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Sustainable Business plan 2023

Visie
Categoriegroei creëren voor Europese klanten middels jaarrond 

een constante aanvoer van kwaliteitsbessen te bieden en het welzijn 
van de consumenten te verbeteren

Goed zaken doen

Continue verbetering van 
arbeidsomstandigheden

100% social monitoring 
& topthema’s Beyond 

Social Compliance

Impact op het 
milieu verkleinen

100%
recyclebare of 
herbruikbare 
verpakkingen

CO2-uitstoot 
verminderen

Verantwoord 
watergebruik 

in onze 
teeltgebiedenWe werken aan de UN Sustainable

Development Goals
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Voortgang 2022

• Gemiddelde uitstoot  
 per kg verkocht product:  
 2,91 kg CO2-eq/kg
• Totale uitstoot van verkochte  
 producten: 43.040 ton CO2-eq
• Scope 1-emissies: 131.614 kg CO2-eq  
 en scope 2-emissies: 8.904 kg CO2-eq

Better togeth
er • Better to

ge
th

er
 •

100% recyclebare
of herbruikbare
verpakkingen

CO2-uitstoot 
verminderen

Impact op milieu verkleinen

Impact op milieu verkleinen Impact op milieu verkleinen

Verantwoord waterge-
bruik in onze teeltgebieden

• 1.212.270 topseal-bakjes  
 besparen 40% plastic per bakje
 t.o.v. bakjes met deksel
• 155.952 kartonnen shakers  
 besparen gemiddeld 90% per  
 bakje t.o.v. plastic bakjes
• Van het verkochte volume
 hebben we 7% duurzamer verpakt
 t.o.v. 2021

Levensstandaard verhogen

• 93% van de focus- en kernproducten
 van onze partners in risicolanden
 worden sociaal gecontroleerd
• Samen met onze partners werken 
 we voortdurend aan verbetering 
 van de arbeidsomstandigheden

100% sociaal
gecontroleerd
en belangrijkste
thema’s Beyond
Compliance

• 56% van de belangrijkste velden van 
 strategische telers in landen met een
 hoog waterrisico heeft een wateraudit
 laten uitvoeren
• Voortzetting van de sector samenwerking
 via het SIFAV om inzicht te krijgen in 
 gemeenschappelijke uitdagingen op het
 gebied van water en mogelijke oplossingen
 in Spanje
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Projecten
 2022

Verantwoord
waterbeheer

Gezonde
voeding

Berries Pride is zeer actief op 
gebied van water. Bijvoorbeeld 
met betrekking tot het 
afstemmen van de collectieve 
actie in Zuid- Spanje en in het 
opvolgen van de waterdoelen
die gesteld zijn in het SIFAV
2025 programma.

Samen met onze teler Hortifrut in Peru hebben 
we op twee scholen moestuinen aangelegd. We 
willen op deze manier scholen en gemeenschappen 
aanmoedigen om gezonde eetgewoonten te 
bevorderen en kinderen dichter bij de natuur 
te brengen. De Nature's Pride Foundation heeft 
ook een Handboek gemaakt. Het handboek is 
een praktische stap-voor-stap handleiding voor 
het aanleggen van moestuinen. Nieuwsgierig 
geworden? Neem een kijkje of download de 
printbare versie hier!

Bekijk handboek Bezoek website 
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Onze due diligence aanpak op mensenrechten en milieu

Communicatie
over risicoanalyse

en actieplan

Monitoren
van acties 

Actieplan
om risico’s te stoppen,
voorkomen of beperken

Zorg voor herstel 
maatregelen of
werk hieraan mee
indien van toepassing

Risicoanalyse
in onze ketens

In 2022 
hebben we de risico’s op
gebied van bestuur, 
arbeidsomstandigheden, 
mensenrechten en milieu
voor al onze producten en 
landen in kaart gebracht.

6

Integratie
maatschappelijk

verantwoord ondernemen
In beleid en

managementsystemen

1

2

34

5
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Doelen
 2023

• Analyse van de 2022 CO2-emissie- 
 resultaten om doel en plan voor
 2028 te bepalen 

• 92% van het volume van onze partners
 in landen met een hoog, gemiddeld of   
 laag risico wordt sociaal gecontroleerd
• Samen met onze partners werken we  
 voortdurend aan verbetering van de
 arbeidsomstandigheden

100% recyclebare 
of herbruikbare 
verpakkingen

CO2-uitstoot 
verminderen

100% sociaal
gecontroleerd
en belangrijkste
thema’s Beyond
Compliance

Impact op milieu verkleinen

Impact op milieu verkleinen

Levensstandaard verhogen

Impact op milieu verkleinen

• We werken in 2023 toe naar 100%
 recyclebare of herbruikbare
 verpakkingen

Verantwoord waterge-
bruik in onze teeltgebieden

• 75% van de belangrijkste velden van  
 strategische telers in landen met een  
 hoog waterrisico heeft  
 een wateraudit uit laten voeren
• Voortzetting van de sector samen- 
 werking via het SIFAV om inzicht te  
 krijgen in gemeenschappelijke  
 uitdagingen op het gebied van water  
 en mogelijke oplossingen in Spanje

Due diligence
In 2023 maken we ons actie- en 
monitoringsplan. Samen met de 

risicoanalyse legt dit de basis 
voor ons Sustainable Business 
Plan 2028. Daarnaast creëren 

we ons eerste due diligence 
rapport.
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