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Axxent Masters in Tea
Thee met positieve impact voor iedereen
Don’t judge a book by its cover
Het gaat om de inhoud, het verhaal. En het verhaal van Axxent Masters in Tea vertellen
we je graag.
In dit rapport vertellen we je meer over onze werkwijze en de overwegingen die daarbij
zijn gemaakt.
We houden ervan om daad bij het woord te voegen. En we sporen jou aan om hetzelfde
te doen: scheur de cover van dit report, plant het groeipapier in de grond en zie zelf hoe
je op een gemakkelijke wijze een positieve impact kunt hebben op jouw omgeving.
We geven graag iets moois terug aan de aarde, zeker na al het moois wat het ons al
jarenlang geeft, waaronder heerlijke thee.
We have nothing to cover up. Dus laten we met de inhoud verder gaan.

plant instructies
1

Papier nat maken

2

Planten
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Axxent Masters in Tea levert theeconcepten die duurzaam, innovatief en origineel
zijn. Onze blends en de verpakkingen worden altijd naar wens samengesteld.

Bij voorkeur biologisch en Fairtrade
gecertificeerd, maar ook conventioneel.

100%

Onze theezakjes zijn
goed op weg naar
100% composteerbaar
en plasticvrij.

Onze thee wordt geplukt, verwerkt
en verpakt in Sri Lanka en India.
Zo dragen we bij aan een
groeiende lokale economie en
werkgelegenheid in de landen van
oorsprong.

Positieve impact

Via de Fair Grounds Foundation helpen wij
en onze partners lokale gemeenschappen rondom
de theevelden. Dat doen we door de realisatie
van betere huisvesting, kinderopvang, educatie
en directe toegang tot gezondheidszorg.
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In ruim vijftien jaar tijd is Axxent Masters in Tea
uitgegroeid tot een internationale theeleverancier.
Vanuit de gedachte om de traditionele theemarkt
te verrassen en verrijken met duurzame
theeconcepten, richten we ons inmiddels op een
breed scala aan markten, van out-of-home tot
retail en van eigen merk tot private label.
De groeiende professionalisering gaat gepaard met
een heldere focus op duurzaamheid en het maken
van positieve impact in de theeproductielanden
India en Sri Lanka.
Met deze mooie groei, groeit de
verantwoordelijkheid voor mens, product en
omgeving. In dit eerste Corporate Social &
Responsibility Report laten we zien welke
acties we op deze vlakken ondernemen.
Ik ben trots op deze publicatie en neem je
graag mee in ons verhaal.

Thee is – na water – de meest populaire drank ter
wereld. De theesector is heel belangrijk voor de
economie van de theeproducerende landen en
levert een cruciale bijdrage aan het behalen van
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, vooral als het
gaat om het uitroeien van armoede*.

Positieve impact op de waardeketen
Een belangrijk deel van onze waardeketen ligt in
Sri Lanka en India. In deze twee theeproducerende
landen wordt onze thee geplukt op Tea Estates
(de theevelden). Waar het hier voor veel andere
(thee)merken stopt en de productie elders verder
gaat, wordt onze thee ook lokaal verwerkt én
verpakt. Dat betekent dat de volledige waarde van
thee – inclusief het verpakken – in het land van
oorsprong ligt. Zo dragen we bij aan een groeiende
lokale economie en werkgelegenheid. Maar het
gaat om meer dan dat. We willen dat de mensen
die verbonden zijn aan de productie en verpakking
van onze thee, ook profiteren van betere woon- en
leefomstandigheden.

“Als leverancier van een puur natuurproduct nemen we onze
verantwoordelijkheid voor mens, product en omgeving.
We maken fundamenteel steeds betere keuzes.
Meer impact op de waardeketen, meer focus op gecertificeerd
biologisch, en op weg naar zero waste.”

Pim Oostrom | directeur Axxent masters in Tea

*Bron: Solidaridad, (2016, 27 september). ‘Problemen vragen om gezamenlijke aanpak’.
https://www.solidaridad.nl/nieuws/india-en-china-gaan-samen-met-solidaridad-voor-een-duurzame-theesector/
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Daarom doen we meer
We helpen lokale gemeenschappen rondom de
theevelden: met betere huisvesting, kinderopvang
en toegang tot gezondheidszorg. Dit doen we via
de Fair Grouds Foundation, de onafhankelijke nonprofit organisatie gelieerd aan Axxent Masters in
Tea. Investeren is mogelijk dankzij de afdracht van
onder andere ons eigen theemerk Sunleaf, maar
ook via de afdracht van private label thee van onze
relaties en via donaties.
Ons theemerk Sunleaf is exclusief gelieerd aan de
Fair Ground Foundation. Per verkochte kilo Sunleaf
wordt 50 eurocent afgedragen. De Fair Grounds
Foundation werkt samen met lokale partners,
zodat geldstromen zoveel mogelijk ten gunste
van de lokale economie komen. In 2022 zal het
aantal merken met een afdracht aan de
Fair Grounds Foundation worden uitgebreid.

