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OVER DEZE 
BROCHURE
Bij Nestlé hebben we een passie voor voeding. Wij willen 
mensen van generatie op generatie helpen om gezond te 
eten en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Via onze slogan ‘Good Food, Good Life’ engageren wij 
ons elke dag opnieuw – en overal ter wereld – om onze 
consumenten de beste voedingsproducten en dranken aan  
te bieden, hun hele leven lang.

Wij zijn ervan overtuigd dat een onderneming die haar succes 
op lange termijn wil waarborgen en waarde wil creëren voor 
haar aandeelhouders, ook waarde moet creëren voor de 
maatschappij.

In deze tweede uitgave van de brochure ‘Nestlé en de 
maatschappij in België en Luxemburg’ willen we nog 

concreter laten zien hoe Nestlé zijn wereldwijde engagement 
op het gebied van voeding, plattelandsontwikkeling, water, 
milieuduurzaamheid, en medewerkers, mensenrechten en 
compliance lokaal verwezenlijkt.

Bij het uitoefenen van onze activiteiten op de Belgisch-
Luxemburgse markt realiseren we concrete acties die perfect 
aansluiten op ons concept van Creating Shared Value 
en concentreren we onze inspanningen op de waarden die 
Nestlé verdedigt.

We blijven ons continu inspannen om die uitdagingen 
aan te pakken, en gaan telkens opnieuw de dialoog aan 
met alle betrokkenen. Alleen door te luisteren naar hun 
aanmoedigingen en kritieken, kunnen we onze doelstellingen 
optimaal bereiken.

We kijken alvast met veel belangstelling uit naar uw 
opmerkingen bij onze engagementen en deze brochure.

Alexander von Maillot de la Treille
CEO van Nestlé in België
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CREATING SHARED VALUE  
BIJ NESTLÉ
Bij Nestlé zijn we ervan overtuigd dat onze onderneming waarde moet creëren, niet alleen voor 
onze aandeelhouders maar voor de hele maatschappij, om verzekerd te zijn van duurzaam 
succes. Dat noemen we Creating Shared Value. Dat is geen kwestie van liefdadigheid, het is 
gewoon hoe wij verantwoorde groei zien.

Ook in België en Luxemburg passen wij dit principe toe door een verantwoord gedrag 
aan te nemen en erover te waken dat onze activiteiten voldoen aan de criteria voor 
milieuduurzaamheid, sociale gelijkheid en economische uitvoerbaarheid. Precies daarom 
kiezen we liever niet voor winst op korte termijn, maar hanteren we een langetermijnvisie 
die een duurzame ontwikkeling van onze activiteiten mogelijk maakt. Om in te spelen op 
de verwachtingen van alle betrokken partijen (aandeelhouders, medewerkers, klanten, 
consumenten, burgermaatschappij) heeft de Nestlé-groep zijn aanpak voor Creating Shared 
Value opgezet rond drie verschillende eisenniveaus, die een leidraad vormen bij al onze 
acties en betrekking hebben op alle bedrijfstakken van de onderneming. 

ENGAGEMENTEN

In deze brochure staan alle engagementen van Nestlé per categorie opgelijst en illustreren we 
aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nestlé deze in de praktijk brengt.

Sommige engagementen zijn in de context van de Belgisch-Luxemburgse markt 
vanzelfsprekend lokaal relevanter dan andere. Deze brochure presenteert de meest opvallende 
initiatieven en voorbeelden voor de activiteiten van Nestlé in België en Luxemburg. 

DUURZAAMHEID
De toekomst veiligstellen

 
Dit houdt in: onze impact op milieu en maatschappij op elk 

niveau van onze waardeketen verminderen (van de gebruikte 
grondstoffen en de consumptie van de eindproducten tot 

het einde van de levensduur van de verpakkingen).

CREATING SHARED VALUE
 

Dankzij vernieuwende oplossingen helpen om belangrijke uitdagingen van de 
gemeenschappen waarin wij gevestigd zijn het hoofd te bieden, en tegelijk de 

prestaties van de onderneming blijven ontwikkelen (winst op het gebied van imago, 
marktaandeel of rentabiliteit). De domeinen met het grootste potentieel op het 

vlak van Creating Shared Value zijn voeding, water, plattelandsontwikkeling en 
tewerkstelling van jongeren.

COMPLIANCE
Wetten, beroepsprincipes, 

gedragscodes 
 

Respect voor de lokale wetgeving en 
voor alle interne documenten inzake 

het engagement van Nestlé voor 
al zijn operaties wereldwijd.

4

VOEDING WATER

ONZE MEDEWERKERS,
MENSENRECHTEN EN COMPLIANCE

MILIEU- 
DUURZAAMHEID

PLATTELANDS-
ONTWIKKELING



Als een vertegenwoordiger van een groot 
bedrijf zoals Nestlé voorstelt om een 
presentatie te komen geven tijdens mijn 
cursus ‘Sociale verantwoordelijkheid van 
bedrijven’, ben ik vaak bang dat het om 
een publicrelationsactie gaat, met een 
politiek correcte presentatie waarbij heikele 
onderwerpen handig worden omzeild. 

Bij Nestlé liep het net even anders. Eerst 
kregen de studenten een presentatie van de 
voornaamste sociale en milieugerelateerde 
uitdagingen waarmee de onderneming in het 
kader van haar Creating Shared Value-strategie 
moet afrekenen, en waar ze al dan niet in 
slaagt. Daarna kregen de studenten een zeer 
concrete casestudy voorgeschoteld, waarbij ze 
het probleem in zijn geheel moesten bekijken 
en tegelijk een analytische en creatieve geest 
aan de dag moesten leggen.

Voor herhaling vatbaar dus!

NESTLÉ IN  
DE WERELD
In 1866 richtte de apothekersassistent 
Henri Nestlé het bedrijf Nestlé op. Hij had 
een nieuw product uitgevonden voor baby’s 
die niet door hun moeder gevoed konden 
worden en noemde het Farine Lactée 
Nestlé. Zijn voornaamste doel: de strijd 
aanbinden met kindersterfte als gevolg van 
ondervoeding.

Vandaag is Nestlé de grootste 
levensmiddelengroep ter wereld op het 
gebied van voeding, gezondheid en welzijn. 
Onze ambitie is niet alleen een leider, maar 
ook een modelvoorbeeld te zijn voor de 
sector in kwestie.

De slogan ‘Good Food, Good Life’ vat 
de missie van het bedrijf perfect samen: 
de levenskwaliteit van de consumenten 
verbeteren en hen helpen om goed voor 
zichzelf en hun gezin te zorgen, door 
gezondere en lekkerdere keuzes aan te 
bieden op het gebied van voeding en 
dranken, voor alle fasen van het leven en 
alle consumptiemomenten van de dag.
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MEDEWERKERS

FABRIEKEN

WERELDWIJD

+339.000

WERELDWIJD

442

IN EUROPA 

+95.000

IN EUROPA 

136

MERKEN

DE WERELD

OMZET

RESEARCH & 
DEVELOPMENT

WERELDWIJD

+2.000

R&D-CENTRA

39

LANDEN WAARIN WE  
ACTIEF ZIJN

197

91,6
MILJARD CHF

BELGIË EN LUXEMBURG

+110

WETENSCHAPPERS

+5.000
Valérie Swaen
Docent en verantwoordelijke van het Louvain CSR 
Network, Université Catholique de Louvain



