wij werken. Hoe 

dichterbij een stakeholder hoe groter de invloed van hem / haar op ons opereren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betrekken onze stakeholders actief en inactief zoveel mogelijk bij ons MVO-beleid.  

Onderstaand enkele quotes van onze stakeholders. 

 

 

Stakeholder Quote 

Roman 

seizoenarbeider uit Polen 

 

“Binnen Aarts heerst een goede atmosfeer 

en werken aardige mensen. Ik ben tevreden 

over mijn loon en de goede 

arbeidsomstandigheden. Het 

aspergeseizoen wordt altijd gezellig 

afgesloten met een BBQ.’’  

Hanneke Blommendaal 

consument Aarts 

producten 

“Ik ben zeer tevreden over Aarts Conserven. 

De producten zijn goed en zien er in glazen 

potten erg smakelijk uit. Ook het 

assortiment is uitgebreid. De kwaliteit is 

goed, kortom ik ben zeer tevreden over de 

producten. Ook de service is prima, er werd 

snel gereageerd op mijn vraag via de mail.”  

 

Directie 

Medewerkers 

Lokale overheid 

Consumenten 

Vakbonden 

Omwonenden 

Telers / coöperaties 

nVWA Studenten 

Overige leveranciers 

Nationale overheid Klanten 

Media 

Lokale maatschappij 

Burgers 
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Susanne Görtz 

kersenteler 

“Door nauw samen te werken met Aarts 

Conserven zorgen wij er samen voor dat de 

consument een veilig en kwalitatief goed 

product ontvangt. Aarts Conserven ontvangt 

het liefst regionale grondstoffen en is 

daarvoor bij ons aan het goede adres. 

Doordat de grondstof maar een kleine 

afstand aflegt is de footprint een stuk lager 

dan grondstoffen die niet uit de regio 

komen.” 

Stefan Kastanja 

Category Manager 

groente- en 

vruchtenconserven  

Albert Heijn 

“Aarts Conserven kwam pro-actief met het 

idee om het suikergehalte van een aantal 

private label producten te reduceren. Dit 

past precies in de beweging die wij als AH 

aan het maken zijn. Erg fijn!’’ 

Piet Coenders 

buurtbewoner 

Houthuizerweg 

“Aarts Conserven heeft de afgelopen jaren 

bewezen dat ze op een heel mooie manier 

uitbreiden. Een bedrijf om trots op te zijn in 

onze straat. Laat ze maar rustig verder 

bouwen.” 

Kees van Rooij 

Burgemeester Gemeente 

Horst aan de Maas 

“Het oude woonhuis van de familie Aarts uit 

1910 is in 2013 prachtig opgeknapt door 

Aarts Conserven. Een pareltje voor de 

buurt, waarvan we er in onze gemeente 

geen 3 hebben.” 
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