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Creating Shared Value is het antwoord van Nestlé op de uitdagingen van de 

maatschappij en tevens de motor van Nestlés concurrentiekracht en duurzaamheid 

op economisch, maatschappelijk en milieuvlak.

 

Al 150 jaar lang is het ons doel om de levenskwaliteit van onze consumenten te 

verbeteren dankzij wetenschappelijke voedings- en gezondheidsoplossingen in elke 

fase van het leven. Wij helpen mensen om goed voor zichzelf te zorgen.

 

Daarom hanteren we in al onze activiteiten de Creating Shared Value-aanpak.

In deze derde editie van de brochure ‘Nestlé en de maatschappij in België 

en Luxemburg’ gaan we resoluut voor transparantie. Dat doen we door de 

bereikte resultaten en de lokaal gerealiseerde acties te illustreren, in lijn met de 

engagementen die Nestlé op wereldniveau is aangegaan. Deze engagementen geven 

duidelijk onze richting aan en ze benadrukken onze vorderingen en de punten waar 

we nog beter kunnen doen.

 

Een welvarende onderneming moet op de hoogte zijn van hoe de wereld over haar 

denkt. Een dialoog met onze interne en externe stakeholders is dan ook essentieel.

 

We kijken alvast met veel belangstelling uit naar uw opmerkingen over onze 

engagementen en verwezenlijkingen, en over deze brochure.

Alexander von Maillot de la Treille

CEO Nestlé Belgilux NV

OVER DEZE 
BROCHURE



CREATING SHARED VALUE BIJ NESTLÉ

Deze brochure onderstreept onze overtuiging dat een 

onderneming waarde moet creëren, niet alleen voor haar 

aandeelhouders maar voor de hele maatschappij, om 

verzekerd te zijn van duurzaam succes op lange termijn. Bij 

Nestlé vertaalt zich dat in Creating Shared Value en een 

aanbod van producten en diensten die de mensen helpen om 

hun levenskwaliteit, gezondheid en welzijn te verbeteren.

 

Henri Nestlé, de oprichter van onze onderneming, werd 

gedreven door de wil om het leven van een buurkind te 

redden. Dankzij zijn uitvinding, Farine Lactée Nestlé, droeg hij 

al in de 19e eeuw bij tot het verminderen van de kindersterfte.

 

Ook vandaag nog blijven we de consument helpen om goed 

voor zichzelf en zijn gezin te zorgen.

 

De domeinen waarop Creating Shared Value de meeste 

impact heeft, zijn voor ons voeding en water. Waterschaarste 

is in heel veel landen immers een zeer ernstig probleem, en 

water is hét belangrijkste element voor voedselveiligheid, 

daar kunnen we niet omheen. Daarnaast concentreren 

we ons op plattelandsontwikkeling, want het algemene 

welzijn van de landbouwers, boerengemeenschappen, kleine 

ondernemers en leveranciers is onlosmakelijk verbonden met 

ons succes op lange termijn. Verder is de werkgelegenheid 

voor jongeren een belangrijk onderdeel van ons programma, 

en oplossingen aandragen voor die kwestie is dan ook een van 

onze prioriteiten.

 

Verder engageren we ons concreet en zo transparant mogelijk 

voor milieuduurzaamheid en voor onze medewerkers, 

mensenrechten en compliance.

Onze aanpak voor Creating 
Shared Value is opgezet rond drie 
verschillende eisenniveaus, die 
een leidraad vormen bij al onze 
acties en betrekking hebben op alle 
bedrijfstakken van de onderneming.

HET NIVEAU VAN 
DUURZAAMHEID

De toekomst 
veiligstellen

Dit houdt in: onze impact 

op milieu en maatschappij 

op elk niveau van onze 

waardeketen verminderen 

(van gebruikte grondstoffen 

en de consumptie van 

eindproducten tot het einde 

van de levensduur van 

verpakkingen).

HET NIVEAU VAN  
CREATING  
SHARED VALUE

Helpen om belangrijke 

uitdagingen van de 

gemeenschappen waarin wij 

gevestigd zijn het hoofd te bieden 

en tegelijk de prestaties van de 

onderneming blijven ontwikkelen.

HET NIVEAU VAN 
COMPLIANCE

Wetten, 
beroepsprincipes, 
gedragscodes

Respect voor de lokale 

wetgeving en voor alle 

interne documenten inzake 

het engagement van Nestlé 

voor al zijn operaties 

wereldwijd.
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NESTLÉ IN DE WERELD …

ONZE ENGAGEMENTEN OP WERELDNIVEAU

* Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika

Op wereldniveau heeft Nestlé 39 engagementen(1) 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. 

(1)  Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen, doelstellingen en vooruitgang van  
de Nestlé-groep het algemene rapport ‘Nestlé in Society 2015’  
– www.nestle.com/csv/downloads.

