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OVER DIT
VERSLAG
Een bedrijf over alle activiteiten heen duurzaam laten werken is een
ingewikkelde opdracht met heel wat uitdagingen. Het is veel meer dan snel
een aantal gebruiksklare duurzaamheidsoplossingen aankopen. Voor Ardo
betekent het een overzicht maken van de onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten, informatie verzamelen over de mogelijke kosten en baten op
milieu-, sociaal en economisch gebied en op zoek gaan naar manieren om
elk gebied te verbeteren. Het betekent ook langetermijnoplossingen vinden
en wederzijds voordelige partnerschappen opzetten met onze telers, onze
klanten, onze leveranciers en uiteraard onze medewerkers. Als we in dit
alles slagen, zou winstgevendheid vanzelf moeten volgen.
Dit Verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen illustreert
onze aanpak van duurzaamheid en geeft een overzicht van de
stappen die we tot nu toe hebben gezet.
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REIKWIJDTE VAN HET VERSLAG
Ons vijfde Verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft
betrekking op de ganse Ardo groep: 21 productie-, verpakkings- en distributie
eenheden in negen Europese landen en de hoofdzetel in Ardooie (België)
(alle entiteiten zijn volledig of gedeeltelijk eigendom van Ardo Holding).
Dit verslag bestrijkt een selectie van onze meest relevante activiteiten in
verband met duurzaamheid, overgenomen uit de actieplannen voor duurzaamheid van verschillende vestigingen van de Ardo groep en aangevuld
met input van medewerkers uit verschillende afdelingen in heel Europa.
In dit verslag vindt u informatie over de ‘duurzame’ prestaties van ons bedrijf
in 2013, 2014 en 2015. Het geeft een overzicht van de vooruitgang die we
hebben geboekt sinds de publicatie van ons vorige verslag in 2013 (beschikbaar op onze website www.ardo.com). Het is onze bedoeling om elke drie
jaar een Verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te publiceren.
Het is de eerste keer dat ons Verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is opgesteld volgens de G4-richtlijnen op Core-niveau van het Global
Reporting Initiative (GRI). Het GRI-kader wordt wereldwijd erkend omdat
het geloofwaardig, samenhangend en vergelijkbaar is. Bovendien wordt het
alom beschouwd als de de facto norm voor rapportage over duurzaamheid.
Zowel de algemene G4-richtlijnen van de GRI als het aanvullend gedeelte
voor de levensmiddelenindustrie zijn bij het opstellen van dit verslag van
onschatbare waarde geweest. De GRI-G4-referentietabel werd opgenomen
aan het einde van dit verslag.
Het deed ons veel plezier toen we ontdekten dat de Verenigde Naties
verschillende van de in dit verslag beschreven activiteitengebieden in hun
recent gepubliceerde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s Sustainable Development Goals) hebben aangeduid als prioriteiten.
De verbanden tussen de verbeteringsmaatregelen van Ardo en de
SDG’s van de VN vindt u op pagina 46.
September 2016
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VOORWOORD
EN STRATEGIE
Wij zijn gepassioneerd door onze mensen,
onze planeet en onze producten en het is
onze grote ambitie om deze drie elementen
optimaal in evenwicht te houden.

Verschillende jaren geleden zijn we begonnen aan het avontuur
om onze producten op een duurzame manier te telen en in
te vriezen, met respect voor de planeet, voor onze medewerkers, voor onze leveranciers, voor onze buren en voor
onze klanten. En zelf de zaken goed doen, daar namen we
geen genoegen mee: we wilden ook onze partners motiveren
en begeleiden. Tijdens ons avontuur hebben we aansluiting
gezocht bij onze telers en onze leveranciers van goederen
en diensten en hebben we met hen samengewerkt om onze
gebieden van gemeenschappelijk belang zoveel mogelijk uit
te breiden en onze gedeelde waarden te ontwikkelen, waarbij
duurzaamheid een centrale plaats inneemt. Van het zaaigoed
en de bodem tot het invriezen en het verpakken van onze
afgewerkte producten: duurzaamheid is een essentieel
onderdeel van de voeding die wij verkopen.

“Wij spannen ons in voor de vriesverse
groente-, kruiden- en fruitindustrie en willen een
belangrijke bijdrage aan de sector leveren. Wij
geloven in de toekomst van onze industrie en
vertrouwen erop dat deze door het leveren van
voedzame en betaalbare producten die
veilig zijn en minder voedselafval veroorzaken,
een succesvolle toekomst tegemoet gaat.
Wij zijn vastberaden om een leidersrol te
spelen op het gebied van duurzaamheid, door
te erkennen dat we de problemen van morgen
nu moeten aanpakken.”

Bernard Haspeslagh, COO
Rik Jacob, CEO
Jan Haspeslagh, Managing Director

Wij maken onze weg duurzaam door hem zelf
te bewandelen ...
Voor Ardo betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen tegemoetkomen aan de economische, ecologische
en sociale behoeften van onze medewerkers, de lokale
gemeenschappen en het bedrijf, en er tegelijkertijd voor
zorgen dat toekomstige generaties dezelfde kansen krijgen.
De toekomst beschermen door klaar te zijn om de
problemen van morgen nu aan te pakken ...
Voldoende voedsel produceren voor een groeiende wereldbevolking zal uitdagingen met zich meebrengen die er anders
uitzien dan de huidige. Onze vindingrijkheid en ons aanpassingsvermogen moeten – met behulp van duurzame innovatie
– de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, altijd
een stapje voor blijven.
Ardo is een familiebedrijf ...
De financiële resultaten van elk kwartaal zijn voor Ardo van
fundamenteel belang, maar ze vormen niet het enige kompas
waarmee we onze koers vastleggen. Als familiebedrijf met
meerdere generaties en met een langetermijnvisie meent Ardo
dat duurzaamheid van het grootste belang is voor het bedrijf
en zijn stakeholders.
Executive committee:
Rik Jacob, CEO
Bernard Haspeslagh, COO
Jan Haspeslagh, Managing Director

EXECUTIVE COMMITTEE
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ARDO IN
EEN NOTENDOP

“Onze expertise maakt het verschil”
Het familiebedrijf Ardo is binnen Europa de belangrijkste
producent van vriesverse groenten, kruiden en fruit
voor Retail, FoodService en Food Industry. De Ardo
groep is wereldwijd goed voor 762.000 ton vriesverse
groenten, kruiden, fruit, pasta, aardappelproducten en
rijst, zowel onder eigen merken als onder privémerken.

Met een geïntegreerd netwerk van teeltgebieden,
vriesunits, opslagcentra, verpakkingsuitrusting,
gepaste logistiek, gedegen kwaliteitscontrole en
een persoonlijke aanpak van elke klant wil Ardo
uitblinken in de wereldwijde markt van de
vriesverse voeding.

Ardo beheert de hele productieketen, van de selectie
van het zaaigoed tot de verpakking en de distributie.
Ardo’s toonaangevende expertise in gewasproductie en
-verwerking levert ons een uniek voordeel op. In combinatie met de flexibele structuur van ons bedrijf draagt dit bij
tot de ontwikkeling van nieuwe producten die voldoen aan
de behoeften van de klant en de tendensen op de markt.
Dankzij onze verkoopkantoren in heel Europa en
daarbuiten is er altijd wel een medewerker van ons
verkoopteam in de buurt die snel kan inspelen op de
lokale marktomstandigheden.
Bij Ardo werken we aan langetermijnrelaties met onze
telers, leveranciers en klanten, iets wat alle betrokken
partijen stabiliteit biedt en nodig is om met vertrouwen te
kunnen investeren.

TIJDLIJN

Edouard Haspeslagh start het telen
van groenten op de familieboerderij
in Ardooie.

1960
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Ardovries wordt opgericht om de
groenten te verwerken en in te vriezen.
Het bedrijf breidt uit. De aankoop van
fabrieken in heel Europa garandeert de
verdere groei.

1977

1968

1974

Richard Haspeslagh
start de handel in
verse groenten.

Unifrost wordt opgericht om de
groenten te verwerken en in te vriezen.
Het bedrijf breidt uit. De aankoop
van fabrieken in Frankrijk en het
VK garandeert de verdere groei.

BELANGRIJKE CIJFERS VAN 2015
OMZET

€ 841 MILJOEN

VOLUME

762.000 TON

MEDEWERKERS

3.800

TELERS

3.500

87 VERSCHILLENDE
		
GEWASSEN OP
		 49.000 hectare
GEWASSEN

WERELDWIJDE
EXPORT NAAR
MEER DAN

60 LANDEN

2000

2014

De naam van het bedrijf
verandert in Ardo.

2013
De naam van het
bedrijf verandert
in Dujardin Foods.

Ardo en Dujardin Foods ondertekenen een
fusieovereenkomst. Dit brengt beide families
Haspeslagh samen in één bedrijf, onder de
handelsnaam Ardo.
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ARDO
IN EUROPA

ASHFORD

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

verpakkings- en
distributievestiging

KOOLSKAMP

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

erwten, bonen, knolgewassen,
spinazie, spruiten, bloemkool,
knolselder

SAINT-SEVER

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

maïs, erwten, bonen

GOURIN

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

spinazie, erwten, bonen,
bloemkool, knolgewassen,
broccoli, puree, bereide
groenten, soepen

BENIMODO

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

maïs, erwten, spinazie,
raapbladeren, rijst, sauzen,
bereide groenten
We preserve nature’s gifts
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ARDOOIE

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

bloemkool, erwten, bonen,
andijvie, knolgewassen,
kool, prei, courgettes, selder,
rabarber

LA GARDE-ADHÉMAR

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

mediterraanse kruiden

MARCILLA

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

distributievestiging

EYE

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

LOWESTOFT

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

erwten
kruiden: peterselie, bieslook,
munt, tuinkers, koriander enz.,
verpakken van smoothies, fruit
GEER

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

spinazie, erwten, bonen,
spruiten, knolgewassen,
suikererwten, rijst, pasta,
aardappelen, peulvruchten

KORTEMARK

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

verpakken van kruiden,
bereide groenten

VIOLAINES

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

natuurlijke en gefrituurde
uien, erwten, taugé,
gefrituurde groenten

LE MOUSTOIR

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

kruiden: peterselie, bieslook,
munt, tuinkers, koriander enz.