ZIJN
• Leider op het gebied van 

kindervoeding
• Leider op het gebied van 

voedingsonderzoek

AANREIKEN
• Voedingsoplossingen

OPLEIDEN EN INFORMEREN
• Voedingsadvies
• Aanbevelingen voor porties
• Voedingsinformatie en -advies op 

onze etiketten

OP DE MARKT BRENGEN
• Verantwoorde vervangings-

producten voor moedermelk

GARANDEREN
• Verantwoorde communicatie voor 

kinderen

AANBIEDEN
• Gezonde en evenwichtige producten

BEVORDEREN
• Goede hydratatie
• Lichaamsbeweging
• Voedingsevenwicht

VERMINDEREN
• Ondervoeding
• Natrium (zout) in onze producten
• Suiker in onze producten
• Verzadigde vetten in onze producten

SCHRAPPEN
• Transvetten uit gedeeltelijk gehydro-

geneerde oliën in onze producten

STIMULEREN
• Consumptie van groenten en 

volkorengranen

VERBETEREN
• De efficiënte benutting van de 

hulpbronnen in al onze activiteiten
• De milieuprestaties van onze 

verpakkingen

OPTIMALISEREN
• De milieu-impact van onze 

producten

ZIJN
• Leider in de strijd tegen de 

klimaatverandering

IN STAND HOUDEN
• De natuurlijke rijkdommen (in het 

bijzonder de bossen)

INFORMEREN EN IN DIALOOG 
TREDEN
• Relevante en correcte informatie 

over het milieu verstrekken en in 
dialoog treden met alle betrokken 
partijen

VERBETEREN
• Het efficiënte gebruik en de 

verwerking van water in al onze 
activiteiten

• De toegang tot water
• De zuivering van water

WAARBORGEN
• Een efficiënte 

afvalwaterbehandeling

IN DIALOOG TREDEN
• Met de leveranciers
• Met de landbouwers

PLEITEN
• Voor een efficiënt waterbeheer

ONTPLOOIEN
• Een kader voor plattelands-

ontwikkeling om de behoeften van 
de producenten te begrijpen

• Het Nestlé Cocoa Plan bij de 
cacaoproducenten

• Het Nescafé Plan bij de 
koffieproducenten

TOT STAND BRENGEN
• Een verantwoorde 

bevoorradingsketen

EVALUEREN
• De naleving van de mensenrechten 

in onze activiteiten en onze 
bevoorradingsketen

UITROEIEN
• Kinderarbeid verbonden aan 

essentiële grondstoffen

GARANDEREN
• Aan de medewerkers en betrokken 

partijen: de mogelijkheid om 
eventuele inbreuken op het gebied 
van compliance te signaleren

• De bescherming en veiligheid van 
onze medewerkers

• De opleiding van onze medewerkers

BESTRIJDEN
• Corruptie en steekpenningen

VERBETEREN
• De gelijkheid tussen man en vrouw

AANBIEDEN
• 20.000 jobkansen voor jongeren 

onder de 30 jaar bij Nestlé in 
Europa 

ONZE ENGAGEMENTEN  
OP WERELDNIVEAU
Op wereldniveau heeft Nestlé 38 engagementen1 
aangegaan, die rechtstreeks betrekking hebben op 
de uitdagingen waarmee we te maken krijgen op het 
gebied van voeding, plattelandsontwikkeling, water, 
milieuduurzaamheid, en onze medewerkers, mensenrechten  
en compliance.

Die engagementen helpen ons om onze vooruitgang te 
meten en we delen ze ook met al onze betrokken partijen.

VOEDING

WATER

PLATTELANDS-
ONTWIKKELING

ONZE  
MEDEWERKERS,

MENSENRECHTEN  
EN COMPLIANCE

MILIEU-
DUURZAAMHEID

1 Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen en doelstellingen van de 
Nestlé-groep het algemene rapport ‘Nestlé in society: Creating Shared Value and 
meeting our commitments in 2014’ – www.nestle.com/csv/downloads.
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• Bij 31 Nestlé-merken in 43 landen 
is de volledige productinformatie 
beschikbaar via de QR-codes op de 
producten.

• In 2014 verscherpten wij ons beleid 
om alle transvetzuren uit gedeeltelijk 
gehydrogeneerde oliën uit onze 
voedingsproducten en dranken te 
schrappen. Intussen is 96% van de 
gebruikte oliën conform ons beleid 
inzake transvetzuren.

• In 2014 kochten wij circa 142.358 
ton koffie aan bij verantwoorde 
bronnen.

• In 2014 verdeelden wij 29,8 miljoen 
ziekteresistente koffiezaden met 
hoge opbrengst onder de telers.

• Ruim 410.000 telers kregen sinds 
2010 een opleiding in het kader van 
het Nestlé Cocoa Plan.

• In 2014 bespaarden we 45.805 ton 
verpakkingsmateriaal.

• Eind 2014 was ons algemene 
energieverbruik per ton product 
met 26% gedaald ten opzichte van 
2005.

• In 2014 was al 92% van onze 
industriële koelinstallaties vervangen 
door natuurlijke koelmiddelen.

• 40% minder directe uitstoot van 
broeikasgassen per ton product 
sinds 2005.

• In 2014 hielp Nestlé Needs YOUth 
11.832 Europese jongeren aan een 
baan of stageplaats.

• 7.485 medewerkers in 11 landen 
kregen een opleiding mensenrechten.

• Eind 2014 hadden 310.833 
medewerkers wereldwijd de 
opleiding Nutrition Quotient 
gevolgd sinds de lancering in 
2007.2

• 6% minder directe waterwinning per 
ton product.

• Een besparing van 1,84 miljoen m³ 
water.

• 52% minder waterlozing per ton 
product sinds 2005.

• Op wereldniveau gebruikt Nestlé 
Waters, als grootste speler in de 
sector van het flessenwater, amper 
0,0009% van het totale volume aan 
beschikbaar zoet water.

2 Het opleidingsprogramma Nutrition 
Quotient helpt onze medewerkers om 
voedingskeuzes te maken, zowel privé 
als beroepsmatig, op basis van de meest 
recente wetenschappelijke gegevens. 

ENKELE RESULTATEN IN EEN NOTENDOP
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NESTLÉ IN BELGIË  
EN LUXEMBURG  
De kantoren van Nestlé zijn gevestigd in Brussel. Onze belangrijkste activiteiten zijn de 
productie, invoer, uitvoer en verkoop van voedingsproducten en dranken.

Op de Belgisch-Luxemburgse markt is Nestlé aanwezig in alle voedingscategorieën voor 
gewone en gespecialiseerde consumptie (babyvoeding, medische voeding, culinaire producten 
en professionele drankoplossingen …).

Nestlé heeft ook een fabriek in België, in Étalle in de provincie Luxemburg, waar de 
mineraalwaters Pure Life en Valvert worden gebotteld.

MERKEN

MEDEWERKERS

+750

+110

OMZET

ACTIVITEITEN

SINDS 1925
VOEDINGSPRODUCTEN  

EN DRANKEN

+506  
MILJOEN €
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Enkele van 

de bekendste 

merken 

zijn Herta, 

Nespresso, 

Nescafé, 

Nescafé Dolce 

Gusto, Galak, 

Maggi, KitKat, 

Nesquik, Perrier, 

Vittel, Purina, 

Fitness, NAN ...



Al bijna 150 jaar verbeteren wij de levenskwaliteit van de consumenten en 
helpen wij hen om goed voor zichzelf en hun gezin te zorgen door gezondere 
en lekkerdere keuzes aan te bieden op het gebied van voeding en dranken, 
voor alle fasen van het leven en alle consumptiemomenten van de dag.