Focus op Biologisch en Fairtrade
Op dit moment is bijna 35 procent van onze
producten biologisch gecertificeerd.
Een belangrijke doelstelling die we eind 2021
behaald willen hebben, is dat minimaal de helft
van de afzet voortkomt uit biologisch
gecertificeerde producten. We zijn aangesloten
bij het biologisch small farmers Jalinga-project in
Zuid-Assam (India). Sinds 2002 is Jalinga bezig met
duurzame biologische teeltmethoden en in 2007
kreeg Jalinga Tea Estate officieel zijn biologische
status. Verspreid over 658 hectare, is Jalinga de
grootste gecertificeerde biologische theetuin
in India en het eerste en enige CO2-neutraal
gecertificeerde theedomein in de wereld.
Op biologische theeplantages worden geen
chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest
gebruikt. Biologische theeproducenten werken
samen met moeder natuur in plaats van ertegen
te vechten. Ook na 2021 blijven we investeren in
biologische certificering.

70 procent van onze producten heeft ten minste
één van de officiële keurmerken (Fairtrade,
biologisch, UTZ/RFA) of een combinatie hiervan.
Daarnaast hebben we nog producten die de Fair
Grounds Foundation certificering hebben voor een
directe afdracht naar oorsprong. We streven naar
maximale certificering van deze topkeurmerken op
al onze producten.
De keurmerken zijn ambitieus (streng), transparant
en de controle is betrouwbaar. Deze certificering
helpt de positie van boeren en arbeiders in de
keten te versterken.

Minder plastic, meer compost
Thee is een puur product. Toch zijn veel
theeverpakkingen niet per se heel duurzaam.
Er wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld plastic,
nietjes en nylon. Wegwerpplastic is niet meer
van deze tijd. We zijn gestopt met plastic om
alle doosjes en nemen afscheid van gebleekte
theezakjes en nietjes.
Doorzichtige piramidezakjes kunnen prima
geproduceerd worden van PLA (polylactic acid),
een bioplastic op basis van melkzuur. PLA ziet
eruit en voelt als nylon, maar is composteerbaar
en weg te gooien als GFT-afval. Hierdoor brengt
de waardevolle inhoud van het gebruikte zakje een
grote bijdrage aan schone compost.

Green Deal
In eigen land is een recente ontwikkeling de
Green Deal Koffie en Thee, waarin staat dat
composteerbare koffie- en theezakjes de norm
moeten zijn. Uiteraard staat onze handtekening
onder de Green Deal. Met meer dan 95 procent
biologisch afbreekbare theezakjes voldoen wij nu
al ruimschoots aan de Green Deal-doelstelling en
dagen we onze branchegenoten uit om ook voor
biologisch afbreekbare materialen te kiezen.

“Wat telt is de
impact die je
kunt maken.”

B-corp certificering
Axxent zit momenteel in de opstartfase van
de B-Corp certificering. In 2022 verwachten
we de certificering rond te hebben. B-corp is
een wereldwijd erkend certificaat en kent hoge
standaarden op het gebied van transparantie,
duurzaamheid en ethiek.

Ambities
Een gezonde dosis ambitie is ons niet vreemd.
We gaan voor een groter percentage biologisch
gecertificeerd, een forse uitbreiding van onze
out-of-home naar retail, een groeiend aantal
professionele productiepartners en een grotere
beschikbaarheid van onze artikelen. Zodat we op
alle vlakken daadwerkelijk impact maken.
Tot slot. Duurzaam is niet altijd duurder.
Een Fairtrade-product is duurder, omdat er een
afdracht plaatsvindt. Voor biologisch betaal je in
de regel wat meer: de productie kost ook meer.
Maar een ongebleekt theezakje of het weglaten
van een nietje aan een label en vervangen door
een geknoopt touwtje: dat is niet per se duurder.
Het vereist een andere machine of een andere
leverancier. Waarmee ik maar wil zeggen: geld is
relatief. Je kunt nieuwe stappen zetten om op een
andere manier te produceren.
Wat telt is de impact die je kunt maken.
Wij willen zoveel mogelijk mensen de kans geven
om duurzaam thee te drinken. Er is altijd een
passend alternatief. Doe je mee?