BADAJOZ

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

gefrituurde en gegrilde groenten,
kers- en dadeltomaten, olijven

NYBORG

ZUNDERT

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

OREHOVED

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

spinazie, kool, boerenkool,
bereide groenten

distributievestiging

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

erwten, sauzen, boterporties

ASIA

SWEDEN
RUSSIA

UNITED KINGDOM
DENMARK
IRELAND
THE NETHERLANDS
POLAND

NORTH
CENTRAL
SOUTH
AMERICA

GERMANY

GROSS-ENZERSDORF

BELGIUM
CZECH REPUBLIC

FRANCE

AUSTRIA

HUNGARY

ROMANIA

C R O AT I A
BULGARIA
I TA LY

PORTUGAL
S PA I N

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

GREECE

ALPIARÇA

VINKOVCI

erwten, bonen, kool,
spinazie, knolgewassen,
butternut pompoen, sojabonen,
bereide groenten, gefrituurde
groenten

OCEANIA

AFRICA

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

broccoli, erwten, tomaten,
paprika, courgettes,
tuinbonen, butternut
pompoen, zoete aardappelen

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

maïs, erwten, paprika, uien,
kastanjes, kersen, pruimen,
frambozen
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DUURZAAMHEID IN EEN
GEÏNTEGREERDE WAARDEKETEN
MENSEN
Veilige en gezonde
werkomstandigheden
- Safe@Ardo, p. 15
- Fit@Ardo, p. 18
Professionele
werkomgeving
- Mosaic, p. 20

PLANEET

PRODUCTEN

Gecontroleerd
gebruik van
natuurlijke bronnen

Kwaliteitsbehoud

- Evolutie van het energieen waterverbruik, p. 30
- Intelligent gebruik en
hergebruik van water, p. 31
- Duurzame palmolie, p. 31

- Onze klanten continu
kwaliteitsvolle producten
aanbieden p. 40

Productie
en
verpakking

De keten sluiten
- Groentenafval gebruiken
om groene energie op te
wekken p. 32

Veld

Agronomie
Logistiek
en verkoop

MENSEN
Partnerships met telers
en leveranciers
- Veiligheid op het veld,

PLANEET
Verantwoord en
lokaal inkopen
- MIMOSA, p. 25

PRODUCTEN
Wij geloven in biologisch
- Bio is een manier van leven,
p. 37

p. 21

- Interactieve communicatie
met onze telers, p. 21
- Dag van de teler in
Badajoz/Alpiarça, p. 21

PLANEET
Positieve milieu-acties
- Natuurbehoudproject
in Zundert, p. 34
- Duurzaam vervoer, p. 35
- Ardo Ardooie ontvangt award
voor duurzaam ondernemen,
p. 35
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AGRONOMIE – VELDMANAGEMENT
Ardo werkt samen met meer dan 3.500 telers die in negen Europese landen 87
verschillende gewassen telen op 49.000 hectare grond.
Al onze gewassen worden buiten geteeld, in de openlucht, in hun natuurlijke
seizoenen. Bij het telen van onze groenten, kruiden en fruit wordt de natuur en
het milieu zoveel mogelijk gerespecteerd. We vinden een evenwicht tussen de
invoering van duurzamere landbouw productiemethoden en onze behoefte om
ons mededingingsvermogen te behouden. We proberen de gevolgen van onze
teelt- en verwerkingsactiviteiten voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.
Deze aanpak is samengevat in ons MIMOSA-programma (Minimum Impact &
Maximum Output Sustainable Agriculture - duurzame landbouw met
minimale impact en maximale opbrengst).

Klant
PRODUCTEN
Veilige en gezonde voeding
- Productinformatie, p. 43
- Vriesverse groenten, kruiden
en fruit, p. 44

Uitwisselen van kennis
- Kennis uitwisselen met
stakeholders, p. 42

Minder afval
- International Food Waste
Coalition, p. 41

MENSEN
Partnership met onze klanten
- Sterke relaties met stakeholders,

21 PRODUCTIE-, VERPAKKINGSEN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN
IN NEGEN LANDEN
De productie-, verpakkings- en distributievestigingen van Ardo zijn van noord tot
zuid en van oost tot west verspreid over de vruchtbaarste teeltgebieden van
Europa. Een van onze belangrijkste troeven is de korte afstand tussen onze
fabrieken en de teeltgebieden van onze gewassen. Hierdoor wordt de tijd tussen
de oogst en het bewaren van de natuurlijke eigenschappen van het product in
onze vriezers tot een minimum beperkt.
Ons doel is om onze ingrediënten te leveren zoals Moeder Natuur het heeft
bedoeld: vers, voedzaam en geplukt wanneer ze rijp zijn, volgens het
natuurlijke seizoen van het gewas. Door de toepassing van geïntegreerde
gewasbeheer- en productiemethoden en door de nadruk te leggen op de
kwaliteitsbewaking en hoge ethische normen, controleren wij het product van
het zaaien tot bij de klant.

KWALITEIT EN DIENSTVERLENING
ZIJN CRUCIAAL VOOR ONZE KLANTEN
Door onze lokale verkoopteams in te zetten om kennis te vergaren en de
verwachtingen van onze klanten goed te begrijpen, kunnen wij elke klant,
ongeacht zijn sector of locatie, aangepaste producten en een precieze
aanpak bieden.
De kwaliteit van onze producten vormt een hoeksteen van ons bedrijf: hiermee
onderscheidt Ardo zich van de rest. We beschikken over 53 agronomen en
148 kwaliteitstechnici die de klok rond actief zijn om ervoor te zorgen dat
onze producten mooi, lekker, gezond, veilig en conform de wetgeving zijn.

p. 11
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BEDRIJFSSTRUCTUUR
ONZE BEDRIJFSPRINCIPES
OMVATTEN:
- de management- en leiderschapsprincipes;
- de gedragscode;
- het personeelsbeleid;
- gezondheid en veiligheid op het werk.
Wij beschouwen ze als essentiële hoekstenen
voor de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf.
Ardo Holding
Ardo streeft naar een optimaal evenwicht tussen lokale
autonomie en ondersteuning door de Ardo groep om
ervoor te zorgen dat we blijven uitblinken in de Europese
markt van vriesverse groenten, kruiden en fruit.
Het is Ardo’s missie om wat de natuur ons geeft
zo puur mogelijk te houden voor onze klanten en
consumenten. Om hierin te slagen, past de Ardo groep
geïntegreerde productiemethoden en kwaliteitsmonitoring
toe met het grootste respect voor de natuur en de mens.
Ardo zet zich in om daadwerkelijk duurzame methoden
te ontwikkelen voor het telen van gewassen en het
produceren van producten, waarbij we rekening houden
met de vereisten van het gewas, de activiteiten van onze
telers, de vaardigheden van onze medewerkers en de
wensen van onze klanten.

We preserve nature’s gifts
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Ardo Group Services

21 productie-,
verpakkings- en
distributievestigingen
in 9 landen

Verkoopeenheden
(Europa, China, Rusland,
Noord-Amerika)

STERKE RELATIES
MET STAKEHOLDERS
We werken samen met al onze stakeholders om ervoor te zorgen dat ze mogelijke
synergieën kunnen benutten. We moedigen hen ook aan in hun ambities om
dezelfde doelstellingen als Ardo na te streven.
Wij willen onze bestaande sterke relaties verder uitbouwen en partnerships
ontwikkelen met gelijkgezinde stakeholders, die net als Ardo wederzijds
respect belangrijk vinden en zich kunnen en willen inzetten om het partnership
succesvol te maken.
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STERKE RELATIES MET STAKEHOLDERS

ONZE MEDEWERKERS
Open communicatie is van fundamenteel belang voor de
werking van de Ardo groep. Onze managementstructuur is
horizontaal en bij het management staat de deur altijd open.
In Connect, onze nieuwsbrief voor de medewerkers, houden
we onze medewerkers op de hoogte van wat er binnen de
Ardo groep gebeurt. Naast de communicatie van de Ardo
groep ondersteunen we ook nationale initiatieven en
communicatie over gebeurtenissen en personeel.
De meeste fabrieken van Ardo hebben milieuwerkgroepen
die de milieuvriendelijkheid van hun vestiging onderzoeken
en werken aan nieuwe manieren om duurzamer te werk te
gaan. Onze vestigingen hebben een ideeënbox, waardoor
onze medewerkers suggesties kunnen doen.
We staan met beide voeten stevig op de grond en onze
aanpak is praktisch en vrij van formaliteiten. Zo kan iedereen
verbeteringsvoorstellen aandragen en deel uitmaken van
Ardo!
Zie voorbeelden verderop in dit verslag: Fit@Ardo, p. 18

We vragen onze medewerkers om te werken
aan duurzaamheid als één groot, grensoverschrijdend team: een team dat het hele
plaatje ziet en begrijpt en dat niet toestaat
dat individuele overwegingen een hindernis
vormen voor het gemeenschappelijke doel.
Onze vestigingen wisselen elk jaar hun
actieplannen voor duurzaamheid uit.
Actieplannen komen pas echt tot leven
wanneer je ziet hoe verschillende vestigingen
elkaars ideeën overnemen.
We staan allemaal aan dezelfde kant,
maar een gezonde portie vriendschappelijke
rivaliteit tussen de vestigingen helpt om de
innovatie aan te zwengelen. Elke twee jaar
houden we een duurzaamheidswedstrijd
voor de beste actie in drie afzonderlijke
categorieën: Mensen, Planeet en
Producten.
Alle vestigingen worden aangemoedigd om
deel te nemen aan de wedstrijd. Inzendingen
worden beoordeeld door leden van het
Ardo-comité voor duurzaam ondernemen.
De winnende vestigingen krijgen ter ere van
hun overwinning een houten gedenkplaat.
In de nieuwsbrief van de Ardo groep worden
foto’s en een beschrijving van de winnende
acties gepubliceerd.

ONZE LEVERANCIERS

ONZE ANDERE STAKEHOLDERS

Onze doelstelling is eenvoudig: een stabiel leveranciersbestand creëren met leveranciers die zich willen inzetten om de goederen te leveren die wij nodig hebben,
geproduceerd op de door ons vereiste manier. Onze
leveranciers moeten toegewijd zijn, openstaan voor verandering en voortdurend verbetering nastreven. Ardo’s wereldwijde team van Compliance Managers wordt geleid door
de aankoop- en kwaliteitsafdelingen van de Ardo groep en
bezoekt regelmatig leveranciers om inspecties uit te voeren
en begeleiding en instructies te verschaffen om te verzekeren dat te allen tijde wordt voldaan aan de Ardo-normen.
Wij beschouwen onze leveranciers als een verlengstuk van
Ardo. We vinden het dan ook cruciaal dat de leveranciers
waarmee we in zee gaan, de economische steun en de
technische bijstand krijgen die hen in staat stellen om hun
bedrijf te ontwikkelen in overeenstemming met de verwachtingen van Ardo.

We stellen onze relaties op prijs en proberen nauwe
contacten te onderhouden met talrijke stakeholders,
met inbegrip van onze buren, onze landbouwers, onze
contractanten, transportbedrijven, onderzoekscentra,
leveranciers van machines en verpakkingen, financiële
instellingen, netwerken binnen de sector, overheidsinstellingen, enz. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat
onze stakeholders geïnformeerd en betrokken blijven.
Zie voorbeelden verderop in dit verslag:
- Vredeseilanden: samenwerken aan duurzaamheid,
vertrouwen en eerlijk zakendoen, p. 22
- het sociaal programma van onze vestiging in Alpiarça, p. 23

We preserve nature’s gifts
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De Ardo-duurzaamheidswedstrijd

STERKE RELATIES MET STAKEHOLDERS

ONZE TELERS
Wij bevoorraden onze fabrieken dag in dag uit met lokaal
geteelde groenten en kruiden. Ardo heeft in de loop van de
jaren dan ook kunnen bepalen wat de ideale teeltgebieden
zijn. Onze fabrieken staan in de meest vruchtbare gebieden in Europa.
Na de investeringen en de bouw van de fabrieken moet
Ardo zorgen voor een degelijke aanvoer van verse
gewassen en een kader creëren dat onze telers toelaat om
op de velden rond onze fabrieken op een milieuvriendelijke,
maatschappelijk verantwoorde manier eersteklasgewassen
te telen, van generatie op generatie.
Voor Ardo is de relatie met onze telers uitermate
belangrijk. Deze relaties zijn gebouwd op respect,
vertrouwen en inzicht, met het oog op een win-winsituatie
voor beide partijen. Ons team van meer dan 50 agronomen
onderhoudt de banden met onze telers om het inzicht in
elkaars activiteiten en onze gezamenlijke doelstellingen te
verbeteren.