MEDEWERKERS

 +335.000 
(+166.000 in  

EMENA-zone*)

  
FABRIEKEN
WERELDWIJD

 436 IN 85 LANDEN 
(EMENA-zone*

166 in  
40 landen)

ONDERZOEK

43 R&D-LOCATIES 
+5.000 

WETENSCHAPPERS 

+ 1,7 miljard CHF 
GEÏNVESTEERD  

IN 2015 

1 
MILJARD

 PRODUCTEN DAGELIJKS 
VERKOCHT IN 

189 LANDEN

OMZET  
IN 2015

 88,8 
MILJARD CHF

MERKEN 
WERELDWIJD

+2.000

Voeding Water Milieu- 
duurzaamheid

Plattelands-
ontwikkeling

Onze 
medewerkers, 

mensen-
rechten en 
compliance

Die engagementen helpen ons om onze vooruitgang te 

meten en we delen ze ook met al onze betrokken partijen.
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VOEDING

ZIJN
• Leider op het gebied van de kennis over 

kindervoeding.
• Leider op het gebied van voedings- en  

gezondheidsonderzoek via 
samenwerkingen.

AANREIKEN
• Producten met een geschikt 

voedingsprofiel voor kinderen.

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

etiketten.

OP DE MARKT BRENGEN
• Verantwoorde vervangingsproducten 

voor moedermelk.

GARANDEREN
• Verantwoorde marketingcommunicatie 

voor kinderen.

BEVORDEREN
• Goede hydratatie.
• Gezonde eetpatronen en levensstijlen, 

en lichaamsbeweging.

VERMINDEREN
• Ondervoeding, door verrijking met 

micronutriënten.
• Natrium (zout) in onze producten.
• Suiker in onze producten.
• Verzadigde vetten; transvetten volledig 

schrappen uit onze producten.

STIMULEREN
• De consumptie van groenten en 

volkorengranen.

AANBIEDEN
• Vormingsprogramma’s voor goede 

eetgewoonten.

VERBETEREN
• Een efficiënt en duurzaam waterbeheer 

in al onze activiteiten.

WAARBORGEN
• Een efficiënte afvalwaterbehandeling.

IN DIALOOG TREDEN
• Met de leveranciers en de landbouwers 

in het bijzonder.

PLEITEN
• Voor een doeltreffend waterbeleid en 

-beheer.

BEWUSTMAKEN
• Van het belang van waterbescherming, 

en de toegang tot water en 
waterzuivering in onze waardeketen 
verbeteren.

ONTPLOOIEN
• Een kader voor plattelandsontwikkeling 

om de behoeften van de producenten 
te begrijpen.

• Het Nestlé Cocoa Plan bij de 
cacaoproducenten.

• Continue verbetering van onze 
bevoorradingsketen voor groene koffie.

TOT STAND BRENGEN
• Een verantwoorde bevoorradingsketen.

VERBETEREN
• Onze bevoorradingsketen voor groene 

koffie.

WATER

PLATTELANDS-
ONTWIKKELING

ONZE ENGAGEMENTEN 
OP WERELDNIVEAU
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ONZE MEDEWERKERS, 
MENSENRECHTEN EN 

COMPLIANCE

MILIEU-
DUURZAAMHEID

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
• Natuurlijke rijkdommen (in het 

bijzonder bossen).

INFORMEREN EN IN DIALOOG 
TREDEN
• Relevante en correcte informatie over 

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

BEVORDEREN
• De transparantie en een langdurig 

proactief engagement op het gebied 
van klimaatbeleid.

EVALUEREN
• De impact van onze activiteiten 

en bevoorradingsketen op de 
mensenrechten.

UITROEIEN
• Kinderarbeid verbonden aan de 

hoofdcategorieën.

GARANDEREN
• Aan alle medewerkers en betrokken 

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

• Aan onze medewerkers: dekking via 
een gecertificeerd beheerssysteem 
voor veiligheid en gezondheid.

BESTRIJDEN
• Corruptie en steekpenningen.

VERBETEREN
• De gelijkheid tussen man en vrouw.

DOORVOEREN
• Het wereldjongereninitiatief in al onze 

activiteiten.

OPLEIDEN
• Over bedrijfsvoeringsprincipes, voeding 

en milieuduurzaamheid.
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Hieronder staan enkele van de circa 110 merken die aanwezig zijn op 
onze lokale markt … 

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

NESTLÉ
Logotype SPECIAL T BY NESTLE
22/04/2010

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 871 C

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 vele 

voedingscategorieën voor gewone en gespecialiseerde 

consumptie (babyvoeding, medische voeding, culinaire 

producten en drankoplossingen voor professioneel gebruik, 

voeding voor huisdieren, dermatologische producten …). 

Nestlé heeft ook een fabriek in België, in Étalle in de provincie 

Luxemburg, waar de mineraalwaters Pure Life en Valvert 

worden gebotteld. 