Pim Oostrom
directeur Axxent masters in Tea
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Axxent ontzorgt

TOP

5

Als fullservice leverancier van begin tot
eind betrokken bij de gehele keten:
van productontwikkeling tot productie
en logistiek

speler op de
Nederlandse markt

Productiepartners voornamelijk in Sri Lanka en India,
maar ook buiten Europa

Axxent Masters in Tea
Thee met positieve impact
voor iedereen

Supply chain in de productielanden

We onderscheiden ons met
innovatieve, creatieve en duurzame
theeconcepten die inhaken op
actuele consumententrends
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Onze missie
De (inter)nationale theemarkt verrijken en verrassen met duurzame,
innovatieve en creatieve theeconcepten.
Met andere woorden: Een lekkere kop thee met positieve impact voor iedereen. Dat doen we met onze
eigen merken en tailor made tea blends voor private labels. We zijn expert tot op productniveau en
up-to-date als het gaat om consumenten- en handelsgedrag. We kunnen daardoor snel inspelen op
actuele trends, blends en verpakkingen.
Als hoogwaardige speler met bevlogenheid voor en kennis over thee zijn wij een professionele en
enthousiaste partner die graag de wensen van de klant tot een concreet resultaat vormt.
We zetten in op een langdurige samenwerking met afnemers en productiepartners.

Werken vanuit de kernwaarden

Aangenaam professioneel

Wij geloven in onze kernwaarden. Ze vormen
voor ons het fundament en zijn bouwstenen
voor wat we bij Axxent Masters in Tea belangrijk
vinden. Ze gelden voor zowel het bedrijf als voor
medewerkers en zijn de pijlers onder onze werving
en het HR-beleid:

We vinden een persoonlijke benadering belangrijk.
Dat zie je terug in onze dagelijkse manier van
werken, en in de manier waarop we zaken doen.
We combineren een persoonlijke benadering met
respect en met resultaatgericht handelen.

Wij zijn innovatieve ondernemers,
een betrokken partner, aangenaam
professioneel en toonaangevend.

We dragen bij aan het succes van afnemers
door het leveren van heerlijke theeproducten van
constante kwaliteit. Het is ons doel om te werken
met zorgvuldig geselecteerde productiepartners
waar we langetermijnrelaties mee aangaan.
Op deze manier waarborgen het kwaliteitsniveau
en kunnen we onze beloftes waarmaken.

Innovatieve ondernemers
We streven continu naar versterking van onze
positie als totaalleverancier van theeproducten.
We zijn innovatief, gaan voor haalbare en
toepasbare oplossingen, zijn proactief en zien altijd
kansen. Ook als het ingewikkeld wordt.

Toonaangevend

Betrokken partner
We zijn een betrokken partner richting
productiepartners en afnemers en geloven in
zakelijke relaties op lange termijn. We willen
mensen en bedrijven aan elkaar verbinden.
We zijn eerlijk en duidelijk, onze werkwijze is
transparant en toegankelijk.

“Onze theeconcepten zijn duurzaam, innovatief en origineel.
Blends en verpakkingen worden altijd naar wens samengesteld.”
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Onze brands

Retail en out-of-home

Private labels

Centraal staat het ontwikkelen, vermarkten en
distribueren van unieke theeconcepten voor zowel
nationale als internationale klanten in de retail
en de out-of-home markt. We richten ons op de
merken Tea of Life, Thee Van Oordt, Sunleaf en
Bradley’s, waarbij elk merk in een specifieke
behoefte voorziet.

Tegelijkertijd onderscheiden we ons met
maatwerk voor private labels. We creëren unieke
verpakkingsconcepten voor onder andere
(biologische) winkels, gezondheidswinkels,
supermarktketens en de out-of-home-markt.
Het resultaat: tailor made tea blends die passen
bij de doelgroep van de afnemer.