Ardo en de ruime meerderheid van onze telers zijn partners
in producentenorganisaties die de duidelijk omlijnde regels
van de Europese Unie hanteren. Deze organisaties zijn het
perfecte platform voor gecoördineerde investeringen in
onderzoek, het invoeren van de nieuwste landbouwtechnieken, het onderhouden en het verbeteren van de
opbrengst en de kwaliteit, en het invoeren van milieuvriendelijke maatregelen die de impact van de
landbouwactiviteiten beperken en de biodiversiteit
van onze natuurlandschappen bevorderen.
De professioneel beheerde producentenorganisaties bieden
structuur en ondersteuning, en leveren de nodige informatie
om ervoor te zorgen dat onze agronomen en telers tot
de top behoren binnen de Europese landbouw.
Het oprichten van deze groepen maakt het eenvoudiger
om het overzicht te behouden en prioriteiten te bepalen die
goede toekomstperspectieven garanderen voor onze telers
en Ardo.
Zie voorbeelden verderop in dit verslag:
- Let’s meet in the field, p. 28
- Dag van de teler in Ardo Badajoz en Ardo Alpiarça, p. 21

ONZE KLANTEN
Ardo ondersteunt langetermijnrelaties met onze telers, onze
leveranciers en onze klanten. Langetermijnrelaties bevorderen
een hoger niveau van wederzijds begrip, zorgen voor
stabiliteit, vergemakkelijken de planning en wekken het vertrouwen dat noodzakelijk is voor investeringen. Dit zijn allemaal
aspecten die van essentieel belang zijn als we duurzaam willen
blijven voor onze partners in de Retail, FoodService en
Food Industry.
Ardo is vertegenwoordigd op de belangrijkste handelsbeurzen
van de sector. Bovendien nodigen we klanten vaak uit op onze
velden en in onze fabrieken zodat zij de levenscyclus van een
product van op de eerste rij kunnen ervaren.
We houden onze klanten ook op de hoogte via nieuwsbrieven,
onze website, sociale media enz.
Zie voorbeelden verderop in dit verslag:
- Kennis uitwisselen met stakeholders, p. 42
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MENSEN

Bij Ardo doen onze medewerkers ertoe.
Ons succes hangt van hen af!
Wij beseffen dat alles wat wij doen,
gebeurt door en voor mensen, en we
zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf een
brede sociale verantwoordelijkheid
draagt, in de eerste plaats voor onze
medewerkers, maar ook voor de
omringende gemeenschap en de
maatschappij in haar geheel.

We preserve nature’s gifts
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VEILIGE EN GEZONDE WERKOMSTANDIGHEDEN

SAFE@ARDO
VEILIGHEID STAAT NIET TER DISCUSSIE.
Bij Ardo krijgt de bescherming van onze medewerkers, van
de contractanten die ter plaatse werken, en van alle andere
bezoekers aan onze fabrieken alle energie en aandacht die
ze vereist.

CONTINU VERBETEREN
Onze lokale beheersystemen voor gezondheid en veiligheid zijn
gebaseerd op het concept van continue verbetering. We werken voortdurend aan de ontwikkeling en de verbetering van
onze prestaties op dit gebied, door processen, werkpraktijken en systemen te ontwerpen en aan te passen en ze zo
ergonomischer en veiliger te maken.
We moedigen al onze medewerkers aan om waakzaam te zijn
voor onveilige situaties (machines of werkpraktijken) die ongevallen op het werk zouden kunnen veroorzaken, en we verbinden ons ertoe de in kaart gebrachte risico’s weg te werken.

“In een sterk gemechaniseerde
productieomgeving is het onmogelijk om alle risico’s en alle mogelijke
gevaren uit te sluiten, maar het is wel
mogelijk om risico’s te beheren. Wij
creëren een veiligere plek voor onze
medewerkers en onze bezoekers door
veiligheidsopleidingen en persoonlijke beschermingsmiddelen aan te
bieden, door veiligheid op te nemen in
het ontwerp van onze productielijnen
en, heel belangrijk, door een cultuur
te ontwikkelen waarin elke medewerker de verantwoordelijkheid voor zijn
eigen veiligheid en de
veiligheid van anderen
op zich neemt.”
BERNARD HASPESLAGH
COO

Onze medewerkers worden aangemoedigd om:
- onveilige handelingen te melden;
- indien zij menen dat de veiligheid in het gedrang komt een taak
te onderbreken tot de nodige maatregelen zijn genomen om
het risico weg te werken.
Bij alle wijzigingen in onze vestigingen wordt van bij de
ontwerpfase tot bij de uitvoering en de werkpraktijken rekening
gehouden met veiligheid.

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID
VAN ONZE MEDEWERKERS OM VEILIG TE
WERKEN EN TE VERMIJDEN DAT ZIJZELF,
HUN COLLEGA’S OF ANDERE PERSONEN
GEWOND RAKEN. WE VRAGEN ONZE MEDEWERKERS OM ACTIEF BIJ TE DRAGEN AAN
PROGRAMMA’S OM DE GEZONDHEID EN
DE VEILIGHEID OP DE WERKVLOER TE
BEVORDEREN.
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VEILIGE EN GEZONDE WERKOMSTANDIGHEDEN

COMMUNICATIE, VORMING EN OPLEIDING
Ardo bouwt aan een proactieve veiligheidscultuur door:
- voortdurend te werken aan de verbetering van onze lokale
beheersystemen voor gezondheid en veiligheid via overleg
met onze medewerkers, contractanten en andere
stakeholders;
- onze medewerkers opleidingen en vorming aan te bieden
om hen in staat te stellen onveilige situaties te vermijden en
te reageren op onverwachte gebeurtenissen;
- onze contractanten en leveranciers te verplichten te voldoen
aan Ardo’s normen en vereisten op het gebied van
gezondheid en veiligheid, en indien nodig te eisen dat zij
verbeteringen aanbrengen;
- lokale gemeenschappen op de hoogte te brengen van
mogelijke risico’s en maatregelen toe te lichten waarmee
deze risico’s kunnen worden beperkt;
- debatten over veiligheid en gezondheid op bedrijfsniveau aan
te moedigen, gecoördineerd door de afdeling Group
Engineering.

“Een prima en belangrijk initiatief!
De gezondheids- en veiligheidsaudit
heeft ons bruikbare inzichten opgeleverd
en betekende een goede stimulans om
ons veiligheidsbeleid en bewustzijn op
een nog hoger plan te trekken. Het heeft
ons ook geholpen om de werkzaamheden
van onze SHE Manager (Safety, Health
& Environment - veiligheid, gezondheid
en milieu) te bevorderen. Op veiligheid
mag je nooit beknibbelen.”
ROB TEUNISSEN
MANAGING DIRECTOR ARDO ZUNDERT (NL)

Ardo heeft in alle vestigingen onafhankelijke gezondheidsen veiligheidsaudits ingevoerd. Met deze driejaarlijkse audits
willen we een beeld krijgen van de situatie zodat we de evolutie
in de hele Ardo groep kunnen beoordelen en meten, en
gebieden in kaart kunnen brengen die onze aandacht vereisen.

NIEUWE INITIATIEVEN
Er worden voor alle vestigingen gemeenschappelijke
hygiëne- en veiligheidsregels voor bezoekers ingevoerd.
Samen met alle Ardo-vestigingen en ondersteund door
een gemeenschappelijke veiligheidsavatar werken we
aan een reeks ‘hoofdregels’.

SAFE@ARDO

We preserve nature’s gifts
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BIJ ARDO IS GEEN TAAK ZO
BELANGRIJK OF GEEN DIENST
ZO DRINGEND DAT WE NIET
DE TIJD ZOUDEN NEMEN OM
VEILIG TE WERKEN.

VEILIGE EN GEZONDE WERKOMSTANDIGHEDEN

CIJFERS UIT HET PERSONEELSBELEID
We volgen de prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid actief op door incidenten en
ongevallen te analyseren en we hebben aandacht voor activiteiten op de werkvloer waarvan de
cumulatieve gevolgen kunnen leiden tot ziektes of ongevallen.

Het aantal opleidingsuren is
doorheen de jaren gestaag
toegenomen, op een kleine
terugval in 2015 na. Met de
invoering van ons ERP-systeem
47,964
voor de planning van bedrijfsOPLEIDINGSUREN
middelen zullen we de komende
jaren investeren in meer
opleidingen om ons bedrijf
toekomstbestendig te maken
AANTAL OPLEIDINGSUREN/MEDEWERKER
15,36
en de vaardigheden van onze
1,92
AANTAL OPLEIDINGSDAGEN/MEDEWERKER medewerkers verder te ontwikkelen.

OPLEIDINGSUREN
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ZIEKTEVERZUIM*

5.63%

5.64%

5.51%
5.41%
5.32%

2011

2012

2013

2014

2015

Het ziekteverzuim is de
afgelopen twee jaar stabiel
gebleven. Onze vestigingen
voeren momenteel programma’s
in om deze percentages in de
toekomst nog te verlagen.

FREQUENTIEGRAAD VOOR ONGEVALLEN**

40,87

40,12
37,32

35,86
33,32

2011

2012

2013

2014

2015

De frequentiegraad voor
ongevallen toont een positieve
evolutie: een aanzienlijke
daling. Onze gezondheids- en
veiligheidsaudits en de lokale
initiatieven op dit gebied
werpen hun vruchten af.

* 		Percentage ziekteverzuim = aantal uren ziekteverzuim (= verloren uren eigen personeel) gedeeld door gewerkte uren (enkel Ardo-personeel) x 100.
** Frequentiegraad voor ongevallen = A x 1.000.000, gedeeld door T.
A = totaal aantal arbeidsongevallen in het hele bedrijf (alle afdelingen) gedurende een bepaalde periode, bij zowel eigen als extern personeel.
T = totaal aantal gewerkte uren (daadwerkelijk gewerkte uren, zowel gewone uren als overuren, van eigen personeel van Ardo
+ uren gewerkt door extern personeel (uitzendkrachten enz.).
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FIT@ARDO
Bij Ardo staan onze medewerkers centraal. Daarom
vinden we het belangrijk om hen te stimuleren om
gezond en fit door het leven te gaan. In dat kader
werden verschillende werkgroepen rond het thema
Fit@Ardo opgericht.
De werkgroepen zijn gericht op twee pijlers:
beweging en gezonde voeding.
In de eerste plaats willen we onze medewerkers aanzetten
om meer te bewegen: thuis, op het werk en, indien mogelijk,
onderweg naar het werk. De tweede pijler van Fit@Ardo is
gericht op het stimuleren van evenwichtige eetgewoonten.
We organiseren een aantal activiteiten om onze medewerkers
aan te moedigen om meer te weten te komen over gezonde
voeding.
Ardo Ardooie (BE) neemt elk jaar deel aan een aantal sportevenementen, zoals loopwedstrijden (Wings For Life, Urban
Trail), triatlons enz.
De jaarlijkse Ardo Fietsdag in Ardooie is steeds een schot in
de roos! Alle collega’s die die dag met de fiets naar het werk
komen, worden beloond met een gezond ontbijt. Het is een
ideale manier om bij te praten met de collega’s en fris aan de
werkdag te beginnen. Het ‘Discover Ardo’-programma is een
combinatie van bewegen en ontdekken. Er wordt maandelijks
een begeleide wandeling op en rond het bedrijfsterrein georganiseerd. Zo krijgen medewerkers de kans om het bedrijfsterrein op een leuke manier te leren kennen. Zo werd tijdens de
middagpauze al een bezoek gebracht aan de biomethanisatie-installatie, de productieafdeling en het distributiecentrum.
We organiseren ook elk jaar een Ardo Run/Walk
waarbij collega’s in hun eigen tempo 5 of 10 km
kunnen lopen of wandelen. Ze kunnen ook langs
het parcours supporteren voor hun collega’s.
Bij aankomst krijgen alle deelnemers een gezond
hapje en een drankje.