MEDEWERKERS

 +750

OMZET 

BIJNA 500 
miljoen € 

IN 2015

ACTIVITEITEN SINDS  

1925

MERKEN

+110
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ONZE VOORNAAMSTE GESPECIALISEERDE ACTIVITEITEN

Al meer dan 85 jaar worden we 

gedreven door de overtuiging dat 

dieren en mensen samen gelukkiger 

zijn. We investeren zoveel in de 

productie van kwaliteitsvolle voeding, 

omdat we net zoveel van dieren 

houden als u. Wij hebben huisdieren en 

deze zijn ook welkom op kantoor.

Nestlé Health Science biedt 

wetenschappelijk onderbouwde 

voedingsoplossingen om een persoonlijk 

afgestemde gezondheidszorg te kunnen 

bieden aan mensen met medische 

aandoeningen. We willen de koploper 

zijn in de ontwikkeling van een nieuw 

segment, op de scheidingslijn tussen de 

voedingssector en de farmaceutische 

sector. 

Mövenpick Ice Cream, opgericht 

in 1960 en geboren uit een passie 

voor gastronomie. Mövenpick 

gebruikt enkel zorgvuldig gekozen 

ingrediënten, vervaardigd volgens 

de Zwitserse perfectie en zonder 

additieven, kleurstoffen of kunsmatige 

aroma’s.

Sinds 2012 combineert SPECIAL.T de 

beste theesoorten ter wereld met een 

perfecte infusie voor elke thee. Een 

overheerlijk kopje thee, op de juiste 

temperatuur, in een oogwenk. Op de 

meest prestigieuze theeplantages 

in India, China, Sri Lanka, Japan en 

Zuid-Afrika hebben we de 25 beste 

theesoorten geselecteerd. Om elke 

smaak, elk aroma te conserveren, 

worden de theebladen in hermetisch 

afgesloten capsules bewaard.

Nestlé Professional biedt culinaire 

producten en drankoplossingen 

voor bedrijven en de horeca. Nestlé 

Professional is als partner een bron van 

groei en biedt creatieve voedings- en  

drankoplossingen waarmee de horeca, 

bedrijven en collectiviteiten hun klanten 

op vernieuwende wijze tevreden 

kunnen stellen. 

Wij engageren ons om het welzijn 

van baby’s, mama’s en gezinnen te 

verbeteren dankzij een wetenschappelijk 

onderbouwde benadering van voeding.

 

Nestlé Nutrition blijft ervan overtuigd 

dat borstvoeding de beste start is in het 

leven.

We zijn er ook van overtuigd dat voeding 

een belangrijke rol speelt in de eerste 

1000 levensdagen van een kind, om het 

een goede start en een degelijke basis 

voor een gezonde toekomst te geven. 

Als leider op de markt van flessenwater 

biedt Nestlé Waters natuurlijk 

mineraalwater en bronwater aan dat 

beantwoordt aan de hydratatie- en  

gezondheidsbehoeften van de 

consument. Nestlé Waters draagt bij 

aan de ambitie van de Groep Nestlé om 

uit te groeien tot dé toonaangevende 

onderneming op het gebied van voeding, 

gezondheid en welzijn. 

Het verhaal van Nespresso ontstond 

in 1986 vanuit een eenvoudig idee: 

iedereen de kans geven om een perfecte 

espresso te maken, net zoals een echte 

barista.

Intussen heeft Nespresso een ware 

evolutie ontketend in de manier waarop 

miljoenen mensen van hun koffie 

genieten.

In september 2009 werd Nescafé Dolce 

Gusto gelanceerd in België. Dankzij de 

Nescafé Dolce Gusto-machine kunnen 

onze consumenten genieten van een 

brede waaier aan koffievariëteiten 

en warme chocolade, met een 

gegarandeerde kwaliteit die niet moet 

onderdoen voor de beste koffiebars. 

Nescafé Dolce Gusto verovert steeds 

meer Belgische gezinnen en biedt elk 

gezinslid zijn favoriete kwaliteitsdrank 

aan.

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

NESTLÉ
Logotype SPECIAL T BY NESTLE
22/04/2010

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 871 C
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Voeding

Sinds zijn oprichting 150 jaar geleden is het de belangrijkste doelstelling van 

Nestlé om de consument producten aan te bieden die beantwoorden aan 

ieders voedingsbehoeften tijdens alle fasen van het leven.

ONZE NUTRITIONELE EN WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 

Om de voedingswaarde van onze producten te evalueren, hebben we voor elk producttype een standaard van specifieke 

criteria vastgelegd, gebaseerd op de aanbevelingen van de WGO en andere organisaties voor volksgezondheid: de Nutritional 

Foundation (NF). Om aan die standaard te voldoen, moet een product alle criteria van zijn categorie respecteren: calorieën, 

toegevoegde suikers, vetten (totale, verzadigde en transvetten) en natrium.

