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Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu  
BELEIDSVERKLARING 

 

 
Onze Purpose is Well-being through potatoes: we werken nu en voor toekomstige generaties op een 
duurzame manier. We bedienen en inspireren onze klanten en consumenten met de inventieve 
aardappelproducten en -oplossingen waar ze van houden en die ze vertrouwen. We leven de wet niet alleen 
na, maar committeren ons aan een preventieve aanpak. Naast veiligheid, gezondheid en het milieu liggen 
voedsel- en voederveiligheid, authenticiteit en kwaliteit aan de basis van alles wat we binnen LW/M doen. 
We houden elkaar verantwoordelijk voor het naleven van de volgende principes: 
o We respecteren de gezondheid van mens, dier en milieu in iedere fase van onze waardeketen. 
o We bieden iedereen, overal, altijd het genot van onze (aardappel)producten aan. 
o We zorgen dat de integriteit van onze producten gewaarborgd is door de hele waardeketen heen.  
o We zetten ons in voor het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en het welzijn van onze 

mensen. 
o We streven ernaar de negatieve impact van onze producten, processen en activiteiten gedurende hun 

gehele levenscyclus te beperken. 
o We leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn. 
o We stellen altijd duidelijke doelen en targets op en zorgen dat de daartoe benodigde informatie 

beschikbaar is. 
 
Onze QESH aanpak is gebaseerd op wetenschap, risicobeoordeling en continu verbeteren en is iets dat we 
samen doen. We luisteren naar en leren van stakeholders, klanten, consumenten, telers en andere 
leveranciers, aanwonenden, overheden, non-gouvernementele organisaties en onze collega's. We zetten 
deze informatie en wetenschappelijke inzichten, de beste technologieën en informatietechnologie in om 
kwaliteit, veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu als standaard in te bouwen en om ons 
continu te verbeteren. Met onze standaarden en ons beleid bevorderen we de kwaliteit, veiligheid, 
gezondheid in de waardeketen, minimaliseren we onze ecologische voetafdruk en bieden we onze klanten 
en consumenten vertrouwen in onze producten.  
 
Al onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor QESH. Samen met hun gezinnen en geliefden zijn ook zij 
onze klanten. We monitoren en evalueren onze QESH continu. Bovendien moedigen we onze medewerkers 
aan ideeën aan te dragen om bepaalde aspecten van onze QESH te verbeteren en in actie te komen bij en 
melding te maken van omstandigheden die het nakomen van dit beleid in gevaar brengen of anderszins een 
QESH-gerelateerd risico voor de onderneming vormen. We ondernemen direct actie op dergelijke 
omstandigheden in onze waardeketen. We verwachten dezelfde waarden van onze leveranciers en 
zakenpartners.  
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