We preserve nature’s gifts
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Gezonde voeding wordt in Ardooie gepromoot door driemaandelijks soep, fruit of een smoothie aan te bieden. Onze
medewerkers ontvangen ook maandelijks een gezond
recept dat kan worden klaargemaakt met Ardo-producten.
We sturen ook wist-je-datjes met tips om bijvoorbeeld gezond te barbecueën of met informatie over seizoensgroenten
en -fruit.

Bij Ardo Denemarken krijgen alle medewerkers elke dag
een stuk fruit. Onze Deense collega’s nemen ook deel aan
een fiets-/loopevenement waarbij vijf collega’s samen de
afstand van een marathon lopen en fietsen. Ook andere
wedstrijden schrikken hen niet af. Bij de Adventure Run
moeten deelnemers van Ardo en andere bedrijven om ter
snelst 5 of 10 kilometer lopen.

Ook in andere vestigingen worden er heel wat
initiatieven georganiseerd.

Onze collega’s van Ardo Zundert (NL) bieden ook maandelijkse tips en weetjes aan, onder meer informatie over
groenten, recepten voor smoothies, tips om te stoppen met
roken, beweegtips enz.
Ze organiseren ook actieve miniworkouts, kookworkshops
en doen mee aan grote wandelevenementen in Nederland.

De dames van Ardo Benimodo (ES) namen deel aan de
Women’s Race of Valencia, een loopwedstrijd voor het
goede doel om geld in te zamelen voor de strijd tegen
kanker.
Naast infosessies over stoppen met roken, over correct
bewegen (bijvoorbeeld de juiste houding om zware voorwerpen te heffen) en over relaxatieoefeningen, worden de
medewerkers bij Ardo Badajoz (ES) gestimuleerd om
met de fiets naar het werk te komen. Elke maand wordt
het aantal gefietste kilometers opgeteld. Aan het eind van
deze uitdaging wordt uitgerekend welke stad ze zo hadden
kunnen bereiken. De deelnemers krijgen een overzicht van
het aantal verbrande calorieën, de hoeveelheid uitgespaarde
benzine en de vermeden CO2-uitstoot en worden bovendien
beloond met een typisch streekgerecht uit de stad die ze
met de fiets hadden kunnen bereiken. Misschien kunnen ze
helemaal tot in Ardooie (2.184 km) fietsen en proeven van
heerlijke hamrolletjes met Belgisch witlof en kaassaus.

Bij Ardo Gourin (FR) benutten enkele collega’s hun
middagpauze voor een gezamenlijke loopsessie, en dit
twee keer per week. De groepsgeest zal hopelijk andere
collega’s aanzetten om ook deel te nemen.
Onze vestigingen pikken ideeën op van elkaar en nemen
sommige initiatieven van elkaar over.
De Fit@Ardo-mascottes zijn er alvast klaar voor …

FIT@ARDO
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PROFESSIONELE WERKOMGEVING

MOSAIC
De belangrijke projecten die we de komende jaren
zullen uitvoeren, zijn gestroomlijnde processen,
gemeenschappelijke masterdata en softwaresystemen op groepsniveau. Dit alles zal worden
gebundeld in het Mosaic-programma.

Een mozaïek is een kunstwerk dat tot stand komt door
verschillende afzonderlijke onderdelen precies op elkaar te
laten aansluiten. Elk onderdeel is cruciaal om tot een perfect
resultaat te komen. Een mozaïek maken, vraagt veel
inspanningen, planning, vaardigheden en geduld. Je moet
het overzicht bewaren en tegelijk elk onderdeeltje met chirurgische precisie op zijn plaats leggen. Wanneer alles uiteindelijk
samenkomt, ziet het er fantastisch uit. De naam van het
programma weerspiegelt ons streefdoel: mensen, expertise
en afdelingen uit de hele Ardo groep samenbrengen.
Uiteindelijk is het onze bedoeling om Ardo’s werking
doeltreffender te maken.

In België hebben we een BPS-team (Business Processes &
Systems) opgericht op groepsniveau. Dat team bestaat uit
IT- en masterdatamedewerkers die hun collega’s van de lokale
vestigingen tijdens de uitvoering van de geplande projecten
zullen ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking met lokale vestigingen van het grootste belang is. We
hebben dan ook overlegd met ongeveer 140 collega’s
van de Ardo-vestigingen om te garanderen dat alle
bedrijfsbehoeften in kaart werden gebracht.
Deze betrokkenheid van de vestigingen en de aangeboden opleidingen zullen onze medewerkers in staat stellen
om ons bedrijf verder te helpen professionaliseren, maar
ook om zichzelf verder te ontwikkelen zodat wij ons
allemaal kunnen voorbereiden op wat de toekomst
brengt.

“Doelstellingen kunnen niet worden gehaald
zonder mensen. Om onze toekomstige projecten
te laten slagen, is het van essentieel belang dat
we die projecten van de nodige middelen,
expertise en vaardigheden voorzien.”
RIK JACOB
CEO

We preserve nature’s gifts
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PARTNERSHIPS MET TELERS EN LEVERANCIERS

VEILIGHEID OP HET VELD
Field Managers spelen een actieve rol op het gebied van bewustmaking over veiligheid
en preventie van ongevallen voor alle activiteiten die zij op het veld beheren (voornamelijk het zaaien en het oogsten van gewassen). We verwachten van hen dat zij advies
verschaffen, het goede voorbeeld geven en tussenbeide komen als ze onveilige
werkpraktijken opmerken. De veiligheidskenmerken die werden ingebouwd in de
zaai- en oogstmachines, krijgen specifieke aandacht. De machines van onze landbouwcontractanten moeten beschikken over een behoorlijke vergrendelfunctie en een
noodstop-/uitschakelfunctie. Telers, contractanten en bezoekers worden herinnerd
aan de veiligheidsregels om incidenten met zaai- en oogstmachines te vermijden.
In de toekomst zullen de belangrijkste landbouwcontractanten van Ardo worden
opgenomen in de gezondheids- en veiligheidsaudit.

INTERACTIEVE COMMUNICATIE
MET ONZE TELERS
Tijdens het groeiseizoen gebruiken we WhatsApp (een smartphone
app om via het internet tekstboodschappen, afbeeldingen, video’s enz.
te versturen) om belangrijke berichten door te geven aan de telers.
		
Onze landbouwmanagers kunnen zien wie de boodschappen heeft gelezen en kunnen dit
opvolgen met dagelijkse communicatie per veld, met afbeeldingen, telefoongesprekken en
rechtstreeks advies aan de telers.

DAG VAN DE TELER IN ARDO BADAJOZ
EN ALPIARÇA
Elk jaar in april nodigt Ardo Badajoz (ES) zijn lokale telers uit in de fabriek. Daar kunnen
zij van de gelegenheid gebruikmaken om de landbouw-, productie-, kwaliteits-,
gezondheids- en veiligheidsmanagers te ontmoeten en talrijke onderwerpen te
bespreken:
- Gewasprotocollen en het kader van het MIMOSA-programma.
- Het actieplan voor duurzaamheid, gericht op mensen, planeet en producten.
- Opleiding over hoe vreemde stoffen in de gewassen kunnen worden vermeden
en hoe het eindproduct kan worden verbeterd.
- Maatregelen die telers moeten nemen om veiligheid en gezondheid op het werk
te garanderen.
Ardo Alpiarça (PT) organiseerde zijn Monliz Growers’ Day. Dit initiatief draagt bij
tot de vertrouwensrelatie tussen de telers en Ardo Alpiarça en helpt ons zo om te verzekeren
dat de kwaliteit en de kwantiteit van de verse groenten in overeenstemming kan worden
gebracht met onze toenemende behoefte aan grondstoffen.
Meer dan 550 bezoekers uit Portugal en Spanje woonden het event bij. Op het eendaagse
programma stonden onder meer begeleide bezoeken aan de fabriek, de uitreiking van
onderscheidingen aan telers in verschillende categorieën, tal van leuke activiteiten en
proefstandjes met producten die in de fabriek worden geproduceerd.
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ONZE ROL IN DE MAATSCHAPPIJ

VREDESEILANDEN (NGO):
SAMENWERKEN AAN DUURZAAMHEID,
VERTROUWEN EN EERLIJK ZAKENDOEN
Streven naar een duurzame bedrijfsvoering is een thema waarin Ardo
en Vredeseilanden elkaar duidelijk vinden. Daarom ging onze COO
Bernard Haspeslagh graag de uitdaging aan om al fietsend door
Nicaragua kennis te maken met een aantal projecten van de
Belgische ngo. En daar moest soms stevig voor gezweet worden.

Enkele cijfers:

Bijdragen tot betere levensomstandigheden voor boerenfamilies in het noorden
en het zuiden, via een eerlijk inkomen uit duurzame landbouw met respect
voor het milieu: dat is in een notendop de missie van Vredeseilanden.
Om ondernemers meer te betrekken bij haar projecten, organiseerde de Belgische
ngo (niet-gouvernementele organisatie) in november een kennismakingstocht per
mountainbike door Nicaragua. Hieraan namen 31 Vlaamse ondernemers deel.
“Deze missie was over de hele lijn een groot succes”, vertelt Bernard Haspeslagh.
“Verder was het bijzonder boeiend om ter plaatse deze projecten te ontdekken en de
mensen erachter te ontmoeten. Zo bezochten we onder meer een cacaoplantage en
een bananenproject.”
“Voor mij was dit ook een kennismaking met een land met een ongekende
natuurpracht: vulkanen, nationale parken, rijstvelden en een adembenemende kustlijn.
Maar het was geen pleziertochtje. Bij temperaturen tot 40°C trotseerde onze groep
‘flandriens’ hoogteverschillen van 1.000 m per dag over stoffige wegen. Gelukkig
werden we onderweg aangemoedigd door de lokale bevolking. “Tot slot was dit voor
Ardo ook een interessante ervaring die ons leert dat we in voldoende ondersteuning
en begeleiding moeten voorzien voor onze samenwerkingen in derdewereldlanden”,
besluit Bernard.

“Ngo’s hebben te lang gedacht dat ontwikkelingsvraagstukken enkel hun zaak,
hun domein waren. Als we echt vooruitgang willen boeken, moeten we echter
samenwerken met andere stakeholders. Dit geldt zeker in de voedingssector.
Vertrouwen opbouwen tussen telers, privé-ondernemingen, de financiële sector
en de overheid is heel belangrijk. Het is een wezenlijke voorwaarde om meer
te bereiken. Het is meer dan een stap, het is een heel proces. We zijn dan ook
heel blij dat we een samenwerking hebben opgestart met Ardo, een belangrijke
speler in de voedingsindustrie. Door te starten bij bewustmaking, kunnen we
werken aan duurzamere voedselsystemen door middel van meer verbondenheid tussen de partners van deze sector.
Ardo is voor ons en de telers een goede partner, want samen met Ardo
kunnen we werken aan duurzaamheid, vertrouwen en eerlijk zakendoen.”
MEVR. ROOS PEIRSEGAELE
PROGRAMME ADVISOR VREDESEILANDEN

We preserve nature’s gifts
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ONZE ROL IN DE MAATSCHAPPIJ

HET SOCIAAL PROGRAMMA
VAN ONZE VESTIGING IN ALPIARÇA
In onze vestiging in Alpiarça (Portugal) heeft een projectteam met medewerkers van verschillende
afdelingen het sociaal programma, gericht op mensen, gelanceerd. Het projectteam had
ontmoetingen met de sociale verenigingen van de drie belangrijkste gebieden waar onze
medewerkers wonen om hun belangrijkste behoeften in kaart te brengen. De resultaten van
deze ontmoetingen vormden een leidraad voor onze acties op vier gebieden:
Maandelijkse donaties van bedrijfsproducten aan
liefdadigheidsinstellingen.
Alpiarça doneert regelmatig voeding aan verschillende
solidariteitsinstellingen.

