Eén steen maakt het verschil

MVO jaarverslag
2018
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Binnen de fabriek zijn diverse
maatregelen getroffen om de
arbeidsomstandigheden te
optimaliseren. Centraal staan
de drie P’s: people, planet en
prosperity.
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Arte hanteert een streng inkoop
beleid. De platen voldoen aan
hoge milieu- en kwaliteitseisen.
Ook kijken we naar de arbeidsomstandigheden in de groeven.
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mogelijke positieve impact wordt
bereikt. Arte stelt klanten in
staat om hun eigen duurzame
ambities te realiseren en zich in
te zetten voor de verspreiding
van duurzaamheid. Zodat zoveel
mogelijk mensen oprecht kunnen
genieten van het leven. Voor nu en
toekomstige generaties.
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Arte wil dé aanjager zijn voor
positieve verandering in de
gehele waardeketen, van groeve
tot en met eindproduct. Vanuit een
voorbeeldfunctie wil Arte zoveel
mogelijk klanten en stakeholders
laten aanhaken bij onze missie.
Om zo te zorgen dat er met alle
inspanningen een zo groot

nd

ds

Dit is een integraal onderdeel van
de kwaliteit die we leveren en we
blijven daarin steeds verder gaan.
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STAP 1

Arte levert met passie en
vakmanschap de beste kwaliteit
werkbladen voor keukens. Bij
alles wat Arte doet is er aandacht
voor het milieu en het welzijn van
alle mensen die bij de productie
betrokken zijn. Het zit verankerd
in het DNA van Arte. Al vanaf onze
oprichting in 1995 zorgen wij dat
onze producten onder de juiste
omstandigheden worden
geproduceerd, van groeve tot en
met de keuken.

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

People / Mens
Nieuw machinepark
Bij Arte is er flink
geïnnoveerd afgelopen jaar.
Het machine park heeft
een complete update
gehad. Zo is er een
nieuw Automatisch Geleid
Voertuig (AGV)
aangeschaft. Deze robot
zorgt er in de nacht voor
dat alles klaar staat voor
de volgende productiedag.
Daarnaast hebben na vele
jaren een aantal machines
plaats gemaakt voor vijf
gloednieuwe CNC’s en
twee polijstmachines.
Hiermee zijn niet alleen
machines vervangen maar
is ook de capaciteit
vergroot.

Op verschillende plekken in
de productie zijn ook
nieuwe tilhulpen
toegevoegd, waar het
voltallige personeel de
opleiding ‘veilig hijsen’
voor heeft afgerond. Deze
tilhulpen dragen bij aan
de vitaliteit van onze
medewerkers.

Staand werken
Veel bewegen is niet
alleen goed voor je lijf,
maar ook voor je brein en
productiviteit. Het is
daarom goed om tijdens
een kantoorbaan zitten
en staan af te wisselen.
Volgens onderzoek is er
zelfs een zitgrens van 7 à 8
uur per dag. In de
vergaderruimte van Arte
is er al mogelijkheid om te
staan tijdens meetings.
Daarnaast zijn er ook
steeds meer medewerkers
die werken aan een bureau
waarbij ze kunnen staan.

Certificaten
Arte heeft een intern
opleidingsprogramma voor
de productie afdelingen. Het
doel van het programma is
een bredere inzetbaarheid
van productiemedewerkers,
en de mogelijkheid te bieden
tot diversiteit in werkzaamheden. Dit jaar mochten weer
een aantal medewerkers een
diploma in ontvangst nemen.

1x

8x

Verzuimfrequentie
De resultaten van de verzuimfrequentie lagen ook dit jaar
weer ver onder het
Nederlands gemiddelde. Een
unieke prestatie voor een
productiebedrijf. En daar is
Arte trots op! Hieronder het
gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker.

NL 1,90
2017 1,29
2018 1,06

Planet / Milieu
Nieuwe
waterzuivering

Voor de productie heeft Arte
haar eigen waterzuiveringsinstallatie. Leidingwater wordt
hiervoor hergebruikt.
Het nieuwe
waterzuiveringssysteem is
een pers die nog beter in staat
is om water te zuiveren, en
het proces vindt plaats in een
korter tijdsbestek.

