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Voorwoord

Binnen de fabriek zijn  
diverse maatregelen  
getroffen om de arbeids-
omstandigheden te  
optimaliseren.  Centraal 
staan de  drie P’s: people, 
planet en profit.

Arte hanteert een streng 
inkoopbeleid. De platen 
voldoen aan hoge milieu- 
en kwaliteitseisen. Ook 
kijken we naar de ar-
beidsomstandigheden in 
groeven. Is er bijvoorbeeld 
sprake van kinderarbeid?

Na de laatste controle 
verlaat het eindproduct  de 
fabriek en wordt het met 
energiezuinig transport 
vervoerd naar  de eindge-
bruiker.

Toen we jaren geleden met 
Arte begonnen, werd er in 
de samenleving nauwelijks 
gesproken over MVO en 
duurzaam ondernemen. 
Vandaag de dag is dat het 
onderwerp van gesprek. 

Verantwoord bezig zijn met 
energie of met mensen. Het 
is niet iets wat we erbij doen, 

ons hele bedrijf is ervan door-
drongen. In alle facetten staat 
het in steen gebeiteld. Het is 
een steen die wij gelegd heb-
ben en die de loop van Arte 
bepaalt. Het komt voort uit 
hoe wij in de wereld staan. 

Sterker nog; onze steen, hoe 
klein ook, kan het verschil 
maken. 

Voor u ligt het MVO- jaar-
verslag over 2017. Hierin 
vertellen wij u graag wat we 
het afgelopen jaar hebben 
gedaan; hoe wij als organisa-
tie het verschil willen maken 
voor het milieu, de mens en 
maatschappij. 

Eén steen maakt  het  verschil

MVO jaarverslag
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Contact
Arte
Maisdijk 4
5704 RM Helmond

T +31 492 - 580500
F +31 492 - 580505
E info@artegroep.nl

KVK: 1712.9073
BTW: NL.8072.18.091B04

Neem een steen
Bij de oorsprong
En leg een basis,

Een nieuwe omgeving
Van veelzijdigheid
In jouw keuken.
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People / Mens Planet  / Milieu Prosperity / Maatschappij
Certificaten

Talentscan
Duurzame inzetbaarheid 
van de medewerkers is voor 
Arte belangrijk. Niet alleen 
voor de werkgever, maar 
ook voor de werknemer zelf 
is het belangrijk om te weten 
waar je kwaliteiten, talenten, 
belemmeringen en valkuilen 
liggen. Want alleen op die 
manier kan je als mens beter 
zelfbewuste keuzes maken 
voor jezelf en je omgeving. 
Vorig jaar hebben wij onze 
medewerkers een scan 
aangeboden om meer 

inzicht in zichzelf te krijgen. 
Hierop is enthousiast ge- 
reageerd en op basis van de 
resultaten zijn er bij som- 
migen aanpassingen ge-
maakt  in het takenpakket. 
Met als gevolg een verho-
ging van het werkplezier. 
Missie geslaagd!

Arte heeft een intern oplei-
dingsprogramma voor de 
productie afdelingen. Het 
doel van het programma is 
een bredere inzetbaarheid 
van productiemedewerkers 
en de mogelijkheid te bieden 
tot diveristeit in werkzaam-
heden. In 2017 heeft de 
focus gelegen op het be-
houden van vakmanschap 
door te rouleren. 

Fietscourier
groene post

Na groene stroom zijn we 
vorig jaar gestart met groe-
ne post! In samenwerking 
met Tour de Ville fietskoe-
riers wordt de post met 
fietsen opgehaald in plaats 
van met bussen. 

Het jonge bedrijf heeft Duur-
zaam Ondernemen centraal 
staan in hun bedrijfsvoering. 
Bij alles wat zij doen houden 
ze rekening met de gevol-
gen van hun bedrijfsactivi-
teiten voor mens en milieu. 
Een gedachtengoed dat 
naadloos aansluit bij Arte!

Kika Run

De vrijwilligersdag van 2017 
stond in het teken van de 
Run for KiKa in Eindhoven. 
In totaal hebben 78 lopers 
en 10 vrijwilligers zich inge-
zet voor Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa), met als 
doel zo veel mogelijk geld 
op te halen voor kankeron-
derzoek en betere behan-
delmethoden. Met een 
totaalbedrag van 24.735 
euro behaalde Arte het 
hoogste inzamelbedrag van 
alle teams en won daarmee 
in Eindhoven de bedrijven-
bokaal. Daar bovenop staat 
Arte ruim bovenaan in de 
landelijke lijst met bedrijven-
teams. Hiermee heeft Run 
for KiKa Arte uitgeroepen 
tot Topbedrijf en heeft het 
bedrijf een mooie plaats 
aan de “Wall of Fame 2017” 
gekregen.