Oprichting van een vrijwilligersgroep
van medewerkers.

Samenwerking met lokale agentschappen
om gekwalificeerde professionals met een
kansarme achtergrond te integreren, met
ondersteuning van HR.

Interne communicatie naar de medewerkers via allerlei
kanalen, oprichting van lokale vrijwilligersgroepen en
vrije tijd voor deze vrijwilligers om deel te nemen aan
specifieke opleidingen en activiteiten ten voordele van
dit vrijwilligerswerk.
Alle medewerkers van Ardo Alpiarça nemen deel aan een
jaarlijkse actie om kledij en speelgoed in te zamelen voor
liefdadigheidsorganisaties. In 2015 kochten de medewerkers
250 neuzen om de bezoeken van cliniclowns aan kinderafdelingen in ziekenhuizen te helpen bekostigen. Nog in
2015 kreeg de vestiging bezoek van een groep hulpbehoevende kinderen die in een tijdelijke opvang verbleven.

“Alle initiatieven zijn een groot succes geweest.
Elk jaar doen er meer mensen mee, zodat we meer
verenigingen kunnen steunen.
We zijn ons ervan bewust dat nog vele andere activiteiten kunnen worden gesteund door ons bedrijf en
onze medewerkers om de maatschappij, de gezinnen
in de buurt van de fabriek en, indirect, een aantal van
onze eigen medewerkers te helpen. Daarom nemen we
deel aan verschillende nationale evenementen
en hebben we doorheen heel Portugal contacten
aangeknoopt.
Ons projectteam komt elk kwartaal bijeen om de
ondernomen acties te evalueren en nieuwe ideeën te
bedenken voor toekomstige sociale projecten.
Wordt vervolgd ...”

SARA ALBERTO
HR MANAGER ARDO ALPIARÇA
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We werken hard om daadwerkelijk
duurzame methoden te ontwikkelen
voor het telen van onze gewassen,
waarbij we een holistische aanpak
hanteren en rekening houden met de
vereisten van het gewas, de activiteiten
van onze telers en de wensen
van onze klanten.

VERANTWOORD EN LOKAAL TELEN

Ardo gaat proactief op zoek naar duurzamere landbouwproductiemethoden.
We hebben onze ambities vertaald in ons MIMOSA-programma,
dat staat voor Minimum Impact & Maximum Output Sustainable
Agriculture (duurzame landbouw met minimale impact en maximale
opbrengst). Met dit programma willen we de impact van onze teeltactiviteiten op het milieu zo klein mogelijk houden en tegelijkertijd
optimale oogsten met groenten, kruiden en fruit van uitmuntende kwaliteit
realiseren. We willen eveneens onze telers een aantrekkelijke, economisch
levensvatbare prijs bieden en de verwachtingen van onze klanten op het
gebied van productkwaliteit en voedselveiligheid steeds weer overtreffen.
Een geïntegreerd productiesysteem en een nauwe relatie met onze telers zijn zaken die binnen
Ardo’s strategie altijd centraal hebben gestaan. Ardo moedigt al jarenlang de oprichting van
producentenorganisaties aan en investeert in mechanisatie, technologie en R&D. Sinds de
invoering van het ambitieuze MIMOSA-programma gaat onze aandacht echter meer en meer
uit naar duurzame productiemethoden. Na vele brainstormsessies met onze agronomen en na
talrijke testen op het veld, vaak samen met onderzoekscentra, denken onze agronomen
nu binnen het MIMOSA-kader. We werken stap voor stap al onze veldprotocollen bij om onze
laatste MIMOSA-technieken erin op te nemen.
63% van het totale volume van al onze gewassen heeft momenteel geen residuen(*)
van gewasbeschermingsproducten, en wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat ruimte voor
verbetering is. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling en onze kennis uit te breiden
zullen we onze gewasprotocollen verder kunnen bijschaven, wat het op zijn beurt weer mogelijk
zal maken om te produceren met minder water, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder
zaaigoed, enz.
(*) Geen waargenomen residuen van meer dan 0,01 mg/kg.
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VERANTWOORD EN LOKAAL TELEN

MIMOSA TOEGEPAST
OP KRUIDEN
Elk gewas op het juiste moment op de juiste plaats

Variëteitskeuze

We kijken voor elk gewas naar de beste plaats en het beste
tijdstip, rekening houdend met het klimaat, de beschikbaarheid van water en de geografische locatie. Al onze kruiden
worden buiten geteeld, in volle grond. We plannen elk
gewas zodat het wordt geteeld op het moment dat de
weersomstandigheden er het best voor zijn, en zelfs indien
het weer niet naar verwachting is, is ons risico gespreid
aangezien we in verschillende regio’s actief zijn.

De meeste jaarlijkse en sommige van de meerjarige kruiden
kunnen doorheen het seizoen in verschillende keren worden
geoogst. Het is belangrijk om de gewassen altijd gezond te
houden en ziekteresistente soorten helpen hierbij.

Onze fabriek in La Garde-Adhémar in de Provence is
gespecialiseerd in mediterraanse kruiden: tijm, rozemarijn,
dille, koriander en basilicum. Onze vestiging in Le Moustoir
in Bretagne richt zich dan weer op bieslook, peterselie en
munt. En bij onze vestiging in Eye in Suffolk wordt een combinatie van al deze kruiden geteeld.

TELERS EN KRUIDENFABRIEKEN SLAAN DE
HANDEN IN ELKAAR
“Het succes van het MIMOSA-kruidenprogramma is te danken aan de nauwe samenwerking met onze kruidentelers. We erkennen
dat het belangrijk is om op een transparante manier te werken zodat we gezamenlijke
doelstellingen kunnen vastleggen en echt
de handen in elkaar kunnen slaan om met
een brede waaier aan nieuwe technieken de
kwaliteit van de gewassen te verbeteren.”
ETIENNE LACROIX
SITE DIRECTOR ARDO
LA GARDE-ADHÉMAR (FR)

We preserve nature’s gifts
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Investeren in kennis en innovatieve technologie
Onze teelttechnieken evolueren voortdurend. Voor het
gewas basilicum hebben we onlangs de afstand tussen de
rijen waarin het gewas wordt ingezaaid, vergroot. Deze
nieuwe ruimte tussen de gewassen bevordert de luchtcirculatie tussen de planten. Dit dringt de ontwikkeling
van ziektes terug, geeft de planten voldoende ruimte voor
optimale ontwikkeling en vergemakkelijkt de mechanische
grondbewerking. We hebben geïnvesteerd in ultramoderne
cultivatoren voor gebruik tussen rijen die worden geleid door
een gps en camera’s, om met een tot voor kort ongeziene
precisie te kunnen wieden. Zo kunnen we het gebruik van
zowel gewasbeschermingsmiddelen als handarbeid
verminderen.
Natuurlijke biostimulatoren blijken heel doeltreffend in de
strijd tegen ziektes zoals meeldauw. Deze natuurlijke stoffen
bevorderen de gezonde groei van de plant en maken het
gewas beter bestand tegen ziektes.

VERANTWOORD EN LOKAAL TELEN

ENKELE FEITEN EN CIJFERS
In het eerste jaar dat MIMOSA-beheer werd
toegepast op peterselie, steeg de opbrengst met 15%.
Nieuwe basilicumtelers bereiken in het eerste jaar dat
ze dit gewas telen, uitstekende resultaten, zowel wat
kwaliteit als opbrengst betreft, dankzij MIMOSA en
de erin vervatte gezamenlijke aanpak.
De productie per hectare en de kwaliteit van het
eindproduct zijn beter.
Door de oogst te vervroegen en de kruiden te oogsten
wanneer ze nog kort zijn, is de kwaliteit verbeterd en blijft
het gewas gezonder. In veel velden maakt het bovendien
ook een extra oogst mogelijk, wat goed nieuws is voor
Ardo en voor onze telers.
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VERANTWOORD EN LOKAAL TELEN

LET’S MEET IN THE FIELD
Nadat we ons MIMOSA-programma intern hadden ingevoerd, beseften we dat we onze
belangrijkste partners, onze telers, moesten overtuigen van de voordelen van dit programma.
We wisten dat we hun steun absoluut zouden nodig hebben als we onze ambities wilden
waarmaken. We besloten dat de beste plek om met onze telers te praten het veld zou zijn.
Samen met de Belgische telersverenigingen Unigrow en Ingro organiseerde Ardo in
september 2015 een vierdaags event op een veld tegenover onze fabriek in Ardooie (BE).
Aan dit event nam een diverse groep van essentiële stakeholders deel (telers, vertegenwoordigers van Belgische ministeries,
zaaigoedleveranciers, pers, medewerkers, handelspartners enz.). De bedoeling van het event was te laten zien wat we tot hiertoe hebben bereikt op het gebied van duurzame gewasproductie en onze ambities voor de toekomst vast te leggen.
Door de agronomen zelf aan het woord te laten, konden we het best tonen wat duurzame landbouw voor hen elke dag in de
praktijk betekent. Met informatieve en praktische rondleidingen in diverse leerrijke tenten en op en rond proef- en echte velden
inspireerden we onze bezoekers om in de toekomst ook in te zetten op duurzame en/of bioteelt.

Preventieve maatregelen
Hoe kunnen we er bij het voorbereiden van de velden en
het zaaien reeds voor zorgen dat het gewas een goede start
kent, met minder kans op latere ziektes en problemen?

Bio
Een interessante kijk op de innovatieve biologische teelttechnieken
die een antwoord geven op de
stijgende marktvraag naar
biologische vriesverse groenten.

850
Ons ‘Lets meet in the
field’-event trok
850 bezoekers.

Corrigerende acties
Overzicht van diverse acties die tijdens de
groei op het veld worden uitgevoerd om een
duurzame en kwalitatieve oogst aan te
leveren.

We preserve nature’s gifts
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Telersverenigingen
Hoe werken Ardo en telersverenigingen in
diverse landen samen om continu te zoeken naar
milieubewuste, maatschappelijk verantwoorde en
economisch haalbare methodes met het grootste
respect voor de natuur, de mens en het milieu?

VERANTWOORD EN LOKAAL TELEN

“Het plan was om de vooroordelen rond
duurzame landbouw te doorprikken en te
benadrukken dat de manier waarop we
produceren binnen twintig jaar helemaal
anders zal zijn dan vandaag.
We moeten aandacht hebben voor die
evolutie en stilaan onze gewoonten en
gebruiken daaraan aanpassen.”

“Door een dergelijk event uit de vergaderruimte te halen en in het veld
te laten plaatsvinden, doorbreek
je barrières en geef je mensen de
gelegenheid om in alle openheid te
spreken.”

