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We presenteren ons MVO jaarverslag van 
2020. Een jaar dat voor iedereen anders 
is gelopen dan verwacht. We willen niets 
liever dan dat deze pandemie snel voorbij 
gaat. Omdat het coronavirus ook Arte 
heeft beïnvloed, vinden we het belangrijk 
om hier aandacht aan te besteden. 
Vanaf het begin hebben we alle nodige 
maatregelen getroffen om de gezondheid 
van onze medewerkers en hun omgeving 
te beschermen. We zijn desondanks 
blij dat dankzij de flexibiliteit van onze 
medewerkers, leveranciers en partners 
het coronavirus geen grote gevolgen 
heeft gehad voor de continuïteit van onze 
productie en leveringen. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat we in een 
turbulent jaar toch veel stappen hebben 
gezet op het gebied van duurzaam 
ondernemen.

Onze duurzaamheidsstrategie is gekoppeld 
aan de Sustainable Development Goals. 
Al onze duurzame initiatieven dragen een 
steentje bij aan deze doelen, die de basis 
leggen voor een betere en duurzamere 
wereld voor iedereen.

Dit begint al bij de groeves waar we ons 
materiaal inkopen. Een Arte blad moet 
steengoed zijn, en dat staat synoniem 
voor een duurzame keten. Samen met 
een onafhankelijke organisatie controleren 
we of het materiaal eerlijk wordt verkregen 
en of de werkomstandigheden van alle 
betrokkenen goed zijn.

Tijdens het verwerken van het materiaal 
in de fabriek van Arte creëren we een 
gezonde werkomgeving. Het welzijn van 
onze medewerkers staat voorop.

Dit doen we niet alleen door het aanbieden 
van vers fruit en salades, maar ook 
bijvoorbeeld door het gebruik van tilhulpen.
Wij vinden dat gezonde en veilige 
werkomstandigheden cruciaal zijn voor 
werk- en levensplezier.

We zoeken naar manieren om een steentje 
bij te dragen aan een betere wereld. Met 
onze ketenbenadering voldoen we aan 
de voorwaarden die de overheid stelt 
op het gebied van duurzaamheid. Want 
duurzaamheid en kwaliteit gaan bij ons 
hand in hand. En hoe klein onze keuzes 
ook lijken, de impact ervan is groot!

Hoe draag jij je steentje bij?
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Voorwoord

Eén steen maakt het verschil

MVO jaarverslag
2020

Binnen de fabriek zijn diverse 
maatregelen getroffen om de 
arbeidsomstandigheden te 
optimaliseren. Centraal staan 
de drie P’s: people, planet en 
prosperity.

Arte hanteert een streng inkoop
beleid. De platen voldoen aan 
hoge milieu- en kwaliteitseisen. 
Ook kijken we naar de arbeids-
omstandigheden in de groeven.

Na de laatste controle verlaat het 
eindproduct de fabriek en wordt 
het met energiezuinig transport 
vervoerd naar de eindgebruiker.
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In 2020 heeft corona een 
grote impact gehad op het 
projectgebied van Arte Right To 
Education. De scholen zijn van 
maart tot december gesloten 
geweest. Kinderen moesten 
vanuit huis onderwijs volgen. 
Onderwijs werd beschikbaar 
gemaakt via televisie door de 
Indiase overheid.

Ondanks corona is er een 
intensievere samenwerking 
met de mobilisers en 
werknemers van de lokale MV 
Foundation. Zij zijn iedere dag 
in het projectgebied actief om 
onderwijs te stimuleren. 

Er komt steeds meer steun 
van de Indiase overheid. Arte 
is gevraagd om vier extra 
dorpen op te nemen in het 
project, waardoor het totaal 
nu op 12 staat.

In de groeves maken we ons 
hard voor de verbetering van 
veiligheid en gezondheid. 
We gaan de komende tijd 
investeren in het trainen van 
medewerkers op het gebied 
van ‘health & safety’.

Het thema ‘veiligheid’ staat centraal dit jaar. Een werkgroep 
bestaande uit productie- en kantoor medewerkers is hiermee aan 
de slag gegaan. Het doel? Uitzoeken hoe we kunnen verbeteren 
op het gebied van veiligheid, op álle afdelingen. Een van onze 
stagiaires leverde hier een bijdrage aan door een advies te schrijven 
over het vergroten van het veiligheidsbewustzijn binnen Arte. Het 
jaar werd afgetrapt met een pubquiz over veiligheidsrisico’s die op 
een ludieke manier onder de aandacht werden gebracht.

De gezondheid van onze medewerkers 
en hun omgeving is het allerbelangrijkste. 
Daarom zijn alle nodige maatregelen 
getroffen dit jaar om iedereen zo gezond 
mogelijk te houden. Medewerkers werken 
in gesplitste teams en werken nog steeds 
zoveel mogelijk thuis. Op de werkvloer 
dragen collega’s speciale stofmaskers en 
in de kantine zijn meer pauzemomenten 
ingelast om met minder mensen in één 
ruimte te zijn. Zo zorgen we samen voor 
een veilige en gezonde werkomgeving.

People / Mens Planet / Milieu Prosperity / Maatschappij

Dit jaar zijn diverse stagiaires 
verwelkomd bij Arte. Er zijn veel 
leerzame opdrachten uitgevoerd. 
Zo is er onderzoek gedaan naar de 
procesoptimalisatie van keramiek. 
Er zijn opdrachten uitgevoerd op 
het gebied van MVO en er zijn 
productpaspoorten gemaakt met de 
herkomst en grondstoffen van iedere 
kleur binnen ons assortiment.