Biologisch en Fairtrade

Keurmerken

Met de Tea of Life Fairtrade (biologische) lijn
richten we ons op de out-of-home-markt.
Deze duurzame thee gaat onder andere naar
ziekenhuizen, instellingen en kantoren.
Voor de horeca biedt Axxent een onderscheidend
horeca theemerk: Bradley’s. Bradley’s is Fair trade
gecertificeerd en een van de lijnen is daarnaast ook
biologisch gecertificeerd. De Piraminis range, een
innovatief ‘’cadeau’’ doosje met piramidevormig
zakje, speelt in op de beleving die in de horeca zo
belangrijk is.
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Tea of Life is gecertificeerd met de erkende
topkeurmerken Fairtrade en SKAL (biologisch).
Deze topkeurmerken scoren hoog op het gebied
van controle, transparantie en milieu, dierenwelzijn
of mens en werk.
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de Fair grounds foundation
De Fair Grounds Foundation biedt zowel
financiële als sociale steun door middel van
projecten die een wezenlijk verschil maken
voor de leefomstandigheden van de lokale
bevolking. Denk aan onderwijs, huisvesting
en gezondheidszorg. Hoe start je in zo’n
regio? Daarvoor nemen we je mee terug in
de tijd.

Fair Grounds Foundation
Grondleggers van Axxent Masters in Tea,
Arnoud Francken en Marcel Vogel, wilden in
de theeproducerende landen iets terug doen –
specifiek voor de families op en rondom de Tea
Estates in het Nuwara Eliya district, in de Centrale
Provincie van Sri Lanka. In 2009 richtten zij daarom
de Fair Grounds Foundation op. De afgelopen jaren
zijn in Sri Lanka verschillende projecten gerealiseerd
op de Tea Estates. Dit jaar zijn we voor het eerst
ook in India gestart met projecten vanuit de Fair
Grounds Foundation, waaronder de bouw van een
apotheek.
Ons theemerk Sunleaf is exclusief gelieerd aan de
Fair Grounds Foundation Dat betekent dat we voor
iedere verkochte kilo thee 50 eurocent afdragen
aan de stichting. In 2022 zullen ook onze andere
merken hieraan verbonden worden en een vaste
afdracht aan de Fair Grounds Foundation leveren.

Ook private labels kunnen zich verbinden aan de
Fair Grounds Foundation en daarmee projecten
steunen die zij zelf – in samenspraak met onze
productiepartners - selecteren.

Kinderdagverblijven
Eerder zijn op Tea Estates in het Nuwara Eliya
district onder andere de bouw en inrichting van
zes kinderdagverblijven gefinancierd. Kinderen van
theepluksters worden professioneel opgevangen en
er zijn degelijke sanitaire voorzieningen.
Bij de kinderdagverblijven zijn ook speeltoestellen
zoals schommels en een wipwap geplaatst.

Fair Ground Foundation Partners
We zijn zeer blij te zien dat steeds meer partners
hun producten voorzien van het keurmerk van
de Fair Ground Foundation. De bijdragen gaan
rechtstreeks naar de lokale theeplukkers en hun
families en wordt geïnvesteerd in onderwijs,
huisvesting en gezondheidszorg rondom de Tea
Estates. Ambassadeurs en partners leggen zelf
de focus op wat zij belangrijk vinden.
Een cateraar wil bijvoorbeeld verschil maken
door basisschoolkinderen dagelijks een goede
warme maaltijd te bieden, terwijl een biologische
koffiebrander juist de lokale biodiversiteit wil
bevorderen.

Abbotsleigh Estate
Abbotsleigh ligt op een hoogte van 1.300 meter in
de Ambagamuwa divisie van het district Nuwara
Eliya, op ongeveer 125 kilometer van Colombo
(Sri Lanka). De eerste theeproductie op dit Estate
gaat terug naar 1892. Momenteel wordt het Estate
beheerd door Hatton Plantations PLC.
• Abbotsleigh Estate is Fairtrade- en
Rainforest Alliance gecertificeerd.

Apotheek Abbotsleigh Estate

• Totale omvang: 42.746 hectare.

Op het Abbotsleigh Estate in de binnenlanden van
Sri Lanka is de bestaande apotheek afgebroken
en is de opbouw van een nieuwe, moderne
apotheek in gang gezet. De apotheek zal een grote
wachtruimte, spreekkamer, voldoende sanitaire
voorzieningen en uiteraard een uitgiftepunt
voor medicijnen krijgen. De verwachting is dat
de apotheek eind 2021 in gebruik genomen kan
worden.

• Biedt werkgelegenheid aan 300 gezinnen.
• 849 mannen, 1.145 vrouwen en 765 kinderen.

“Je hoeft zoiets niet te doen.
Je kunt lokaal produceren, want het product
is van topkwaliteit. En de kennis ook.
Maar de omstandigheden zijn dat nog niet.

Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG) van de
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties
leggen de basis voor een betere en duurzamere
wereld voor iedereen. Deze 17 doelen moeten in
2030 een eind maken aan armoede, ongelijkheid
en klimaatverandering. Axxent Masters in Tea
draagt met haar duurzaamheidsinitiatieven bij aan
de realisatie van deze Sustainable Development
Goals.

Dan kun je je schouders ophalen. Maar je
Hierbij leggen wij de focus op de volgende drie
Sustainable Development Goals:

kunt er ook voor kiezen om daar wel wat aan

• SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
• SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
• SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

een betere toekomst bieden.”

te doen. De mensen met wie je samenwerkt

Pim Oostrom | directeur Axxent masters in Tea

Norwood | Sri Lanka
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Corporate & Social Responsibility FOCUS en Initiatieven
We nemen verantwoordelijkheid voor mens, product en omgeving.
Ons Corporate & Social Responsibility beleid focust op vier pijlers:

Pijler

Focus

Initiatieven of resultaten

Team Axxent Masters in
Tea

•Stimuleren van vitaliteit,
duurzame inzetbaarheid,
flexibiliteit, verantwoordelijkheid en veiligheid.
•Monitoren medewerkerstevredenheid

Vitaliteit, teamontwikkeling en duurzame
inzetbaarheid. Het medewerkerstevredenheidonderzoek (halfjaarlijks, inclusief
PSA-toetsing), fruit van de zaak en flexibele
(thuis)werktijden.

Duurzaamheid & het
milieu

•Verbeteren en verminderen
van milieu-impact in de hele
keten
•Duurzame(re) thee en
verpakkingen
•Reductie van afval en CO2-uit
stoot door de gehele keten
•Werken aan klimaatneutrale
bedrijfsvoering en logistiek
•Streven naar maximale
certificering van Fairtrade,
Rainforest Alliance en
biologische producten

Verpakkingsreductiebeleid: naar FSC
gecertificeerd karton of gerecycled karton.
Eind 2021 is 50% van onze (retail en/of
OOH) producten biologisch gecertificeerd.
Plasticvrije theezakjes.

Lokale gemeenschap in
productielanden

•Verbetering van de woon- en
werkomstandigheden van de
theeplukkers en hun families
•Bevordering van de keuze
voor producten met
certificering zoals Fairtrade en
Rainforest Alliance

•Uitbreiden van de Fair Grounds
Foundation naar India
•70 procent van onze producten heeft ten
minste één van de officiële keurmerken
(Fairtrade, biologisch, UTZ/ RFA) of een
combinatie hiervan

Dienstverlening aan
afnemers

•Optimale en constante
kwaliteit en voedselveiligheid
op het hoogste niveau
•De volledige keten in beeld en
daarop anticiperen
•Heldere klantovereenkomsten
en structurele langetermijn
relaties

IFS certificering (Higher Level).

“Biologisch afbreekbaar
en recyclebaar
verpakkingsmateriaal,
biologische producten
en ingrediënten met een
erkende certificering.”

Kruiden worden zoveel mogelijk lokaal
aangekocht en geïmporteerd. Traceerbaarheid
is hierdoor gewaarborgd.
Biologische thee wordt (vrijwel altijd) direct
ingekocht bij het Tea Estate, waarmee
traceerbaarheid is gewaarborgd.
De inkoop van niet-biologische thee in Sri
Lanka vindt plaats via de veiling (auction).
Deze producten zijn specifiek omschreven
naar grading en herkomst, oftewel van welk
Tea Estate ze afkomstig zijn. Daarmee is
traceerbaarheid gewaarborgd.
Jarenlange relaties met productiepartners in
Sri Lanka en India die we ten minste tweemaal per jaar een bezoek brengen.
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Corporate & Social Responsibility In alle facetten van het bedrijf
Pijler

Toelichting

Axxent Masters in Tea levert theeconcepten die duurzaam, innovatief en origineel zijn. Onze blends en
de verpakkingen worden altijd naar wens samengesteld. In onze bedrijfsvoering zie je duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen terug in alle facetten van het bedrijf. Dat vergt een integrale
aanpak. In onderstaand overzicht zie je hoe we dat borgen en waarmaken.

Borging

Wijze van uitvoering

Code of conduct

Naleven van de gedragscode van
Axxent Masters in Tea.

Alle werknemers, functionarissen en
managementleden ontvangen, lezen en
ondersteunen de gedragscode.

Periodieke beoordeling van de naleving door middel van
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Interne vertrouwenspersoon (voor persoonlijke of werkgerelateerde problemen).

