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1.2 Beleidsverklaring 

BELEIDSVERKLARING COOPERATIE HOOGSTRATEN CV 

Coöperatie Hoogstraten realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar telers en 
medewerkers. Ze steunt hiervoor op de coöperatieve waarden ten bate van alle betrokkenen. De 
coöperatie wil gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel aanbieden. Ze streeft naar een 
groei van de tuinbouwsector in een gezond en rendabel ondernemersklimaat. De focus ligt daarbij 
op specialisatie, kwaliteit, dienstverlening, innovatie, kostenbeheersing en duurzaamheid. 

Om dit doel te bereiken, onderneemt Coöperatie Hoogstraten acties op diverse terreinen: 

Diensten 

• opzet van een commerciële en administratieve structuur
• organisatie van een sterk logistiek apparaat (gebouwen, koelinfrastructuur,

sorteerinstallaties, verpakkingsmachines, logistieke hulpmiddelen ... )
- uitbouw van een aangepast kwaliteitsbeleid dmv de introductie en bestendiging

van kwaliteitsborgingsystemen, minimaal onder toepassing van de vigerende wetgeving;
vaak bovenwettelijk en inspelend op de eisen van de markt

- opzet van een onderbouwde promotie- en communicatiecampagne
- begeleiding van de telerbedrijven, onder andere bij:

• de toepassing van lastenboeken
• uitvoering van een aangepast verpakkingsbeleid
• stimulering van relevante opleiding
• streven naar continue verbetering, groei en innovatie

Investeringen 

- gebouwen
- infrastructuur en machines
- competenties en opleiding van personeel

Samenwerking G 
uitbouw van een netwerk en belangenbehartiging binnen en buiten de sector (coöp4. 
sectororganisaties, overheid, nationaal en internationaal ... ) 

- het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met spelers in de sector
K 

Duurzli&m ondernemen 
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- opzet van een strategie inzake duurzaam ondernemen, zowel in de eigen onderneming als
in deze van de aangesloten leden i Il 
naleven van de principes van goed bestuur als basis voor MVO / � , u {" 
verantwoordelijkheid van zowel directie, leidinggevenden als werknemers · \,.J 

- duurzame ontwikkeling nastreven via SDG's (Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties)

- erkennen en respecteren van de internationaal uitgeroepen mensenrechten
- rationeel gebruik van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en energie
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