A.R.T.E. 
Project
Arte zet zich al jarenlang 
in voor de bestrijding van 
kinderarbeid in de groeves 
waar Arte haar graniet in-
koopt. Sinds afgelopen jaar 
is Arte bezig om ook buiten 
de groeves de omstandig-
heden te verbeteren met 
het Arte Right To Educati-
on project in India. Het doel 
van dit project is om in de 
dorpen, waar onder andere 
groevenarbeiders met hun 
gezinnen wonen, kinderen 

naar school te brengen. De 
officiële aftrap is inmiddels 
geweest en de komende 
periode zullen flinke stappen 
worden gezet. 

Volg het project via onze 
blogs op de website.  

Groen lintje

2017 mocht Arte zich met 
recht de groenste werkbla-
den leverancier van Neder-
land noemen. Met trots is 

Hugo van Osch, directeur 
van Arte, onderscheiden met 
een groen lintje. Uitgereikt 
door wethouder Paul  
Smeulders. Het lintje is een 
jaarlijkse onderscheiding 
van GroenLinks Helmond 
voor ondernemers die zich 
op positieve wijze inzetten 
voor natuur, milieu en duur-
zaamheid in Helmond. Arte 
is een voorbeeldbedrijf op 
het gebied van duurzaam-
heid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
met oog voor milieu, mens en 
maatschappij. 

Kinderarbeid
Niels van den Beucken, 
financieel directeur van Arte 
ondertekende het initiatief; 
Wet Zorgplicht Kinderarbeid. 
De brief werd door Tony 
Chocolonely gestuurd aan 
de Eerste Kamer. 

Gezonde kantine

Biodiver- 
siteitstuin

Eind 2017 zijn de werk-
zaamheden gestart voor de 
realisatie van een biodiversi-
teitstuin op het braakliggend 

terrein direct naast de fabriek 
van Arte.  De biodiversiteits-
tuin is voor Arte een tastbaar 
onderdeel van het Maat-
schappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) beleid. 
Bovendien sluit het naad-
loos aan op de internationale 
Sustainable Development 
Goals die door 193 lidstaten 
van de VN zijn vastgelegd.  
De tuin van circa 5.000 m2 
zal worden voorzien van een 
poel, wandelpaden, fruit-
bomen, moestuin en bloe-
menweiden en zal dienen als 
recreatieplek in pauzes. De 
tuin zal in de zomer van 2018 
officieel geopend worden.
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Verzuim- 
frequentie
De resultaten van de ver-
zuimfrequentie liegen er niet 
om. Ook dit jaar lag de  
frequentie weer ver onder 
het Nederlands gemiddelde. 
En daar zijn we trots op!  
Hieronder het gemiddeld 
aantal ziekmeldingen per 
medewerker. 

Werknemers aantallen
Meer werk betekent meer 
collega’s! Daarom is het 
personeelsaantal met 13 
procent gestegen en moch-
ten we tien nieuwe collega’s 
verwelkomen. Zowel op 
kantoor als in de fabriek. 

Werken bij Arte betekent 
genieten in de compleet 
vernieuwde bedrijfskantine! 
Deze is afgelopen jaar ge-
stoken in een ‘groen’ jasje. 
Daarnaast konden mede-
werkers van Arte al genieten 
van het gratis werkfruit  en 
afgelopen jaar kwam daar 
nog een saladebar bij. Iedere 
dag gratis verse salade ter 
bevordering van de gezond-
heid. Nog niet gezond ge-
noeg? In de kantine 

kunnen medewerkers  
tijdens hun pauze ook  
ontspannen tijdens een potje 
tafelvoetbal of darts.

Afval 
Verwerking
In 2017 is het gelukt om het 
gemiddeld aantal kilo’s be-
drijfsafval per order omlaag 
te brengen. Dit is natuurlijk 
niet het directe afval per 
order, hierbij wordt ook het 
overige bedrijfsafval  
gerekend.

Herkeuring
Met trots hebben we de 
herkeuring voor de MVO 
prestatieladder niveau 4 
afgerond.

Co2 uitstoot
Ook in 2017 is het gelukt om 
de uitstoot opnieuw omlaag 
te brengen ondanks dat 
het order aantal met 18% 
is gestegen. Plannen voor 
reductie in 2018 zijn ook al 
gemaakt door middel van 
het planten van bomen in 
het  Smart Forest Project in 
Bolivia.

79

89

5x 1x

57,960,3

Co2
353 ton

Co2
351 ton