Wet- en regelgeving

Inzicht in externe eisen en wet- en
regelgeving waaraan wij moeten voldoen.

Het Kwaliteitsteam houdt de wet- en
regelgeving actief in de gaten door middel
van regelmatige updates vanuit Eurowet,
door Lidmaatschap branchevereniging Koffie
& Thee Nederland en nieuwsbrieven van
vakliteratuur.

Implementatie van het online QA-kwaliteitssysteem.
Periodieke inzet van (externe) labtesten om te controleren of
het volledige product aan de laatste wetgeving voldoet.

Goed leiderschap

We zijn een organisatie met de focus op
duurzaamheid. Commercieel succes en goede financiële resultaten
zijn belangrijk voor ons
voortbestaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden met onze missie en visie.

Continue verbetering en vernieuwing
volgens het Plan Do Check Act-principe
(kwaliteitscirkel van Deming). Het periodiek
delen van de ontwikkelingen omtrent de
Fair Grounds Foundation.

Werkbezoeken aan en overleg met lokale productiepartners
om de relatie te versterken, met aandacht voor de
productie(omstandigheden). Doel is langetermijnrelatie
opbouwen, aandacht voor verbeteren van welzijn en l
eefomstandigheden.

Medewerkers

Axxent Masters in Tea is een betrokken werkgever en draagt zorg
voor medewerkers, uiteraard
inclusief stagiaires, vrijwilligers en derden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
en duurzaamheid zijn onderdeel van het
sollicitatiegesprek, introductieprogramma
en vormen het fundament van ons bedrijf.

Periodiek bilateraal overleg met jaarlijkse evaluatie van deze
overleggen. Halfjaarlijks MTO met aandacht voor PSA en
arbeidsvoorwaarden, medewerkerstevredenheidsonderzoek,
kwartaalmeetings, fruit van de zaak, faciliteren van thuiswerken.

Communicatie

Een goede interne en externe communicatiestructuur die past bij
de organisatie.

Communicatiestromen zijn vastgelegd in
ons kwaliteitssyteem.

Er is een goede en consequente overlegstructuur met
stakeholders waaronder personeel, bank en aandeelhouders.

Afnemers

Innovatieve, hoogwaardige, veilige en duurzame theeproducten
die voldoen aan de eisen en wensen van onze afnemers.

Structurele ingangscontrole op geur, kleur,
smaak en verpakkingsspecificaties.

Delen van actuele kennis over thee, de theemarkt, trends en
consumenten. Zorgen voor leveringszekerheid. Toewijding om IFS
Broker ieder jaar opnieuw naar een hoger niveau te tillen.
Traceerbaarheid van onze producten is gewaarborgd.

Lokale gemeenschap in productielanden

Positief impact maken op de waardeketen

Productie, verwerking en verpakking vindt
plaats in theeproducerende landen. Het
verbeteren van de woon- en werkomstandigheden van de theeplukkers en hun
families via de Fair Grounds Foundation.

Mogelijkheid tot gezamenlijke investeringen met
zakenpartners. Uitbreiding van de Fair Grounds Foundation
naar India.

Omgeving

Focus op biologisch en Fairtrade, duurzame(re) thee en
verpakkingen. Minder plastic, meer compost

Stimulering van de keuze voor producten
met een certificering zoals Fairtrade, Rainforest Alliance en UTZ. Ondertekening van
Green Deal Koffie Thee NL

We streven naar maximale certificering van Fairtrade,
Rainforest Alliance en biologische producten. Leveren van
optimale bijdrage voor het laten slagen van doelstellingen
van het Green Deal Koffie Thee NL (100% plasticfree in juni
2022).
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Organisatiestructuur & organogram
Korte kade
rotterdam BV

Agent holding BV

Aves holding BV

primum holding
BV

axxent masters
in tea
BV
Arcus
BV

finance & HRM

Finance & HRM
manager

Axxent masters
in tea
General
management
managing director

operations
Managing
Director

Finance
HRM

Supply Chain
QA & QC

Advies
Sales Extern

sales & marketing
Sales & Marketing
Director

Sales Intern
Marketing

19 AXXENT - CORPORATE SOCIAL & RESPONSIBILITY REPORT

20

Colofon
Copywriting: Elles Rozing Tekst & Redactie
Vormgeving: Ontwerpbureau i2 - Isabella Ivens
Beelden: Unsplash / Axxent
© Copyright Axxent Masters in Tea 2021

21 AXXENT - CORPORATE SOCIAL & RESPONSIBILITY REPORT

22