VOEDING
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EIGEN STRIKTE VOEDINGSCRITERIA VAN 
NESTLÉ 

Sinds 2004 heeft Nestlé voor ieder producttype specifieke 
criteria ingevoerd, die gebaseerd zijn op de aanbevelingen 
van de WGO en andere organisaties voor volksgezondheid. 
Zo ontwikkelde Nestlé de voedingsstandaard Nutritional 
Foundation (NF).3

DIDACTISCHE TOOLS VOOR ONZE 
CONSUMENTEN EN VOOR PROFESSIONELEN  
VAN DE GEZONDHEIDSSECTOR

Fiches voor diëtisten
Sinds 2012 hebben wij in samenwerking met de UPDLF4 en 
de VDVB5 een didactische toolkit ontwikkeld voor diëtisten 
in België om hen te helpen de dialoog aan te gaan met hun 
patiënten:
• Educatieve fiches om de basisprincipes van voeding  

toe te lichten
• Productfiches om met kennis van zaken een keuze  

te kunnen maken

Nutrition Square
Ons platform Nutrition Square werd ontwikkeld voor het 
grote publiek en voor professionele gezondheidswerkers.  
Het geeft voedingsadvies en eettips, onder meer over energie, 
hydratatie en andere thema’s, die helpen om een evenwichtig 
eetpatroon aan te kweken.

Producten die 
worden verkocht 
in België en 
Luxemburg, 
die voldoen aan 
de criteria van 
de Nutritional 
Foundation3

Producten van kindermerken (Smarties 
en Nesquik) die worden verkocht in België 
en Luxemburg, die voldoen aan de criteria 
van de Nutritional Foundation

Engagement 
eind 2014 

100%
Resultaat  

eind 2014 

96%

Aantal diëtisten  
die de kit met 
didactische tools 
gebruiken 

2012 
1.200 

2013 
1.342

2014 

1.6702014 

81%

2013  
74%
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3 Details over de criteria van de Nestlé Nutritional Foundation staan in het algemene rapport 
‘Nestlé in society: Creating Shared Value and meeting our commitments in 2014’  
– www.nestle.com/csv/downloads.

4 Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française
5 Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

In België zijn de diëtisten de professionelen van de 
gezondheidssector die het vaakst worden geconsulteerd 
als het gaat om voeding. Er wordt van hen verwacht dat 
zij bruikbare en correcte informatie geven op het gebied 
van voeding en dieetleer, gekoppeld aan een gezonde 
levensstijl. De educatieve fiches van de didactische 
tool voor diëtisten, die door Nestlé werd ontwikkeld 
in samenwerking met de UPDLF, kunnen de diëtisten 
helpen om de voedingsboodschap aan de patiënt zo 
goed mogelijk uit te leggen en over te brengen.

Serge Pieters
Voorzitter van de Union Professionnelle des Diplômés  
en Diététique de Langue Française

http://www.nestle.com/csv/downloads


E-LEARNINGPROGRAMMA VOOR 
APOTHEKERS

Sinds 2013 biedt Nestlé een e-learningprogramma over 
babyvoeding aan voor apothekers.

Apothekers krijgen regelmatig jonge ouders over de vloer die 
vragen hebben over babyvoeding. Hoe help je jonge ouders 
die net hebben beslist om te stoppen met borstvoeding? 
Welk product stel je voor bij darmkrampjes of oprispingen? 
Wij luisteren naar de behoeften van apothekers en bedachten 
daarom het programma ‘Babyspecialist’, dat apothekers en 
hun teams hulpmiddelen en opleidingsmodules wil aanreiken 
om hen te helpen jonge ouders te begeleiden.

Er zijn tien opleidingsmodules beschikbaar over diverse 
thema’s zoals:
• Borstvoeding
• Verstopping
• Verzadiging
• Groeimelk

INFORMATIE OVER ALLERGENEN

Naar aanleiding van de Europese Verordening EU 1169/2011, 
die het sinds 13 december 2014 verplicht maakt om aan de 
consument duidelijke en precieze informatie te verstrekken 
over potentiële allergenen in voedingswaren, ook in de 
horecasector (aanwezige allergenen in ieder gerecht), 
ontwikkelde Nestlé Professional een speciale tool voor 
horecaprofessionals.
 

Deze didactische tool geeft een overzicht van de  
14 belangrijkste allergenen, met een korte uitleg van de 
bereidingen waarin ze kunnen voorkomen en suggesties 
voor producten die als vervanging kunnen worden gebruikt. 
Deze tool wordt beschikbaar gesteld in het kader van ons 
voedingsinformatiebeleid.

Nestlé-medewerkers geven ook opleidingen aan koks om hen 
bewust te maken van de allergenenproblematiek en hen te 
helpen hun klanten zo goed mogelijk te informeren.

12 VOEDING 

E-LEARNING-
PROGRAMMA

4.985
apothekers in België in 2014

2.118
apothekers schreven zich voor  
het programma in

393
apothekers doorliepen de  
10 modules en behaalden  
het certificaat ‘Babyspecialist’

Nestlé Professional
www.nestleprofessional.com
customerservice@nl.nestle.com
Tel.: +31 (0)20 569 9409

Overzicht van de 14 belangrijkste allergenen met kOrte uitleg, 
de bereidingen waarin ze verwerkt kunnen zijn en prOducten die als vervanging gebruikt kunnen wOrden.

Gebruik de checklist op pagina 5 van de Nutripro om de nodige allergeeninformatie van uw gerechten zo goed mogelijk aan uw klanten weer te geven.

Gluten- 
bevattende 

granen

Gluten komt in meerdere graansoorten voor; namelijk tarwe, 
rogge, gerst, spelt en khorasantarwe (kamut). Haver is in 
principe glutenvrij maar is vaak verontreinigd met tarwe 
waardoor haver vaak toch gluten bevat. 
Gluten zijn bepaalde eiwitten uit deze graansoorten welke 
structuur geven aan deegproducten en brood.
Mensen met coeliakie (glutenintolerantie) mogen geen gluten 
eten.

Bloem
Mout
Zemelen
Zetmeel

Brood- en bakkerijproducten, beleg, ontbijtgranen, pasteitjes, deegwaren, 
gebakken/gefrituurde aardappelproducten, worst- en gehaktproducten, 
kaasproducten (bv. smeltkaas, blauwschimmelkaas), gebakken haring, suri-
mi, kant-en-klare bouillon, soepballetjes, herhaaldelijk gebruikte frituurolie, 
beslag, bakpoeder, gist, zuurdesem, slagroomstabilisator, sauzen (bv. 
sojasaus), kruidenazijn, desserts, ijs, snacks, gekonfijte vruchten, gedroogd 
fruit (met bloem bestoven), zoetwaren, gearomatiseerde thee en koffie, 
instant dranken, koffievervangers, moutbier, bier.

Glutenvrije granen zoals rijst, gierst (let op niet te verwarren met gerst), mais, teff, 
boekweit, tapioca, quinoa of lupine.
Als brood-/ banketvervangers zijn diverse glutenvrije producten beschikbaar (let op 
het glutenvrij teken) of gebruik rijstwafels. Zoute chips.
Vers bereide producten met aardappelen (ook aardappelzetmeel), groenten en fruit, 
noten en zaden, peulvruchten, vis, vlees en gevogelte (alleen ongemarineerd en 
ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Schaaldieren

Schaaldieren hebben een gesegmenteerd lichaam met een 
harde schaal of schil. Het gaat om garnalen, krabben en kreef-
ten.

Gamba, 
scampi
Langous-
tine
Zeevruch-
ten

Visbouillon, bouillabaisse, sauzen (bijvoorbeeld garnalenpasta (trassi), 
sambal), surimi, sushi, aperitiefhapjes, kroepoek.

Cassavekroepoek. Vers bereide producten met rijst, granen, brood, aardappelen, 
groenten en fruit, noten en zaden, peulvruchten, vlees en gevogelte (alleen 
ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Eieren

Een ei bestaat uit eigeel – de dooier – en eiwit. Beiden kunnen 
allergische reacties geven. Ei wordt o.a. gebruikt als glanslaagje 
op gebak, voor het luchtig maken van gerechten, binden van 
pudding, flan of sauzen of als hechting voor het paneren van 
producten.