EMMANUEL JADIN
GROUP ENGINEERING MANAGER
ARDO AGRONOMIE

NIGEL THORGRIMSSON
GROUP TECHNICAL
& QUALITY DIRECTOR ARDO

“Het is interessant om te zien
wat er in de fabriek gebeurt
en wat er met onze producten
wordt gerealiseerd.”
IGNACE VERCRUYSSE
TELER

“We leren hoe we minder
zaaigoed kunnen gebruiken
en efficiënter kunnen
omgaan met gewasbescherming. Het is heel belangrijk
dat je de natuur begrijpt en
respecteert.”
LUC VANCANNEYT
TELER

Biodiversiteit
Mogelijkheden tot een betere
samenwerking tussen landbouw
en natuurbehoud.

Veldbezoeken
Praktijkvoorbeelden van
MIMOSA op het veld.

“Duurzame agronomie is
tegenwoordig voor de consument
van vitaal belang. Trends veranderen en consumenten gaan veel meer
op zoek naar natuurlijke producten.
Ze willen terug naar echt voedsel,
lokale producten en basiswaarden.
Wat Ardo doet, stemt daar volledig
mee overeen..”
HANDELSPARTNER

Wanneer een gewas voedsel wordt
Een andere kijk op het productieproces en de
voedselveiligheid, aangevuld met academische
studies rond het behoud van voedingsstoffen in
vriesverse groenten, kruiden en fruit.
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GECONTROLEERD GEBRUIK VAN NATUURLIJKE BRONNEN

EVOLUTIE VAN HET
ENERGIE- EN WATERVERBRUIK
ELEKTRICITEITSVERBRUIK (KWH/T)

We volgen ons energie- en waterverbruik van maand
tot maand nauwgezet op en maken vergelijkingen op
groepsniveau.
Hoewel we verschillen zien naargelang de activiteiten
en de productievolumes van de vestigingen, proberen
we het verbruik van alle vestigingen zoveel mogelijk te
optimaliseren door te investeren in efficiëntere machines
en technologie en de medewerkers bewust te maken.

2011

GASVERBRUIK (KWH/T)

2011

2012

2012

2013

2014

WATERVERBRUIK (M3/T)

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

Groen gas, groene elektriciteit en stoom opgewekt door de biomethanisatie-installatie in Ardooie (BE).
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2015

2015

GECONTROLEERD GEBRUIK VAN NATUURLIJKE BRONNEN

INTELLIGENT GEBRUIK
EN HERGEBRUIK VAN WATER
Water is een kostbare hulpbron.
Bij de Belgische vestigingen in Ardooie en Koolskamp wordt
water zoveel mogelijk hergebruikt. We vangen het regenwater
op dat op de daken van onze fabriek terechtkomt en slaan het
op in reservoirs. Na behandeling wordt dit water gebruikt
voor de schoonmaak van onze fabrieken en in onze condensoren. Het leidingwater dat nodig is voor onze blancheurs
wordt na het blancheren opgevangen en gebruikt bij het
voorwassen van verse groenten. Het wordt dan
gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein en een deel ervan wordt opnieuw gebruikt om de
fabriek schoon te maken.

In Geer wordt het gezuiverd afvalwater van de Ardovestiging in een moeraslandreservoir van 40 hectare
gepompt. Dit reservoir is aangesloten op een irrigatienetwerk
dat lokale telers bevoorraadt. Zij kunnen een deel van het
water gebruiken om hun gewassen te irrigeren. Het grootste
deel van het water blijft behouden in het moerasland en biedt
zo een habitat voor meer dan 200 vogelsoorten. Ardo is de
eigenaar van het moerasland en heeft de bestemming van het
gebied gewijzigd van landbouwgrond naar natuurreservaat.
Het moeraslandproject wordt gezamenlijk beheerd met
producentenorganisatie Apligeer en natuurorganisatie
Natagora.

DUURZAME PALMOLIE
Palmolie is op wereldvlak nog steeds de meest gebruikte olie in
de voedingsindustrie. Maar het gebruik van deze olie stoot ook
op kritiek en er is veel aandacht voor de ecologische, sociale
en economische uitdagingen en risico’s die in verband worden
gebracht met de toeleveringsketen ervan. Betrokken partijen,
met name retailers, vragen leveranciers steeds vaker om door
de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil - rondetafel voor
duurzame palmolie) gecertificeerde palmolie te gebruiken.
Waar mogelijk heeft Ardo palmolie vervangen door plantaardige
olie zoals zonnebloemolie of koolzaadolie. Op specifiek verzoek
van de klant of indien technische productievereisten ons geen
andere keuze laten, gebruiken we RSPO-palmolie.
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DE CIRKEL IS ROND

GROENTEAFVAL GEBRUIKEN OM
GROENE ENERGIE OP TE WEKKEN
Twee Belgische Ardo-productievestigingen hebben geïnvesteerd in biomethanisatieinstallaties die groenteafval (schillen van wortelen en uien, stelen van sperziebonen, enz.)
kunnen omzetten in biogas. Dit biogas wordt gebruikt om generatoren aan te drijven die het
gas omzetten in groene energie. Die energie kan op twee manieren worden gebruikt:
- Groene elektriciteit wordt gebruikt om de groenten in te vriezen en de vriesverse groenten te bewaren.
- Groene stoom wordt gebruikt voor het stoomschillen en om de groenten te blancheren voor het invriezen.
ONBEHANDELD
AFVALWATER

VERWERKING
VAN GROENTEN

rotosieve

TEELT VAN GROENTEN

ENERGIEGEWASSEN
(MAÏS)
9.500 ton

CONCENTRAAT
5.500 ton

GEZUIVERD WATER

50.000 ton

We preserve nature’s gifts
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VERDAMPER

DENITRIFICATIE
< > NITRIFICATIE

PLANTAARDIGE
NEVENSTROMEN
(o.a. groentenresten)
80.000 ton

DE CIRKEL IS ROND

De bijproducten van de biomethanisatie (digestaat en effluent)
worden omgezet in biologische meststoffen die worden gebruikt door de telers die leveren aan Ardo Violaines (Frankrijk).
Elke 20 ton digestaat die wordt verspreid over een hectare
landbouwgrond zal zorgen voor 132 eenheden stikstof, 140
eenheden fosfaat en 90 eenheden kalium.

In 2015 besloten we de capaciteit van de biomethanisatieinstallatie in Ardooie te verdubbelen en zo de productie van
biogas te verhogen om een tweede generator te kunnen
gebruiken. Dankzij deze investering zal de door de biomethanisatie-installatie opgewekte groene energie goed zijn
voor 50% van de totale hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt
door de productievestiging in Ardooie.

DENITRIFICATIE
< > NITRIFICATIE

BIOPOOL

Anaerobe voorzuivering

Bestaande
waterzuiveringsinstallatie

BIOGAS

BIOSLIB

NABEZINKER

5.000 ton

2 VERGISTERS

Bestaande
waterzuiveringsinstallatie

BIOGAS

2 WARMTEKRACHTEENHEDEN

(warmtekrachtkoppeling)
2 x 2.000 pk

DIKKE FRACTIE
DIGESTAAT + AARDE
12.000 ton 5 kg N/ton
- 2 kg ton P

GROENE ELEKTRICITEIT
3 MWE
(ong. 7.000 gezinnen)

GROENE VERWARMING EN
ELEKTRICITEIT

3,4 MWth (blancheren en
proceswarmte; ong. 1.200 gezinnen)

LOZEN VAN GEZUIVERD
AFVALWATER OP
OPPERVLAKTEWATER
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POSITIEVE MILIEU-ACTIES

NATUURBEHOUDPROJECT
IN ZUNDERT (NL)
Het idee om een nieuwe, geautomatiseerde diepvriesopslagruimte te bouwen in Zundert ontstond in 2004.
Het duurde echter tien jaar om alle bouwvergunningen
te regelen. Zo begon de bouw in 2014.
Een element dat het planningsproces vooruithielp, was
Ardo’s voorstel om achter de diepvriesopslagruimte een
natuurgebied te ontwikkelen.
Kort nadat de belangrijkste bouwwerken waren afgerond,
begon Ardo naast de diepvriesopslagruimte met de aanleg
van een natuurgebied van 4,7 hectare. Het natuurgebied
bevordert de ecologische waarde van het Beekdalgebied en
doet ook dienst als buffer om overmatig wegvloeiend regenwater van de fabriek tegen te houden. Ardo, de gemeente
Zundert, de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap
en Natuurmonumenten werkten samen om een prachtig
gebied te creëren waar nu zowel dieren als inwoners
van de gemeente Zundert van kunnen genieten.

We preserve nature’s gifts
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Het was van bij het begin van dit milieuproject onze
bedoeling om een gebied te creëren dat bijen zou kunnen
aantrekken en ondersteunen. Met het advies van de
Nederlandse Bijenhoudersvereniging bouwden we een
bijenhotel en plantten we begroeiing die was ontworpen
om voldoende nectar te verschaffen om de bijen te voeden.
Het natuurgebied zal worden gebruikt voor educatieve
doeleinden en scholen zullen de kans krijgen om activiteiten
te organiseren waarmee leerlingen bijen kunnen ontdekken
en vertrouwd kunnen raken met de verschillende planten.
We hopen om met deze groene zone in Zundert kinderen
aan te zetten om de frisse buitenlucht op te snuiven en een
interesse voor de natuur te ontwikkelen.

POSITIEVE MILIEU-ACTIES

DUURZAAM
VERVOER
Ardo is voortdurend op zoek naar vervoersen logistiekpartners die Ardo’s filosofie inzake
duurzaamheid delen. Daarom starten en
ondersteunen we wereldwijd veel duurzame
projecten met vervoerscontractanten.
Een paar voorbeelden:
- De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens verlagen tot 80 km/u in plaats van 96 km/u, wat leidt tot 10% minder
dieselverbruik. Dit betekent dat de logistieke eenheid van Ardo bij het inplannen van de verschillende routes rekening
moet houden met deze snelheidsverlaging.
- Ardo heeft een voorkeur voor vervoersbedrijven die vrachtwagens gebruiken met CNG (Compressed Natural Gas aardgas onder druk) als alternatief voor fossiele brandstoffen. Deze vrachtwagens zijn een slimme en betaalbare vervoerswijze
voor distributie binnen stadscentra. Aardgas biedt heel wat voordelen vergeleken met conventionele olieproducten, zoals een
aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot.
- Ardo verhoogt zijn volume vervoerd via maritiem transport. Meer dan 50% van alle vervoer in en uit Portugal gebeurt met
schepen. Deze milieukeuze verlaagt de CO2-uitstoot en dringt het aantal vrachtwagens op de weg terug.
- Ardo heeft een voorkeur voor vervoersbedrijven die in hun vrachtwagens thermo-elektrische (TE) koelsystemen
gebruiken. In tegenstelling tot mechanische koelsystemen genereren TE-modules bijna geen geluid en verlagen ze de
CO2-uitstoot.
- Bij de ontwikkeling van Ardo’s ERP-systeem houden we rekening met een efficiënte planning van de routes voor de
vrachtwagens voor inkomende en uitgaande logistiek. Zo daalt het aantal vrachtwagens op de weg.

ARDO ARDOOIE ONTVANGT AWARD
VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN
Ardo Ardooie heeft de prijs van het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen in de wacht gesleept voor zijn
inspanningen en activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het was het dertiende jaar
op rij dat de vestiging in Ardooie deze prestigieuze prijs in
ontvangst mocht nemen. De vestiging werd beoordeeld
en bekroond voor acties in tien categorieën: goed bestuur,
maatschappelijke betrokkenheid, communicatie en dialoog,
mensvriendelijke bedrijfspraktijken, risicobeheer, duurzame
investeringen, product- en dienstontwikkeling, beheer van
de toeleveringsketen, klimaatverandering en energie,
kwaliteit van de omgeving en duurzame logistiek en
mobiliteit. Intussen zijn er plannen gemaakt voor de
veertiende cyclus en zitten de resultaten van de eerste
acties eraan te komen.
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PRODUCTEN

Ardo ontwikkelt producten die authentiek,
lekker, natuurlijk, aantrekkelijk,
gemakkelijk, voedzaam en gezond zijn,
en die rekening houden met de marktbehoeften van onze partners in Retail,
FoodService en Food Industry.
Onze productontwikkeling wordt
ondersteund door permanente dienstverlening, advies en kwaliteitsgarantie
om duurzame partnerships mogelijk
te maken.