MVO Audit
In oktober is het certificaat
MVO prestatieladder niveau 4
wederom vernieuwd. Lloyds,
een onafhankelijke dienstverlener van certificering,
heeft vastgesteld dat het
certificaat van Arte weer voor
drie jaar is verlengd.

Afval recycling
In 2018 heeft Arte bijna 85
procent van haar afval laten
recyclen. Een gedeelte van het
steenafval wordt verwerkt in
beton voor de huizen- en
wegenbouw. Andere delen afval
worden na recycling opnieuw als
grondstof ingezet.

45%

85%

2017

2018

Smart Forest Project

Arte is afgelopen jaar de
samenwerking aangegaan met
EKB Nederland. Een energiemanagementbedrijf dat voor
Arte de CO2 compensatie
faciliteert door het planten van
bomen in Bolivia.

Co2 uitstoot
In 2018 is er een flinke
verlaging ten opzichte van
2017. Dit heeft er mee te
maken dat in 2018 al het
aardgasverbruik is
gecompenseerd met het Smart
Forest Project. Hiermee is in
totaal 122,66 ton Co2 uitstoot
gecompenseerd.

Met het EKB Smart Forest
Project worden in Bolivia bomen
geplant ter compensatie voor de
CO2-uitstoot. Op deze manier
levert Arte een bijdrage aan
een beter klimaat en wordt er
lokaal werkgelegenheid
gecreëerd. Het EKB Smart
Forest Project is met de Gold
Standard (hoogste norm)
gewaardeerd én gecertificeerd.
Arte is en blijft voortdurend op
zoek naar nieuwe manieren om
de uitstoot te verminderen.

Co2
357 ton

2017

Co2
234 ton

2018

Prosperity / Maatschappij
Arte for
Arte Responsible
India festival Stone Foundation

De jaarlijkse vrijwilligersdag
van Arte stond dit jaar in het
teken van het Arte Right To
Education project. Op
zaterdag 29 september werd
het Arte for India festival
georganiseerd op het
bedrijventerrein van Arte. Het
was een mooie, zonnige dag
met een goede sfeer. Het doel
van deze dag was om geld in
te zamelen voor het A.R.T.E.
project. Samen met de
sponsorgelden die rechtstreeks zijn opgehaald via de
Arte Responsible Stone
Foundation is het resultaat
van deze inspanningen bijna
€15.000. De gehele opbrengst
gaat naar het Arte Right To
Education project in India.

In april 2018 werd de
Arte Responsible Stone
Foundation officieel opgericht.
De stichting vloeit voort uit het
project Arte Right To
Education. Dit project heeft
als doel om de kinderen uit
de groeves in India waar Arte
haar graniet inkoopt een kans
te geven op een eerlijke
toekomst. 241 Kinderen in
Ballikurava Mandal gaan niet
naar school, hier wil Arte
verandering in brengen.

In 2018 gaan er 38 kinderen,
die voorheen geen onderwijs
kregen, nu wel structureel
naar school. Om de positieve
verandering zo groot mogelijk
te maken, heeft Arte
de stichting opgericht.

Cool 4 ALS
Challenge

medewerkers in een ijsbad
gestapt voor 1 minuut. Voor
deze actie hadden zij zelf
sponsorgelden opgehaald.
Uiteindelijk kon er een bedrag
van meer dan €6.000 worden
gedoneerd aan Zoalsjan.

De stichting Zoalsjan heeft
als doel mensen met ALS te
ondersteunen met
hulpmiddelen en diensten.
Om geld in te zamelen voor
deze stichting, hebben een
aantal medewerkers van Arte
meegedaan aan de Cool 4 ALS
challenge. De directie is
samen met een aantal

Social Label
In samenwerking met Senzer en
Social Label, is Arte een project
gestart om jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt en
ontwerpers samen te brengen.
Met dit project wordt van
restmaterialen graniet een
design klok gemaakt, ontworpen

door internationaal topontwerper
Joost van Bleiswijk. De eerste
jongeren zijn inmiddels al
doorgestroomd naar de reguliere
arbeidsmarkt. Dit project maakt
onderdeel uit van de sociale
ambities van Arte om het welzijn
van mensen te vergroten en om
van Arte een inclusieve organisatie
te maken.
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Ik legde een steen
bij de oorsprong
van de rivier
en bepaalde zo
haar nieuwe loop.