Ovo
Lysozyme 
(E1105) in 
kaas

Brood- en bakkerijproducten, bewerkte vleeswaren, quiches, pasta, pizza, 
gehaktproducten, desserten zoals banketbakkersroom, ijs, bavarois, 
pannenkoeken en poffertjes, omelet, meringue, om bouillons of wijn 
te klaren, in likeur bv. advocaat, sauzen zoals mayonaise of op basis van 
mayonaise, eiersalade, aardappelpuree, kroketten en andere gepaneerde 
producten.

Vers bereide producten met rijst, granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, 
noten en zaden, peulvruchten, vlees, vis en gevogelte (alleen ongemarineerd en 
ongepaneerd), zuivel, boter en olie.
Om te paneren kan ook gecondenseerde melk als doorhaalvloeistof gebruikt worden. 
In gebak kan (extra) bakpoeder, geprakte banaan of yoghurt een luchtig en smeuïg 
effect geven.

Vis

Vis wordt meestal in herkenbare vorm geconsumeerd. 
Sardientjes worden door hun smaak in allerlei sauzen en 
smaakmakende ingrediënten gebruikt zoals worcestersaus.

Gelatine/ 
aspic
Levertraan/ 
omega 3

Sauzen zoals ansjovispasta, sardinepasta, Aziatische kruidenpasta, 
vissaus, bouillabaisse, paella, vissoep, visfumet, worcestershiresaus, 
ketjap, vispoeder, desserten (visgelatine), visburger, visolie in 
voedingssupplementen, sushi, vitello tonato.

Smaakmakers als sojasaus of vleesbouillon, gistextract. Vers bereide producten met 
rijst, granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, noten en zaden, peulvruchten, 
vlees, vis en gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter 
en olie.

Pinda

Pinda’s zijn ondergronds groeiende peulvruchten. De dop van 
de pinda is de peul en de boontjes zijn de eigenlijke pinda. 
Pinda is dus geen noot.

Aard- of 
apennoot
Arachi-
de(olie)
Saté(h)

Brood- en bakkerijproducten, ontbijtgranen en muesli, Chinese/
Vietnamese/Japanse specialiteiten, borrelnootjes, chocolade en pralines, 
chocopinda’s, koekjes en taart, snacks zoals zoute stokjes, loempia en 
aperitiefhapjes, nougat, sambal, vegetarische vleesvervangers bv. falafel, 
dressings en marinades op basis van arachideolie, curries.

Serveer als snack gedroogde vruchten of olijven. Vers bereide producten met rijst, 
granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, peulvruchten, vlees, vis en gevogelte 
(alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Soja

Soja is een peulvrucht waarbij de boontjes uit de peul 
verwerkt worden tot olie, lecithine of meel en allerlei afgeleide 
producten.

Ketjap, sho-
yu, tamari 
en andere 
sojasauzen
Lecithine 
(E322)

Brood- en bakkerijproducten, beleg, ontbijtgranen, margarine, pizza, 
voorverpakte salades, paneermeel, worst- en gehaktproducten, desserten, 
ijs, zoetwaren, snacks, instant dranken, cacaodrankjes, melkvervangers (bv. 
creamers, imitatiekaas, slagroomvervangers), aardappelproducten, chips, 
chocolade en chocopasta, hagelslag, kruidenmixen, oosterse gerechten.
Tofu, tofoe, tempeh, tahoe en vegetarische vleesvervangers. Sommige 
taugé kan spruit van sojabonen zijn.

Smaakmakers op basis van vis of vleesbouillon, gistextract. Vers bereide producten 
met rijst, granen, aardappelen, groenten en fruit, noten en zaden, vlees, vis en 
gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Melk (inclusief 
lactose)

Allerlei producten worden gemaakt van melk, zoals boter, kaas, 
kwark, room en yoghurt, flan, pudding.
Er is verschil tussen een allergie en intolerantie voor melk. Bij 
melkallergie reageert men –vaak heftig- op de eiwitten, bij 
een lactose-intolerantie worden de melksuikers (lactose) niet 
verdragen door een stofwisselingsstoornis. Hierbij is de grens 
waarbij reactie optreedt vaak hoger en worden melkproducten 
waarbij het melksuiker is afgebroken vaak wel verdragen. Dit 
zijn bv. harde kaassoorten of speciale lactosevrije melk. Deze 
producten zijn NIET geschikt bij een allergie. Elke melksoort 
(koe, geit enz.) bevat ook lactose. 
Sommige producten dragen namen die lijken te duiden op 
de aanwezigheid van melk maar dat niet bevatten: melkzuur, 
kokosmelk en cacaoboter.

Caseïne
(Slag)room, 
zure room
Wei(poe-
der)
Ghee

Brood- en bakkerijproducten, broodbeleg, chocolade, margarine, 
gehaktbereidingen, kant-en klaar roerei, aardappelpuree, patisserie, 
vleespasteitjes, sauzen, soepen, desserten, ijs, likeur type Baileys, koffie met 
melk zoals cappuccino of latte macchiatto.

Denk aan melkvervangers als kokosmelk, rijstmelk, amandelmelk, haverdrank, 
sojamelk.
Vers bereide producten met rijst, granen, aardappelen, groenten en fruit, noten en 
zaden, peulvruchten, vlees, vis en gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), 
eieren en (olijf )olie. Controleer brood op de aanwezigheid van melk.

Noten

Er zijn verschillende soorten noten. Wettelijk moet de 
aanwezigheid van acht noten aangegeven worden. Kokosnoot, 
kastanje, pijnboompitten, hickory- en de kemirienoot vallen 
hier niet onder, hoewel er mensen zijn die hier allergisch op 
kunnen reageren.

Amandel
Cashew
Hazelnoot
Macadamia
Paranoot
Pecan
Pistache
Walnoot

Brood- en bakkerijproducten, beleg (mortadella), ontbijtgranen en muesli, 
chocolade, worst- en gehaktproducten, voorverpakte salades,  sauzen, 
desserts, snacks, zoetwaren (bijvoorbeeld nougat, pralines), curry’s, pesto, 
chocopasta, worcestersaus, Japanse mix, marsepein en amandelspijs.

Als snack zijn gedroogde vruchten of olijven geschikt. Vers bereide producten met 
rijst, granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, peulvruchten, vlees, vis en 
gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Selderij

Alle onderdelen van de selderijplant zoals bleekselderij 
(stengels), knolselderij (knol), bladselderij en selderijzaad 
(gebruikt als kruid of specerij).

Selderij
Selderie
Sellerie

Beleg, pasteitjes, worst- en gehaktproducten, voorverpakte salades, kant-
en-klaar bouillon (blokjes/instant), sauzen, snacks, soepen, kruidenbuiltje, 
kruidenboter, marinade, roomkaas met kruiden, soepgroenten, 
stoofschotels.

Lavas kan als alternatief kruid gebruikt worden. Vers bereide producten met rijst, 
granen, brood, aardappelen, groenten (let wel op met groentemixen die selderij 
kunnen bevatten!) en fruit, noten en zaden, peulvruchten, vlees, vis en gevogelte 
(alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Mosterd

Alle soorten mosterd, zowel als zaad als verwerkt tot pasta. Azijn, beleg, voorverpakte salades, roomkaas, smeerkaas, kruidenkaas,  
worst- en gehaktproducten, sauzen, chutneys, kant-en-klare dressings, 
mayonaise, mosterdkaas, ketchup en curryketchup, marinades, piccalilly, 
pickles, vinaigrettes, specerijenmix, ingemaakte groenten.

Om de smaak te benaderen kies voor een beetje peper of fenegriek. Vers bereide 
producten met rijst, granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, noten en zaden, 
peulvruchten, vlees, vis en gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, 
zuivel, boter en olie.