We preserve nature’s gifts
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WIJ GELOVEN IN BIO

BIO IS EEN MANIER VAN LEVEN
Bio kunnen we nog bezwaarlijk een nichemarkt noemen.
De Europese biosector realiseert immers een jaarlijkse omzet
van meer dan 26 miljard euro.
De economische crisis heeft zich bovendien niet laten voelen in
de biosector, ondanks de hogere prijs die de consument voor
bioproducten moet betalen. Dat toont aan dat er een trouwe markt
is voor bioproducten.

DE TIEN LANDEN MET DE GROOTSTE MARKT VOOR BIOLOGISCHE VOEDING IN 2014

Bron: FIBL-AMI 2016
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DE TIEN LANDEN MET DE GROOTSTE CONSUMPTIE PER PERSOON IN 2014
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WIJ GELOVEN IN BIO

TOENAME VAN RETAILVERKOOP VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN 2004-2014

Europa en de Europese Unie: marktontwikkeling 2004-2014
Bron: FIBL-AMI 2006-2016 Organic Data Network 2013-2015
Miljard euro
30.0
Europa

26.2
24.3

25.0
21.4
18.1

20.0

16,6
13.5

15.0
11.0

10.0

11.9

22,3
19.8

16,9

23.9

Europese
Unie

20.8

18.1

15,5
12.6

10.2

15.0

22.7

19.5

14.1

11.1

5.0
0.0

2004

2005

2006

2007

2008

Het menselijk aspect van
biologische productie geeft
heel veel voldoening.
Intussen maakt bio bij de Ardo groep reeds een aanzienlijk
deel uit van onze verwerkte volumes. We willen in de toekomst
verder aan dit gamma bouwen binnen ons bedrijf. Om onze
plannen waar te maken zullen we op een open en professionele manier samenwerken met onze producentenorganisaties,
onze eigen proeven met gewassen organiseren, de technische
vooruitgang in de sector opvolgen, kennis overdragen en
ultramoderne technologie toepassen.
Dankzij positieve evoluties in zowel technische
knowhow als fieldmanagement vaardigheden, staan
landbouwers steeds meer open om bio te telen. Dat
moedigt ons aan om deze ambitie waar te maken.
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WAT ZEGT DE MARKT ...
“Dankzij een nauw en loyaal partnerschap
met onze leveranciers kan Biogast (AT) het
hele jaar door 100% bioproducten van hoge
kwaliteit garanderen. Hoewel bioproducten
in het algemeen duurder zijn dan conventionele
producten merken we dat onze klanten zich
tegenwoordig veel meer bewust zijn van de
manier waarop zij bioproducten gebruiken.
Ze berekenen de porties die ze nodig hebben
nauwkeuriger dan in het verleden zodat ze
verspilling kunnen voorkomen. We helpen
onze klanten om de optimale en meest doeltreffende manier te vinden om onze producten te gebruiken. Als puntje bij paaltje komt,
betalen ze uiteindelijk vrijwel evenveel voor
hun bioproducten als voor de conventionele
producten.”

BIOGAST - GROOTHANDEL
IN 12.000 BIOPRODUCTEN
(FOOD EN NON-FOOD)
MET 1.250 KLANTEN
HORST MOSER - DI SIMON ZIEGLER
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WIJ GELOVEN IN BIO

WERELDWIJDE ONTWIKKELING VAN HET TEELTOPPERVLAK VAN BIOGROENTEN
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WAT ZEGT DE BIOTELER ...
“Op een bepaald moment besefte ik dat het gebruik
van chemische producten té schadelijk zou zijn
voor de natuur en de komende generaties. Na een
grondige economische én agronomische studie
besloten we ons uitsluitend te concentreren op bioteelt. Die studies waren noodzakelijk om de
aanzienlijke impact van deze omschakeling te
kennen.” Günter Breuer (AT) bevestigt dat bioteelt
een andere aanpak vereist dan conventionele teelt.
“Bij de teelt van biogewassen komt wel wat
handarbeid kijken. Om de velden op tijd voor te
bereiden moet je meer op voorhand plannen.
Bij ons betekende dit dat we jaarlijks moesten
voorzien in ongeveer 8.000 extra uren handarbeid,
goed voor ongeveer 10 tot 12 seizoenarbeiders.
Daarnaast diversifieerden we onze gewassen om
het hogere risico op een slechte oogst te spreiden.”
De overgang naar bioteelt vereiste een aanzienlijke
investering. “We moesten ons machinepark volledig
aanpassen. Dankzij onze samenwerking met een
naburige landbouwer konden we de investerings-

kost gelukkig delen en investeren in ultramoderne
machines.” Günter Breuer ziet de toekomst heel
positief tegemoet. “Mijn zoon Lukas is nu ook actief
op de boerderij en samen zoeken we naar innovatieve manieren om bio te telen.
Onze oogsten worden elk jaar groter, met hetzelfde
aantal seizoenarbeiders. We zijn dan ook heel blij
dat we de Oostenrijkse Ardo-fabriek – zeg maar
‘onze buur’ – kunnen bevoorraden met heel
smaakvolle en kwalitatieve biologische spinazie,
erwten, rode kool, baby wortelen en sperziebonen.”
PROF. GÜNTER BREUER VAN HET INSTITUUT
VOOR LANDBOUW- EN BOSECONOMIE VAN DE WEENSE
UNIVERSITEIT VOOR BODEMCULTUUR. EIGENAAR VAN
EEN BIOLOGISCHE FAMILIEBOERDERIJ (165 HA)
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KWALITEITSBEHOUD

ONZE KLANTEN CONTINU
KWALITEITSVOLLE PRODUCTEN
AANBIEDEN
De kwaliteit van onze producten is een van de hoekstenen van ons bedrijf. Wij hebben 53 agronomen en 148
technici in dienst die er de hele dag door voor zorgen dat
onze producten volgens de specificaties en de hoogste
kwaliteitsnormen worden afgeleverd.
Onze agronomische afdelingen beheren de gewassen totdat
ze worden afgeleverd bij onze verwerkingsvestigingen.
Daar nemen onze kwaliteitsafdelingen ze over en worden
de grondstoffen, productieprocessen, productselectie en
verpakking gecontroleerd.
Wij streven ernaar onze klanten producten te leveren
die voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Onze productievestigingen zijn gecertificeerd volgens
internationaal erkende normen (BRC/IFS), die ook een
platform bieden voor de hogere normen van de Ardo groep.
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Onze Quality Managers spelen een actieve rol in alle fasen
van de productie en wij moedigen hen aan om deskundigen
te worden voor alle gewassen waarmee zij werken. Om
deze kennis te verwerven, vergezellen zij onze agronomen
tijdens bezoeken aan velden en volgen zij trainingen over de
productieprocessen in onze fabrieken.
Onze Quality Managers passen hun uitgebreide productkennis elke dag toe. Hun inspanningen dragen bij tot
het opbouwen van vertrouwen bij onze klanten en het
verbeteren van onze reputatie door de kwaliteit te leveren
waar wij bekend om staan.

MINDER AFVAL

INTERNATIONAL FOOD WASTE
COALITION (IFWC)
Volgens de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) lijden vandaag
wereldwijd 900 miljoen mensen honger. Als we
de huidige productie- en consumptiepatronen
aanhouden, zullen we bovendien onze wereldwijde voedselproductie tegen 2050 met 60%
moeten optrekken. Verlies van voedsel na de
oogst of verspilling doorheen de distributieen consumptieketen heeft negatieve milieugevolgen op twee vlakken: onnodige druk op
natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen
enerzijds en vervuiling door weggegooid eten
anderzijds. Binnen de context van steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen wordt
meer dan een derde van het geproduceerde
voedsel vandaag niet opgegeten. Het gaat dan
om ongeveer 1,3 miljard ton per jaar.
In de bestrijding van voedselverspilling is
voor Ardo een sleutelrol weggelegd.
Verlies op het veld vermijden
Elk gewas dat voor Ardo wordt geteeld, krijgt een eigen plek in
onze jaarlijkse productiekalender. We stemmen onze aanplanting, teelt en oogst af op een programma dat is gebaseerd op
de bekende dagelijkse productiecapaciteiten van onze fabrieken. Zo kunnen we de schommelingen in vraag en aanbod die
men ervaart in de sector van de verse producten verminderen.
Verlies in de distributieketen vermijden
Door onze producten in te vriezen, behouden we de goede natuurlijke eigenschappen ervan. De ingevroren groenten, kruiden
en fruit van Ardo kunnen volgende week, volgende maand of
zelfs volgend jaar worden gegeten.

“Ardo voelt zich geïnspireerd om de handen in elkaar
te slaan met de andere actoren in de waardeketen van
de levensmiddelensector die zich in de International
Food Waste Coalition hebben verzameld. Samenwerken doorheen de FoodServicewaardeketen biedt
ons een unieke kans om gebieden in kaart te brengen
waar de voedselverspilling kan worden teruggedrongen. We kunnen samen ook een boodschap uitdragen
die consumenten opnieuw bewust zal maken van de
‘echte waarde’ van voedsel.”
JAN HASPESLAGH,
MANAGING DIRECTOR

Verlies in de keuken en aan tafel vermijden
Onafhankelijke studies* hebben aangetoond dat gezinnen en
grootkeukens de hoeveelheid voeding die thuis of in restaurants wordt verspild, spectaculair kunnen doen dalen door
vriesverse producten te kopen. Ardo producten zijn reeds
geschild en gesneden, dus daar gaat niets meer verloren.
En het is eenvoudig om de gewenste hoeveelheden klaar te
maken en te serveren. Immers, individuele porties zijn mogelijk
dankzij verschillende opties om de porties te verdelen, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een brede waaier
aan recepten en opdienmogelijkheden. De vereiste hoeveelheid
wordt uit de verpakking gehaald en de rest gaat opnieuw de
diepvries in, zonder verspilling.
*Frozen vegetables, the answer to food wastage‘,
Prof. Wayne Martindale, Sheffield Hallam University, UK
Ardo werkt samen met gelijkgestemde organisaties om
voedselverspilling in de catering-/FoodService sector
tegen te gaan ...
Ardo‘s inspanningen om voedselverspilling terug te dringen
waren in het verleden voornamelijk gericht op de eigen activiteiten van het bedrijf en op de activiteiten van de eigen telers/
leveranciers. Maar toen werd Ardo uitgenodigd om zich aan te
sluiten bij zes andere organisaties, voornamelijk bedrijven uit de
voedingssector, en het Wereldnatuurfonds om de International Food Waste Coalition (IFWC - internationale coalitie
tegen voedselverspilling) op te richten. De zeven organisaties
bundelden hun krachten en expertise om voedselverspilling in
de FoodService sector in Europa tegen te gaan. Het hoofddoel
van de IWFC is andere bedrijven en organisaties te inspireren
om uitgebreide programma‘s voor de beperking van voedselafval te omarmen en consumenten de waarde van voeding
opnieuw bij te brengen. Het eerste initiatief van de coalitie
bestaat uit proefprojecten in scholen in een aantal Europese
landen om voedselverspilling in kaart te brengen, doeltreffende
oplossingen te bedenken en bewustzijn te creëren bij leerlingen
en leerkrachten.
Stichtende leden IFWC :

http://internationalfoodwastecoalition.org
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UITWISSELEN VAN KENNIS

KENNIS UITWISSELEN
MET STAKEHOLDERS
Wij zijn ervan overtuigd dat kennisuitwisseling met onze stakeholders cruciaal is.
Daarom organiseren we regelmatig kennisuitwisselingsprogramma’s met relevante
betrokkenen al naargelang het onderwerp.
Kruidenroadshows

Infosessie over fruit

Sinds de fusie tussen Ardo en Dujardin is het ‘Kruiden
en Smaakmakers’-aanbod een belangrijke pijler in
ons productassortiment geworden. In 2016
organiseerden we een reeks ‘Kruiden en Smaakmakers’-roadshows in heel Europa om basiskennis
over kruiden toe te lichten en ons productassortiment voor te stellen aan verschillende
Ardo-teams (verkoop, culinaire adviseurs, NPD,
klantendienst, enz.). Tijdens deze roadshows kregen we
de kans om te luisteren naar verschillende standpunten
in verband met de markt voor kruiden en de uitdagingen en de kansen die erin vervat zitten, en konden we
onze ‘marktkennis’ in Europa en daarbuiten uitbreiden.