Een van onze ‘groene’ initiatieven 
dit jaar is de groene meter die 
geplaatst is voor de deur van 
ons pand. Een zelfvoorzienend 
ecosysteem van 1m2 met daarbij 
verschillende eetbare planten zoals 
een appelboom, bessenstruik en 
kruidenplanten. Via een QR-code is 
te zien hoe de planten groeien en 
wanneer ze eetbaar zijn. Duurzaam 
én lekker.

Het projectgebied van de Arte 
Foundation is hard getroffen door 
de coronacrisis. De directie van Arte 
is daarom in mei een actie gestart 
om gezinnen in India te helpen. Met 
het opgehaalde bedrag hebben 80 
families een voedselpakket met o.a. 
rijst, peulen, chili en aardappelen 
voor een aantal maanden ontvangen.

Als inspirator voor ondernemers en 
positieve bijdrager aan de Brabantse 
economie en samenleving, is Arte 
benoemd tot Brabants Besten. 
Provincie Noord-Brabant heeft ons 
geselecteerd omdat we als koploper 
het goede voorbeeld geven op het 
gebied van sociale innovatie en inclusief 
werkgeverschap. 

De komende jaren zal Hugo, Algemeen 
Directeur, als ambassadeur van 
Brabants Besten anderen inspireren 
om een steentje bij te dragen aan een 
betere wereld.

We blijven zoeken naar manieren om meer afval te 
recyclen. Met resultaat, want het percentage gerecycled 
afval is weer verhoogd. Dankzij intensief overleg met 
onze afvalverwerker zijn er nieuwe mogelijkheden 
ontstaan om afval te recyclen. Er is daardoor meer 
puin- en bedrijfsafval gerecycled dan voorgaande jaren. 
Het afval wordt gebruikt voor nieuwe grondstoffen.

CO2

175 ton

CO2

202 ton

85%  95%

De gemiddelde verzuimfrequentie bij Arte ligt lager dan voorgaande 
jaren. De getroffen maatregelen rondom het coronavirus dragen 
bij aan een lagere verzuimfrequentie.

Update A.R.T.E. project

TruStone initiatief
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20202019

Brabants Besten

Actie voor Arte Foundation

Corona

Verzuimfrequentie
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Stagiairs

Groene Meter

Afvalinzameling

Themajaar veiligheid

De enorme daling in het 
papierverbruik vorig jaar is in 2020 
doorgezet. We verbruiken bijna 
30% minder papier. Door het vele 
thuiswerken, werken we digitaler.  
We blijven deze trend stimuleren.

CO2

234 ton 

20182018 1,06

85%

2018

202020192018

2.375 kilo 1.525 kilo 1.055 kilo

Andhra Pradesh

Medewerkers van Arte krijgen iedere 
drie jaar de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het Preventief Medisch 
Onderzoek. Deze gezondheidscheck 
is privé en helpt je om bewuster om 
te gaan met je gezondheid. Meer dan 
de helft van alle medewerkers nam 
deel aan het PMO. Diverse collega’s 
hebben er baat bij gehad en direct 
actie ondernomen na het onderzoek. 
De algemene resultaten zijn gedeeld in 
het interne personeelsmagazine. We 
zijn blij dat Arte medewerkers over het 
algemeen enorm gezond zijn!  

PMO

Papierverbruik

Gas en elektra 
verbruik

De CO2 uitstoot is wederom 
lager dan vorig jaar. Dit 
komt grotendeels door de 
samenwerking met EKB, een 
energiemanagementbedrijf 
dat deels de CO2 voor ons 
compenseert. Een flinke 
daling in het woon- en 
werkverkeer verkeer dragen 
hier natuurlijk ook aan bij.

CO2 uitstoot

2018

2019

2020

Na een lichte stijging van het 
gas en elektra verbruik in 2019, 
is het verbruik dit jaar gedaald. 
Verschillende factoren zoals 
het aantal orders en de warme 
weersomstandigheden hebben 
invloed op het CO2 verbruik per 
order.

59 kg CO2 per 
order

47 kg CO2 per 
order

55 kg CO2 per 
order

Het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
organiseerden in 2020 de 
bijeenkomst ‘Taking Next 
Steps’. Samen met ministeries 
van over de hele wereld werd 
de balans opgemaakt van 
de initiatieven die door de 
overheid, bedrijven en NGO’s 
zijn genomen om kinderarbeid 
in de ketens te bestrijden. 

Er werd gesproken over de 
progressie, uitdagingen en 
toekomstige plannen voor 
wereldwijde beëindiging van 
kinderarbeid in 2025. Arte 
mocht toelichting geven op 
het A.R.T.E. project en de 
inspanningen voor een ‘Child 
Labour Free Zone’ in het 
projectgebied.

Taking Next Steps

In 2019 hebben we, na jaren 
deelgenomen te hebben aan de 
onderhandelingen, het TruStone 
initiatief ondertekend. In het lopende 
jaar van oktober 2019 tot oktober 2020 
werden onze inspanningen beoordeeld. 

Door onze jarenlange ervaring en het 
uitvoeren van onder andere een Due 
Diligence proces was onze score 
bovengemiddeld goed. Niet alleen bij 
het uitvoeren van Due Diligence, ook 
bij het direct verminderen van risico’s 
in onze keten. Waar het gemiddelde 
bedrijf 40% scoort, scoren wij 67% en 
kunnen we worden gezien als koploper 
op het gebied van verantwoorde 
productie en aanjager van positieve 
verandering.