Sesamzaad

Sesamzaad of -olie Tahini Brood- en bakkerijproducten, rijstwafels, knäckebrod, beleg, ontbijtgranen, 
paneermeel/beslag, sauzen, desserts, aperitiefhapjes, oosterse zoetwaren 
(bv. Halwa, Turks fruit), oosterse en Aziatische specialiteiten (zoals falafel, 
kebab, hummus, pitabrood, rijstcrackers, sate, sushi), specerijenmix, 
Japanse zoutjes en crackers, pretzels en zoute stengels

Vers bereide producten met rijst, granen, brood (let wel op dat dit ook geen 
sesamzaad bevat!), aardappelen, groenten en fruit, noten, peulvruchten, vlees, vis en 
gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Sulfiet

Sulfiet is een stof die van nature voorkomt in bepaalde 
producten maar het is ook een levensmiddelenadditief. Het 
voorkomt onder andere bruinkleuring van producten. Sulfiet 
wordt aangeven wanneer het is toegevoegd in concentraties 
van 10 mg per kilo of meer. 

Zwaveldi-
oxide
Conser-
veermiddel 
E220 t.e.m. 
E228

Confituur, fruit in blik, vruchtensiroop, gedroogde groenten of vruchten 
(bv. abrikozen), aardappelproducten, aardappelpuree, gezouten 
gedroogde vis, kant-en-klare soepen (blokjes/instant), gerst, sago, sauzen, 
mierikswortel, chips, wijn en afgeleide producten zoals porto of wijnazijn, 
mosterd, paddestoelen en champignons, paté, schaaldieren, stroop en 
suikerstroop, ajuin- en knoflookpasta, vruchtensappen, whisky.

Vers bereide producten met rijst, granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, 
noten en zaden, peulvruchten, vlees, vis en gevogelte (alleen ongemarineerd en 
ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Lupine

Lupine is vooral bekend als sierplant maar wordt ook gebruikt 
in voedingsmiddelen. Het is een peulvrucht waarvan het meel 
vaak in brood- en banketproducten wordt gebruikt. 

Lupini (bo-
nen)
Vegetari-
sche vlees-
vervangers

Brood, patisserie, pasta, vleesvervangers, gepaneerde producten en als 
gezouten snack (vergelijkbaar met olijven).

Vers bereide producten met rijst, granen, brood (let wel op, sommige soorten kunnen 
toch lupine bevatten!), aardappelen, groenten en fruit, noten en zaden, vlees, vis en 
gevogelte (alleen ongemarineerd en ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Weekdieren

Deze groep zijn schelpdieren, zoals mosselen en oesters, 
inktvissen en slakken (wulken, alikruiken).

Escargot
Octopus
Zeeoren 
(abalone)

Aperitiefhapjes, bouillabaisse, calamari, fruits de mer, frutti tutti, paella, 
zeevruchten

Vers bereide producten met rijst, granen, brood, aardappelen, groenten en fruit, 
noten en zaden, peulvruchten, vlees, vis en gevogelte (alleen ongemarineerd en 
ongepaneerd), eieren, zuivel, boter en olie.

Deze poster is ontwikkeld met medewerking van Allergenen Consultancy B.V.
www.allergenenconsultancy.nl

Informatie Wordt verwerkt in Wat kan wel
Controleer wel altijd de ingrediëntenlijst van voorverpakte producten!     Ingrediënt Andere 
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Let op met mogelijke allergenen in kant-en-klare en half afgewerkte voorverpakte producten. Bij deze producten wordt elk van de veertien allergene stoffen (zie hieronder) duidelijk vermeld in de ingrediëntenlijst op het etiket.
Van elk gerecht of product dat niet voorverpakt is, moet nagegaan worden of het één van de veertien allergene stoffen bevat. Hierbij gaat het om de aanwezigheid in elke vorm

(herkenbaar of als ‘verstopt’ ingrediënt als onderdeel van een ander product) én in elke concentratie. Ook al wordt slechts heel weinig van een allergeen ingrediënt gebruikt, dan moet het allergeen nog steeds aangegeven worden.
Dat geldt ook voor producten die verhit of gefilterd worden. Dit zorgt namelijk niet voor (een volledige) vernietiging of verwijdering van de allergenen. 



SENSIBILISERING EN VORMING

In Vlaanderen steunt Nestlé in partnerschap met de 
Gezinsbond en de VCOV6 het initiatief Ontbijt je fit!, dat 
benadrukt hoe belangrijk het is om samen met het gezin elke 
ochtend evenwichtig te ontbijten.

• Elk jaar meer dan 20.000 ouders en kinderen.
• Ontbijtbegeleiding door een of meerdere diëtisten.
• Er wordt telkens een sportactiviteit aangeboden.

VERNIEUWING VAN PRODUCTEN

Herta verbeterde zijn gevogeltegamma:
• 16% minder zout in vergelijking met het vorige recept
• Zonder polyfosfaten
• Zonder gluten

Nestlé Professional lanceert een assortiment fonds van het 
merk Chef voor de horecasector:
•  100% natuurlijke ingrediënten
• Zonder conserveermiddelen

VERANTWOORDE RECLAME

Nestlé ondertekende de European Pledge en de Belgian 
Pledge.

Geen reclame gericht aan kinderen jonger dan 12 jaar, behalve 
als de producten voldoen aan specifieke voedingscriteria.

Nestlé gaat zelfs nog verder en maakt geen reclame gericht 
aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Engagement voor 2015: geen directe marketing-
communicatie aan kinderen over koekjes, snoep en 
chocolade.7

NESTLÉ 
ONDERSTEUNT 
HET INITIATIEF 
ONTBIJT JE FIT!

+20.000 
ouders en kinderen  

elk jaar

NESTLÉ 
ONDERTEKENDE 

DE EUROPEAN 
PLEDGE EN 

DE BELGIAN 
PLEDGE
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6 Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

7 Dit engagement wordt uitvoerig beschreven op pagina 17 van het algemene rapport  
‘Nestlé in society: Creating Shared Value and meeting our commitments in 2014’  
– www.nestle.com/csv/downloads.

http://www.nestle.com/csv/downloads


Wij moeten bouwen aan de toekomst via een verantwoord en duurzaam beheer van 
de grondstoffen die we gebruiken. Door te weten waar en hoe die grondstoffen worden 
geproduceerd, en door onze activiteiten aan te passen aan de lokale prioriteiten, dragen 
we bij tot de plattelandsontwikkeling, de uitroeiing van kinderarbeid en de bevordering 
van de beste landbouwpraktijken.

PLATTELANDSONTWIKKELING
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Ook op lokaal niveau, op de Belgisch-
Luxemburgse markt, werpen de maatregelen 
die we de afgelopen jaren hebben ingevoerd 
in het kader van de verschillende plannen voor 
plattelandsontwikkeling hun vruchten af.

Het in 2010 gelanceerde Nescafé Plan is 
een programma dat ernaar streeft de koffie 
die wij inkopen duurzamer en verantwoorder 
te maken. Nestlé wil tussen 2010 en 2020 
ruim 500 miljoen CHF in het Nescafé Plan 
investeren.

100% van de Nescafé Gold is afkomstig uit 
het Nescafé Plan.

WWW.NESCAFE.BE

Het in 2010 gelanceerde Nestlé Cocoa 
Plan richt zich op het verbeteren 
van de leefomstandigheden van de 
cacaoproducerende gemeenschappen en 
van de kwaliteit van de cacao die we inkopen. 
Nestlé zal tussen 2010 en 2020 ruim 110 
miljoen CHF investeren in het Cocoa Plan.

De cacao voor onze Galak-chocolade en 
KitKat-repen is volledig afkomstig van het 
Cocoa Plan en is UTZ-gecertificeerd.

