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De Directie van CONO Kaasmakers verklaart ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) het volgende beleid te hanteren, onderverdeeld naar de verschillende 
onderdelen; 

Missie 
Het beste voor boeren en koeien;
Om onze boeren een eerlijke melkprijs te kunnen uitbetalen maken wij de lekkerste kaas op de beste 
manier. Op onze eigen ambachtelijke wijze, met echte aandacht voor mens, dier en milieu. 

Visie
Wij strijden tegen smaakvervlakking en willen onze klanten en consumenten verrassen met 
smaakvolle en eerlijke producten. Daarom zijn we toonaangevend in maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en gaan wij voor een eerlijke marge in de hele kaasketen. 

Vertaling naar MVO 
Het MVO en duurzaamheidsbeleid is vormgegeven rondom de thema’s die meest relevant zijn voor de 
CONO stakeholders en waarmee de impact het grootst is. CONO Kaasmakers committeert zich aan 
de SDG doelen van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord van Parijs. Het beleid is een 
gecoördineerd en geïntegreerd beleid en valt onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur. 
Het beleid wordt vertaald vanuit de volgende MVO en duurzaamheidspijlers met bijbehorende 
doelstellingen (zie bijlage 1); www.cono.nl/duurzaamheid/mvo-bij-cono

 Sustainable business (SDG8 en SDG17)
CONO zorgt voor een sterkere positie in de keten voor de leden-veehouders. Het realiseren 
van een eerlijke melkprijs is het bestaansrecht van de coöperatie. Goede samenwerking met 
ketenpartners en kennispartners is de basis voor verdere verduurzaming. Middels onze 
kaasmerken brengt CONO duurzaamheid tot toegevoegde waarde voor de consument. 

 Werkomgeving (SDG3 en SDG4) 
Vitaliteit en veiligheid van onze mensen resulteert in een plezierige en inspirerende 
werkomgeving. We streven naar fitte en blije collega’s en een laag ziekteverzuim. Bij CONO 
heeft men zelf regie op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Sprekende voorbeelden 
zijn het opleidingshuis voor de productiemedewerkers, het Caring Dairy 
workshopprogramma voor onze melkveehouders en een echte eigen zuivelopleiding voor 
toekomstige kaasmakers. Inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen inbreng en 
kwaliteit en duurzaamheid boven aan staan.
 

 Dierenwelzijn (SDG12 en SDG15) 
Dierwelzijn gaat om voeding, huisvesting, gezondheid en natuurlijk gedrag. De CONO koeien 
grazen in wei zolang de natuur het toelaat. In alle stallen is veel ruimte om comfortabel te 
liggen en in iedere stal is een koe-massageborstel aanwezig. We streven naar goede koeien 
die langer leven. 

 Klimaat (SDG12 en SDG13)
De urgentie om forse stappen te zetten is groot. Voor ons is het klimaatvraagstuk een 
ketenvraagstuk: “van koeienbek tot winkelrek.” Dat begint bij het voer voor de koe, 
maatregelen op de boerderij om methaan te verlagen, in de kaasmakerij, bij de distributie tot 
en met de verpakkingen in het winkelschap. We zetten al ons vakmanschap in en ontwikkelen 
nieuwe kennis om onze CO₂-footprint te verkleinen. Sterker nog, het is onze ambitie om in 
2030 met onze CONO kaas klimaatpositief te zijn.

 Circulariteit (SDG12):
In circulariteit en kringlooplandbouw draait het om de inzet van hernieuwbare grondstoffen 
zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Ons motto is niet meer produceren dan de 
markt vraagt. Er is geen voedselverspilling. Zo weinig mogelijk verbruiken, restwarmte waar 
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mogelijk hergebruiken, water uit de melk hergebruiken voor processing water. En zoeken 
naar echte circulaire kaasverpakking. 

 Biodiversiteit (SDG15): 
Iedere melkveehouder werkt met en is afhankelijk van de natuur. We streven naar zo veel 
mogelijk grondgebonden bedrijven en het sluiten van de kringloop. Meer voer van eigen 
bodem en uit de regio betekent minder voer van ver weg. Met weidende koeien op oude 
grasbodems met klavers als stikstofbinders beperken we stikstofuitstoot. Zo ontstaat er 
meer leefruimte voor (agrarische) natuur zoals weidevogels, kruidenrijk grasland en ook 
bloemrijke randen zoals het Beemster bijenlint. Al het krachtvoer is 100% GMO-vrij en onze 
veehouders gebruiken geen glyfosaat in de ruwvoerteelt.

De Directie zal de benodigde middelen ter beschikking stellen (o.a. tijd, kennis, hulpmiddelen). Bij de 
uitvoering en implementatie wordt de Directie ondersteund door verschillende teams en werkgroepen. 
De wijze waarop een en ander geïmplementeerd is, is vastgelegd in onderliggende 
programmabeschrijvingen, jaarplannen en het kwaliteitshandboek.

Ethiek
CONO Kaasmakers erkent de Internationale rechten van de mensen. Deze rechten zijn 
geïmplementeerd o.a. door de CAO en door interne gedragscode. 

Voedselveiligheid & productkwaliteit;
CONO Kaasmakers produceert onderscheidende kaas waarbij de voedselveiligheid en 
productkwaliteit voorop staan. Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op het HACCP principe, 
voldoet aan de wettelijke eisen en wordt gecertificeerd conform internationale GFSI standaard. 

Arbeidsomstandigheden; 
CONO Kaasmakers ziet het als haar verplichting om lichamelijk letsel en/of schade aan de 
gezondheid van alle onder haar verantwoording vallende werknemers (ook derden) te voorkomen en 
het welzijn te bevorderen.

CONO Kaasmakers richt zich op een zodanige organisatie en werkwijze dat onaanvaardbare risico’s 
worden uitgesloten en de arbeidsomstandigheden worden geoptimaliseerd. Daarbij zal worden 
gestreefd naar bestrijding bij de bron, alvorens de werknemers te belasten met het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het nemen van maatregelen worden de risico’s en de 
financiële aspecten goed afgewogen en de maatregelen worden getoetst aan de stand van de 
techniek en wetenschap. 

Duurzaamheid / Milieu- en Energiezorg
CONO Kaasmakers herkent en erkend haar positie in de samenleving en specifiek de positie in het 
werelderfgoed van de Beemster. CONO Kaasmakers streeft er naar om met haar activiteiten het 
milieu zo weinig mogelijk te belasten. Maatregelen worden getoetst aan de stand van de techniek en 
economische haalbaarheid. 

Verbetercirkel:
Jaarlijks wordt een directiebeoordeling uitgevoerd om te bepalen of het systeem voldoet aan de door 
de Directie gestelde eisen en verwachtingen. De bevindingen uit deze directiebeoordeling zijn de 
basis voor de doelstellingen van het daaropvolgende jaar. 

De Directie van CONO Kaasmakers:

Algemeen Directeur
W. Betten
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Bijlage 1: 
MVO, duurzaamheidsdoelen 2025 en 2030

Doelen Caring Dairy programma 2025 