Fruit is een essentieel onderdeel van het Ardo productassortiment. Het Ardo UK team organiseerde dan ook
voor de Ardo verkoopteams de opleiding ‘A Fruitful
Day’ met nuttige informatie over de markt en de
aankoop van vriesvers fruit, gevolgd door een
proefsessie.

“Het was boeiend om onze collega’s meer te vertellen
over de verschillende soorten fruit en te luisteren
naar de succesverhalen van de afgelopen jaren in
het VK, Denemarken en Nederland.
De fruitmarkt wordt nog geconfronteerd met heel wat
uitdagingen, maar we hebben er vertrouwen in dat
deze informatiesessie ons zal helpen om de categorie in de toekomst verder uit te bouwen.”
JONATHAN MARTIN
GROUP PURCHASING DIRECTOR
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VEILIGE EN GEZONDE VOEDING

PRODUCTINFORMATIE
Onderzoek naar en ontwikkeling van gezonde
producten

Informatie over de voedingswaarde
Informatie over de voedingswaarde op Ardoverpakkingen moet de consumenten zo volledig en
zo duidelijk mogelijk informeren. We vermelden op
het merendeel van onze verpakkingen de referentieinname (RI) om te laten zien in hoeverre de producten
bijdragen aan de dagelijkse inname. Aangezien al onze
producten gezond en gemakkelijk zijn, kunnen ze de
consumenten helpen om gezond en evenwichtig te
eten. De informatie op de verpakkingen en de website
van Ardo wordt voortdurend aangepast aan de veranderende EU-regels betreffende de verstrekking van
informatie over voeding en allergenen. Consumenten
of chefs kunnen de website van Ardo raadplegen om te
achterhalen welke vriesverse groenten, kruiden of fruit
het geschiktst zijn voor een bepaald dieet.

Bij de ontwikkeling van producten met toegevoegde
waarde houden de productontwikkelaars van Ardo altijd
rekening met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak
van duurzame ingrediënten en processen om te zorgen
voor ‘clean label’-producten.
Ardo neemt deel aan heel diverse onderzoeksprojecten,
waarbij wordt gezocht naar methoden om het vitaminegehalte, de textuur en de kleur van groenten tijdens het
verwerken en het invriezen zoveel mogelijk te bewaren.
Interne en externe smaakpanels bepalen regelmatig
de referenties voor Ardo inzake verschillende
organoleptische aspecten.

Aantrekkelijke afbeelding
van het product

Duidelijke
productbeschrijving

Helder overzicht van
de ingrediënten

Duidelijke
kookinstructies

Informatie over de
referentie-inname

Informatie over de
voedingswaarde
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VEILIGE EN GEZONDE VOEDING

VRIESVERSE GROENTEN, KRUIDEN
EN FRUIT: EEN BOM AAN VITAMINEN
Vriesverse groenten, kruiden en fruit
hebben een belangrijke troef: ze behouden
maximaal hun voedingswaarde omdat
ze heel snel na het oogsten worden
ingevroren.
Daardoor hebben ze een rijkere kleur,
textuur en smaak dan de meeste verse
producten in de winkel. Bovendien
bevatten vriesverse groenten en fruit
ook meer vitaminen.

De voedingswaarde van alle soorten fruit en groenten
begint na de oogst meteen af te nemen. Bij verse
producten die werden ingevoerd uit andere continenten
is het vitaminegehalte op het moment van aankoop
mogelijk reeds aanzienlijk gedaald. Dit geldt met name
voor seizoensgebonden verse groenten en fruit, zoals
bonen die vers uit het verre Kenia worden geïmporteerd. De lange vervoertijd over water, over land en door
de lucht tot bij de consument, evenals de opslagtijd
voordat het product wordt geconsumeerd, doen deze
producten heel wat van hun voedingswaarde verliezen.
Dat in tegenstelling tot vriesverse groenten en fruit: die
worden meteen na de oogst ingevroren in de fabrieken
nabij de velden in het land van oorsprong. Invriezen
verzekert een maximaal behoud van de voedingswaarde
en maakt het voor de consument mogelijk om op
elk moment van het jaar seizoensproducten van
topkwaliteit te kopen.

SNEL VERLIES AAN VITAMINE C IN VERSE BONEN
Bron: Universiteit Gent, 2007
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CONCLUSIE

Duurzaamheid –
cruciaal voor onze strategie
en voor onze levensstijl
Lang voordat de term ‘duurzaamheid’ gemeengoed werd, teelde en
verwerkte Ardo vriesverse groenten, fruit en kruiden op duurzame
wijze. Tegenwoordig pakken we duurzaamheid aan als één groot
internationaal team: een team dat het hele plaatje ziet en waarbij
iedereen welkom is om bij te dragen en samen te werken om onze
toekomstige doelstellingen te ontwikkelen.
We staan versteld van de vooruitgang die we hebben geboekt
door samen duurzaam te denken. We zijn ervan overtuigd dat
onze groene ambities en onze groene maatregelen goed zijn
voor mensen, planeet en producten en ook op economisch gebied
verstandig zijn om de duurzame toekomst van ons bedrijf
verzekeren.
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Duurzaam van veld tot bord
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Verduidelijking
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toelichting in
verslag

Toelichtingen bij managementbenadering (DMA’s)
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Milieu
Energie
G4 EN5

Energie-intensiteit

Gedeeltelijk

p. 30

Water
G4 EN8

Totale wateronttrekking per bron

Gedeeltelijk

p. 30, 31

Biodiversiteit
G4 EN13

Beschermde of herstelde habitats

Volledig

p. 34

Producten en diensten
G4 EN27

Omvang van de compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten

Volledig

p. 26-29, 37-39, 44

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht

Gedeeltelijk

p. 15, 16, 17, 21

Gemiddeld aantal uren dat een medewerker per jaar besteedt aan opleidingen,
onderverdeeld naar geslacht en medewerkerscategorie

Gedeeltelijk

p. 16, 17

Volledig

p. 23 ,24, 26-29

Percentage van het productievolume vervaardigd in door een onafhankelijke derde
partij overeenkomstig internationaal erkende normen voor voedselveiligheidsbeheersystemen gecertificeerde locaties

100%
gebenchmarkt
GFSI

p. 40

Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door de
procedures voor product- en diensteninformatie en -etikettering van de organisatie
en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan
dergelijke informatie-eisen.

Volledig

p. 43

Sociaal: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Gezondheid en veiligheid
G4 LA6
Opleiding en vorming
G4 LA9

Sociaal: gemeenschap
Lokale gemeenschappen
G4 SO2

Activiteiten met aanzienlijke mogelijke of werkelijke negatieve gevolgen voor lokale
gemeenschappen.
Sociaal: productverantwoordelijkheid

Gezondheid en veiligheid
van consumenten
G4 FP5
Etikettering van producten
en diensten
G4 PR3
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GENDER
CLEAN WATER
EQUALITY
AND SANITATION

G4 INHOUDSOPGAVE
STANDAADTOELICHTINGEN SPECIFIEK VOOR G4

GRI

Toelichting

Plaats van
toelichting
in verslag
STRATEGIE EN PROFIEL

1. Strategie en analyse
G4.1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

p. 3

G4.3

Naam van de organisatie

p. 2

2. Profiel van de organisatie
G4.4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

p. 4

G4.5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

achterzijde

G4.6

Aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen
met grootschalige activiteiten

p. 6,7

G4.7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

p. 2, 10, achterzijde

G4.8

Afzetmarkten (soorten klanten/begunstigden)

p. 2

G4.9

Omvang van de organisatie

p. 5

G4.10

Aantal medewerkers

wereldwijde cijfers niet beschikbaar

G4.11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

100%

G4.12

Aanvoerketen van de organisatie

p. 8

G4.13

Veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom,
of de aanvoerketen

n.v.t.

G4.14

Voorzorgsaanpak of -principe

p. 8, 9

G4.15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten,
principes of andere initiatieven

p. 35, 41

G4.16

Lidmaatschap van verenigingen

Profel

G4.17

Alle entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de organisatie

p. 2, 6, 7, 10

G4.18

Procedure voor vastlegging van de inhoud en de afbakeningen van het verslag. Licht toe hoe de
organisatie de rapportagebeginselen voor het bepalen van de inhoud van het verslag heeft gebruikt

p. 2

G4.19

Materiële aspecten in kaart gebracht bij de procedure om de inhoud van het verslag te bepalen

p. 8

G4.20

Afbakening binnen de organisatie

p. 8

G4.21

Afbakening buiten de organisatie

p. 8

G4.22

Herformuleringen van informatie verschaft in eerdere verslagen

n.v.t.

G4.23

Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

n.v.t.

G4.24

Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken

p. 11

G4.25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten worden betrokken

p. 11

G4.26

Benadering van het betrekken van stakeholders

p. 12,13

G4.27

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid
van stakeholders

p. 12,13

G4.28

Verslagperiode

p. 2

G4.29

Datum van het meest recente verslag

p. 2

G4.30

Verslaggevingscyclus

p. 2

G4.31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

achterzijde

G4.32

Overeenkomstig GRI Inhoudsopgave

p. 2, 46, 47

G4.33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag

3. In kaart gebrachte materiële aspecten en afbakeningen

4. Betrokkenheid van stakeholders

5. Verslagprofiel

n.v.t.

BESTUUR EN ETHIEK

6. Bestuur
G4.34

Bestuursstructuur

p. 10
7. Ethiek en integriteit

G4.56

Waarden, principes, normen en gedragsnormen zoals gedragscodes en
deontologische codes van het bedrijf

p. 10
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Dit verslag werd gedrukt op dubbelzijdig geperst Lessebo Design Smooth-papier.
Dit papier is ongestreken en bestaat uit in Zweden geproduceerde vezels met
FSC-label. FSC (Forest Stewardship Council) is een keurmerk dat een duurzame
oorsprong en verantwoord bosbeheer van houtproducten garandeert.
Niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele
handelsketen tot bij de eindgebruiker.
Dit verslag werd gedrukt met inkten op plantaardige basis. Dit zijn inkten
waarvan de minerale oliefractie is vervangen door plantaardige olie.
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