WWW.NESTLECOCOAPLAN.COM

In augustus 2014 lanceerde Nespresso zijn 
programma ‘The Positive Cup’, een nieuwe 
en duurzame strategie die in de komende 
zes jaar het welzijn van de boeren en de 
milieuduurzaamheid van de koffiebevoorrading 
en -consumptie wil verbeteren, in 
samenwerking met partners zoals Rainforest 
Alliance en Fairtrade. Dit programma omvat 
alle concrete acties die we zullen doorvoeren 
om tegen 2020 onze duurzaamheidsdoelen 
te behalen. De nieuwe strategie bouwt verder 
op de acties die Nespresso in de afgelopen 
elf jaar al heeft ondernomen om de meest 
duurzame en kwaliteitsvolle capsulekoffie ter 
wereld te leveren.

Tegen 2020 wil Nespresso 100% van de koffie 
voor zijn permanente collectie van Grand Cru-
variëteiten aanschaffen via het programma 
Nespresso AAA Sustainable Quality™ en 

15 miljoen CHF investeren in drie Afrikaanse 
koffieproducerende landen: Ethiopië, Kenia en 
Zuid-Soedan. www.nespresso.be/positive

WWW.NESPRESSO.BE

Nestlé heeft een ‘Gedragscode voor 
leveranciers’ opgesteld die de minimale 
niet-onderhandelbare normen vastlegt die 
wij van onze directe leveranciers vragen en 
die zij moeten respecteren in het kader van 
hun commerciële relatie met Nestlé. Deze 
gedragscode bevordert de verantwoorde 
praktijken binnen onze bevoorradingsketen. 
Al onze leveranciers wereldwijd moeten deze 
code verplicht onderschrijven
 
• 36 leveranciers geaudit in België in 2014 

PLATTELANDSONTWIKKELING 15

http://www.nescafe.be
http://www.nestlecocoaplan.com
http://www.nespresso.be/positive%0D
http://www.nespresso.be


Water is onvervangbaar, en essentieel voor de mens om in leven te blijven. De kloof tussen het 
aanbod van en de vraag naar drinkwater wordt steeds dieper, en tegen 2030 zal de onttrekking 
van water 40% hoger liggen dan de aanvulling als er niet wordt ingegrepen. Een verantwoord 
waterbeheer is fundamenteel voor ieder van ons én voor de toekomst van onze onderneming.

Wij respecteren het recht op water en waterzuivering als een fundamenteel recht van elk mens. 
Op de plaatsen waar wij onze producten aankopen, waar onze fabrieken gelegen zijn en waar 
onze leveranciers en consumenten wonen, dragen wij dan ook bij tot een duurzaam beheer van 
de waterwinning.

WATER
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Nestlé Waters in België krijgt op twee manieren te maken met 
de toestand van de watervoorraden: enerzijds als bottelaar 
en anderzijds als onderneming die expert is in het beheer van 
deze natuurlijke hulpbron.
 
 BEHEER VAN DE WATERVOORRADEN
 
De hoogvlakte waarop onze fabriek in Étalle staat, en waar de 
bronnen Valvert en Nestlé Pure Life gelegen zijn, is begroeid 
met een beschermd bosgebied van 3.500 hectare groot, 
dat de voedingsbodem van de grondwaterlaag vormt. Bij elk 
boorgat is een anti-intrusiesysteem geplaatst.

Nestlé Waters heeft op wereldschaal zijn eigen technologie 
ontwikkeld om het kwantitatieve beheer van de 
watervoorraden en de wateronttrekking te verbeteren, met 
de bedoeling het watergebruik per geproduceerde liter 
flessenwater zo laag mogelijk te houden.
 

Deze technologie wordt ook toegepast in de fabriek van Étalle:
• De Water Stress Index, om de risico’s gekoppeld aan 

de eigenschappen van elke bron in te schatten en erop te 
kunnen anticiperen.

• Het Water Resource Review Program, dat het mogelijk 
maakt om de productiecapaciteit van een bron te bepalen 
met het oog op de verwachte te bottelen hoeveelheid.

Nestlé Pure Life is het meest verkochte watermerk ter wereld 
in termen van waarde, maar is ook ons hoofdmerk van 
flessenwater. Dit was het eerste merk van flessenwater dat 
de naam Nestlé kreeg en waarmee we onze strategie rond 
voeding, gezondheid en welzijn versterkten.

 WATER 17

133 L 
flessenwater per 

inwoner per jaar in 
België 

90%
van de 
Belgen 
drinkt  

plat water

64%
van de 
Belgen 
drinkt 

spuitwater

82% VAN DE 
BELGEN 

koopt minstens één keer 
per maand flessenwater 56

productiebronnen voor
Nestlé Pure Life

wereldwijd, waaronder in 
Étalle, in België

+1.500
glazen water 
worden wereldwijd 
elke seconde 
gedronken 

VERKOCHT 
IN 41 

LANDEN
waaronder België 

en Luxemburg
(BHT-studie 2014)

HOGE 
GEMIDDELDE 
CONSUMPTIE

De universele toegang tot gezond drinkwater, 
en niet alleen tot gezuiverd water, is een 
fundamenteel mensenrecht dat de wereld tegen 
2025 zou moeten kunnen garanderen.

Peter Brabeck-Letmathe
Voorzitter van de Raad van Beheer van Nestlé

NESTLÉ PURE LIFE



MILIEUPRESTATIES
 
Net als alle andere fabrieken van de groep Nestlé Waters 
streeft ook de fabriek van Étalle ernaar haar milieuprestaties 
continu te verbeteren.

Het water- en energieverbruik, de hoeveelheid geproduceerd 
afval en de uitstoot van broeikasgassen worden maandelijks 
opgevolgd met behulp van een tool voor interne reporting 
van Nestlé, SHE-PM (Safety, Health & Environment 
Sustainability – Performance Management), die 
overeenstemt met de internationale GRI 3.1-normen en door 
Bureau Veritas wordt geaudit.

VERKLEINING CO2-VOETAFDRUK
 
Tussen 2010 en 2014 verminderde Nestlé de directe en 
indirecte uitstoot van broeikasgassen per m³ flessenwater  
met 24%.

Ook in 2015 streefden we naar een verdere verkleining van  
de CO2-voetafdruk. 

VERLAGING ENERGIEVERBRUIK
 
Tussen 2010 en 2014 verlaagden we de hoeveelheid energie 
die nodig is om 1.000 liter water te bottelen met 24%.

• Gebruik van nieuwe technologieën: recyclage van de 
perslucht voor het blazen van de flessen

• Een minder energieverslindend blaassysteem (lucht 40 bar)
• Ultrasonore opsporing van luchtlekken
• Minder energieverslindende verwarmingslampen

18 EAU

VERKLEINING  
CO2-VOETAFDRUK

-24%

-24%

VERLAGING 
ENERGIEVERBRUIK

18 WATER



ZERO WASTE
 
Nestlé Waters streeft ernaar de hoeveelheid industrieel afval te 
verminderen.

• In 2014 werd 100% van het productieafval van de fabriek 
in Étalle gevaloriseerd via recyclage of aan de hand van 
verbrandingsprocessen met energierecuperatie.

• Er werd geen fabrieksafval gestort.
• Het afval dat niet gerecycleerd kon worden 

(materiaalvalorisatie), wordt verwerkt in 
verbrandingsinstallaties die uitgerust zijn met een systeem 
waarmee de verbrandingswarmte gerecupereerd kan 
worden (energetische valorisatie).

COMPLIANCE
 
In 2014 kreeg de fabriek in Étalle opnieuw de volgende 
certificeringen:
• ISO 14001: internationale norm die de invoering van een 

managementsysteem voor milieubescherming vereist
• FSSC 22000: internationale norm die de invoering van een 

managementsysteem voor voedselveiligheid vereist
• OHSAS 18001: internationale norm die de invoering van 

een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op 
de werkplek vereist
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100% 
HERGEBRUIK

ZERO WASTE OHSAS 
18001

FSSC 22000

ISO
14001



Milieuduurzaamheid houdt in: de toekomst beschermen door de juiste keuzes te maken. 
Ons doel bestaat erin om de Nestlé-producten niet alleen lekkerder en gezonder te maken, 
maar ook beter voor het milieu.

Milieuduurzaamheid betekent ook de consumenten tevredenstellen door hun een andere 
reden te geven om op Nestlé te vertrouwen en de producten van ons merk te waarderen, 
namelijk door in te spelen op de verwachtingen van de medewerkers en de externe 
betrokkenen wat onze milieuverantwoordelijkheid en onze milieupraktijken betreft.

MILIEUDUURZAAMHEID 
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TOTALE CO2-UITSOOT IN TON TUSSEN 2010 EN 2014: 13.911

VERDELING VAN ONZE CO2-UITSTOOT PER ACTIVITEIT IN 2014

Transport invoer Activiteiten in de 
opslagplaatsen Lokaal transport

CO2-uitstoot in ton 1.718 77 416

Aandeel 77,7% 3,5% 18,8%

VERMINDERING VAN ONZE CO2-UITSTOOT TUSSEN 2010 EN 2014

Transport invoer Activiteiten in de 
opslagplaatsen Lokaal transport Totaal

Vermindering  
per verkochte ton 15,3% 2,5% 3,6% 21,4%

Vermindering  
in absolute tonnen 431 70 102 603

BEKROOND PROJECT VOOR HORIZONTALE 
SAMENWERKING IN DE VERSSECTOR

Om een zuinigere en milieuvriendelijkere levering van onze 
culinaire versproducten te verzekeren, waarbij de ingezette 
middelen optimaal worden benut, combineren Nestlé en 
PepsiCo sinds 2012 de opslag, co-packing en distributie van 
hun verse en gekoelde voedingsproducten naar hun klanten 
en distributeurs in België en Luxemburg.

Dit project heeft een positieve bijdrage geleverd aan de 
algehele vermindering van de CO2-uitstoot met 43 ton.

Dit project werd in 2014 met verschillende prijzen bekroond:
• SC Awards 2014 – Price of the Audience
• CO3 – Best collaboration project
• ELA – European Gold Medal for SC and Logistics – Project 

of the year 2014

MILIEUDUURZAAMHEID 21

21,4% minder  
CO2-uitstoot per 
verkochte ton

TUSSEN 2010 
EN 2014
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PROFESSIONELE VERPLAATSINGEN

Gemiddelde uitstoot van onze bedrijfswagens

In 2014

117 g/km CO2

Doelstelling 2017: 99 g/km CO2

MOBILITEIT EN MILIEU

In het kader van de mobiliteit hebben we in 2014 een 
bedrijfsvervoerplan opgesteld voor een duur van drie 
jaar (2014-2017). Dit plan wil de verplaatsingen van onze 
medewerkers van en naar de werkplek duurzamer beheren, 
en dus een beter evenwicht creëren op het vlak van mobiliteit 
en milieu.

Daartoe hebben we in 2014 verschillende acties ondernomen 
om een rationeler gebruik van transportmiddelen aan te 
moedigen (met de auto, te voet, met de fiets, met het 
openbaar vervoer).
 
We willen een duurzaam beheer van de woon-
werkverplaatsingen, en bijgevolg een beter evenwicht op het 
gebied van mobiliteit en milieu, tot stand brengen.

 

Voornaamste 
vervoermiddel

In 
2014

Doelstelling 
2017

Auto 61% 51,5%

Trein 17% 19,5%

Carpooling 0,5% 0,5%

Bus, tram, metro 20,5% 26,5%

Fiets 0% 1%

Te voet 1% 1%

8 Lean and Green is een programma dat werd gelanceerd door Connekt, een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat de betrokken partijen stimuleert om te werken 
aan een duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het programma Lean and Green wil bedrijven aanmoedigen om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door 
maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig hun milieubelasting reduceren. Er wordt in het bijzonder gefocust op inspanningen om de CO2-
uitstoot uit transport en logistieke activiteiten te verminderen. Als een bedrijf, ongeacht de sector waarin het actief is, met een gedetailleerd becijferd plan van aanpak kan aantonen dat 
het in vijf jaar tijd 20% CO2-reductie kan behalen, komt het in aanmerking voor de Lean and Green Award. www.lean-green.nl

LEAN & GREEN-
CERTIFICERING 

Nestlé is voor de 
Benelux gecertificeerd 
door het ‘Lean and 
Green’-programma,  
dat werd ontwikkeld 
door Connekt8

http://www.lean-green.nl


RECYCLEERBARE MATERIALEN EN 
VERPAKKINGEN

De schaaltjes van bepaalde Herta-producten zijn gemaakt met 
20% gerecycleerd plastic.
• Herta Hesp Superieur 
• Herta Edelham  
• Herta Kipfilet

In het kader van het programma Ecolaboration™ haalt de 
recyclagecapaciteit van de Nespresso-capsules in de Benelux 
een score van 100%. Nespresso Clubleden kunnen hun 
gebruikte capsules terugbezorgen voor recyclage via dezelfde 
kanalen als waarlangs ze de capsules aankopen.

De flessen en doppen van al onze merken flessenwater zijn 
recycleerbaar.

AFVALBEHEER

Midden 2014 werd op de hoofdzetel van Nestlé in Brussel 
een selectief afvalsorteersysteem ingevoerd. Door te sorteren 
verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

1.925 kg ingezameld afval
• 134 kg organisch afval
• 1.265 kg papier en/of karton
• 78 kg PMD
• 448 kg ongesorteerd afval

Dat is 401 kg minder CO2 in vergelijking met 2013.

ONGESORTEERD
AFVAL

134 kg 1.265 kg 78 kg 448 kg

Op het gebied van bedrijfsvervoerplannen is 
Nestlé misschien niet de meest baanbrekende 
onderneming van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, maar het bedrijf neemt het thema wel ter 
harte. Binnen zijn specifieke context doet Nestlé een 
inspanning om zijn medewerkers te stimuleren zich 
duurzaam te verplaatsen.

Door te blijven leren en zijn expertise op dit gebied 
verder te ontwikkelen, en door zijn ervaringen te 
blijven uitwisselen met andere bedrijven, zal Nestlé 
ongetwijfeld de vooropgestelde doelen kunnen 
bereiken en bovendien andere Brusselse bedrijven 
ertoe kunnen aanzetten dezelfde weg in te slaan.

Christian Van de Velde 
Brussel Mobiliteit
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100% van 
de verpakkingen



Onze medewerkers zijn onze belangrijkste hulpbron. Jaar na jaar staan zij mee garant 
voor het succes van Nestlé dankzij hun inzet, ideeën, enthousiasme en energie. De 
Corporate Business Principles van de groep weerspiegelen ons engagement ter 
bevordering van een cultuur die gebaseerd is op compliance als niet-onderhandelbare 
basis van onze bedrijfsvoeringsmethode.

ONZE MEDEWERKERS,
MENSENRECHTEN  
EN COMPLIANCE
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Bij alles wat we doen: 
• waken we over het respect voor onze medewerkers,
• trachten we continu hun werkomstandigheden te verbeteren,
• staan onze waarden en integriteit op de eerste plaats,
• waken we over de coherentie en de prestaties, door te 

luisteren naar de verwachtingen van onze medewerkers,  
om hun ontplooiing te waarborgen,

• bouwen we aan de toekomst voor de volgende generaties.

GELIJKHEID TUSSEN MAN EN VROUW
Mannen Vrouwen

340 323

Directie 9 Directie 7

DIVERSITEIT
Aantal verschillende 
nationaliteiten bij Nestlé in België

In 2014
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AANWERVINGEN

In 2013 In 2014

148 aanwervingen 177 aanwervingen

• Flexibele werktijden
• Mogelijkheid om van thuis uit te werken
• Diverse activiteiten voor de medewerkers tijdens en buiten 

de werktijden via het programma Wellness in Action, 
dat vier pijlers omvat: Good Nutrition, Good Activity, Good 
Workplace, Good Health

Om de twee jaar peilt de tevredenheidsenquête ‘Nestlé and I’ 
bij de medewerkers naar:
• bedrijfswaarden,
• welzijn op het werk,
• hun engagement ten opzichte van Nestlé.

In 2014:
• was 96% van de medewerkers die de enquête invulden trots 

om voor Nestlé te werken,
• kon 89% van de respondenten Nestlé ‘aanbevelen als een 

fijne werkomgeving’.
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LOOPBAANONTWIKKELING
Opleiding

In 2013 In 2014

984 dagen 1.395 dagen

• waarvan 23 medewerkers 
Nederlandse les hebben 
gevolgd 

• waarvan 13 medewerkers 
Franse les hebben gevolgd

• waarvan 40 medewerkers 
de verplichte voedings-
opleiding Nutrition 
Quotient hebben gevolgd

• waarvan 21 medewerkers 
Nederlandse les hebben 
gevolgd 

• waarvan 10 medewerkers 
Franse les hebben gevolgd 

• waarvan 79 medewerkers 
de verplichte voedings-
opleiding Nutrition 
Quotient hebben gevolgd

GELIJKHEID TUSSEN  
MAN EN VROUW

LOOPBAAN- 
ONTWIKKELING
Opleiding

2013
984 dagen

2014

1.395 dagen

Vrouwen
323

2014
Nederlandse  

les 
21  

medewerkers

Mannen
340

2014
Franse  

les
10

medewerkers

ACTIVITEITEN

2014
Nutrition  
Quotient

79
medewerkers

EVENWICHT TUSSEN PRIVÉ- EN 
BEROEPSLEVEN EN WERKTEVREDENHEID



NESTLÉ DRAAGT BIJ TOT DE 
WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN

Voor een duurzame toekomst van onze maatschappij is het 
absoluut essentieel dat we de jongerenwerkloosheid in Europa 
blijven bestrijden.

Als economische speler wil Nestlé graag een tastbare bijdrage 
leveren. Daarom heeft de groep het YOUth Employment 
Initiative opgericht, met als slogan Nestlé needs YOUth.

Nestlé needs YOUth is het allereerste privé-initiatief dat 
jongeren wil helpen en hun werkkansen wil vergroten.

Tussen 2014 en 2016 wil Nestlé 20.000 jobkansen of 
stageplaatsen aanbieden aan Europese jongeren tot 30 jaar.

Nestlé gaat zelfs nog een stap verder en haakt in op het 
succes van Nestlé needs YOUth door samen met andere 
geëngageerde bedrijven een nieuw programma op te zetten 
onder de naam Alliance for Youth, een initiatief op Europees 
niveau dat ook in België actief wordt toegepast.

Het gaat om een bondgenootschap van vooraanstaande 
bedrijven die inzien dat de werkloosheid onder jongeren van 
18 tot 30 jaar een belangrijk maatschappelijk en economisch 
probleem is. Samen engageren zij zich om te proberen een 
oplossing aan te reiken in samenwerking met de overheid en 
met organisaties voor opleiding en tewerkstelling.

De Belgische leden van de Alliance for YOUth dragen op de 
volgende manier een steentje bij:
• Nieuwe jonge medewerkers van 18 tot 30 jaar aanwerven 

(contract van bepaalde of onbepaalde duur)
• Jongeren een stageplaats of leercontract aanbieden
• Het programma ‘Readiness for work’ voor jongeren 

opzetten

De Belgische leden willen in 2015 en 2016 samen 2.600 
jobkansen of stageplaatsen aanbieden aan Europese 
jongeren tot 30 jaar.

De leden van de Alliance for YOUth zijn ook lid van de 
European Alliance for Apprenticeships van de Europese 
Commissie en zijn actieve ambassadeurs van deze aanpak in 
heel Europa.
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NESTLÉ ENGAGEERT 
ZICH OM TE BLIJVEN 
AANWERVEN EN TE 
BOUWEN AAN DE 
TOEKOMST VOOR 
DE VOLGENDE 
GENERATIES

De vertegenwoordigers van de oprichtende leden van de Alliance for Youth in België: Nestlé, 
Adecco, Axa, IBA, EY, IBM, Securex, Sodexo en Didier Gosuin, minister van Economie, 
Tewerkstelling en Beroepsopleidingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



HET PROGRAMMA READINESS FOR WORK

Jongeren helpen om beter voorbereid op de arbeidsmarkt 
te komen. Wij stimuleren de personeelsleden van Nestlé 
om vrijwillig hun steun te verlenen aan evenementen in 
scholen, colleges en verenigingen en in de vestigingen 
van Nestlé om jongeren te helpen zich voor te bereiden op 
sollicitatiegesprekken, een cv op te stellen en de verschillende 
functies in een bedrijf te leren kennen.

Ondertekening van een overeenkomst met Actiris en 
engagement voor gezamenlijke acties 
• Jonge werkzoekenden nemen deel aan opleidingen van 

Nestlé: in 2014 volgde 1 pilootleerling Nederlandse les.
• Beroepstesten: kennismaking met het beroep van 

receptioniste.

Partnerschap met ADECCO
• In het kader van de wedstrijd ‘the Adecco Experience’ werd 

een stageplaats toegekend aan een jongere bij een Boutique 
Manager van Nespresso.

Gezamenlijke actie van Nespresso en de VDAB
• Aanwervingssessie voor de Nespresso Boutiques, 

georganiseerd in nauwe samenwerking met de VDAB.
• 1 werkloze werd aangeworven.

VRIJWILLIGERSWERK 

Nestlé engageert zich lokaal in de gemeenschap en stimuleert 
zijn medewerkers om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten 
tijdens de werkuren.

In het kader van het internationale programma WET 
(Water Education for Teachers), waarvan Nestlé Waters de 
hoofdsponsor is, hebben medewerkers van onze fabriek in 
Étalle leerlingen van verschillende scholen uit de omgeving 
begeleid om hen beter bewust te maken van het belang van 
waterbescherming, hydratatie, hygiëne en ziektepreventie.

Medewerkers van Nestlé nemen vrijwillig deel aan de 
Zomeracademie van Teach for Belgium, waarbij ze 
jongeren van 12 tot 19 jaar uit scholen met gedifferentieerde 
omkadering uit het noordwesten van Brussel begeleiden.
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2014 2015-2016

DOELSTELLING 
50 aanwervingen
15 stageplaatsen

 104 aanwervingen 
(+50% <> 2013)

24 stageplaatsen 
(+35% <> 2013)

(waarvan 6 speciale contracten, d.w.z. 
instapstage in een onderneming, 
beroepsinlevingsovereenkomst, 

Odysseus)

DOELSTELLING

200 
nieuwe jobkansen 
of stageplaatsen

160 u. 
vrijwilligerswerk

10
medewerkers 

van Nestlé 
Waters

170 
leerlingen

7
scholen

ZOMER-
ACADEMIE 

150 u. 
vrijwilligerswerk

25
medewerkers  

van Nestlé

150 
leerlingen

GEREALISEERD



#NestleBelgium

facebook.com/NestleBenelux

Hoofdzetel van Nestlé in België
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
Tel.: +32 2 529 52 52

www.nestle.be
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