Producten verkocht in België en Luxemburg die voldoen 
aan de criteria van de Nutritional Foundation

 2013  2014 2015

 74% 81% 88%

Producten van kindermerken (bv. Galak en Nesquik) verkocht in België en 
Luxemburg die voldoen aan de criteria van de Nutritional Foundation

 Engagement  
eind 2014

 100%

Resultaat  
eind 2014

 96%

 Engagement  
eind 2015

 100%

Resultaat  
eind 2015

 100%

http://www.nestle.com/nutrition-health-wellness/improving-products/nutrition-pleasure
http://www.nestle.com/nutrition-health-wellness/improving-products/nutrition-pleasure


INNOVATIE EN VERBETERING VAN PRODUCTEN

Ontbijtgranen vormen een belangrijk onderdeel van onze 

voeding.

In 2012 engageerde Nestlé zich om alle ontbijtgranen gericht 

op kinderen en jongeren aan te passen:

• Maximaal 9 g suikers per portie(2)

• Maximaal 135 mg natrium per portie(2)

• Volkorengranen als voornaamste ingrediënt

• Elke portie vormt een goede bron van calcium  

(15% van de ADH(3))

Dat engagement werd bereikt in 2015.

Nestlé optimaliseerde ook de recepten van de ontbijtgranen 

voor volwassenen, in het bijzonder van het gamma Fitness:

• Granen als eerste ingrediënt

• Meer volkorentarwe en rijst

• 30% minder suikers in Fitness natuur

Voor de ontbijtgranen aanwezig op de Belgische en 

Luxemburgse markt geldt dat tussen 2010 en 2015 :

150 ton suikers

100 ton volkorengranen

(2) Eén portie is door de European Breakfast Cereal Association vastgelegd op 30 g ontbijtgranen.
(3) ADH: door de EU Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Mark Brownell
Head of Portfolio Nutrition 
and External Affairs,  
Cereal Partners Worldwide

 Het herformuleren van producten is al zeer lang een belangrijk onderdeel van 

onze Creating Shared Value-aanpak. Concreet vertaalt zich dat in het verhogen van de 

hoeveelheid volkorengranen en het verminderen van de hoeveelheid zout en suiker in 

onze producten. Het is echter een hele uitdaging om het suikergehalte te verlagen en toch 

dezelfde lekkere smaak voor de consument te behouden. Suiker zorgt immers niet alleen 

voor de smaak van een product, maar is ook een belangrijk element in het productieproces 

van ontbijtgranen: suiker draagt bij tot het behoud van de structuur en speelt een rol in 

de kleur- en smaakontwikkeling. Dat we erin geslaagd zijn het suikergehalte in die mate te 

verlagen en de hoeveelheid volkorengranen te verhogen, en dus de voedingswaarde van 

het product te verbeteren, is het resultaat van jarenlang onderzoek. En daar stopt onze 

reis nog niet, want we blijven werken aan een verbeterde kwaliteit van het ontbijt door nog 

voedzamere en lekkerdere producten te ontwikkelen voor de consument.

AANGEPASTE  
PORTIES

Wij willen de consument aanbevelingen over porties aanreiken 

voor onze kinder- en gezinsproducten (Portion Guidance).  

We willen graag helpen bij een nieuwe bepaling van de normen 

voor porties, in het bijzonder voor de energierijke producten 

die in steeds grotere hoeveelheden worden geconsumeerd.

Onze ambitie voor eind 2016: ons programma voor de 

aanbevelingen van porties voltooien voor 100% van onze 

kinder- en gezinsproducten.
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DIDACTISCHE TOOLS VOOR ONZE CONSUMENTEN EN 
GEZONDHEIDSPROFESSIONALS

We hebben ons platform Nutrition Square zowel voor het 

grote publiek als voor gezondheidsprofessionals ontwikkeld. 

Het geeft voedingsadvies en eettips, onder meer over energie, 

hydratatie, allergenen en andere thema’s die helpen om een 

evenwichtig eetpatroon aan te leren.

Daarnaast hebben we sinds 2012 in samenwerking met de 

UPDLF(4) en de VBVD(5) een didactische toolkit ontwikkeld 

voor diëtisten in België, om hen te helpen een dialoog 

aan te gaan met hun patiënten. Educatieve fiches, om 

de basisprincipes van voeding toe te lichten, zijn gratis 

beschikbaar op Nutrition Square. Meer dan 1.300 unieke bezoekers in 2015, die 
ruim 7.000 documenten hebben gedownload

http://nutrition-square.foodinaction.com

   

Waar komt mijn energie  
vandaan?

De calorieën in voedingsproducten zijn afkomstig uit 
energierijke voedingsstoffen. 

Calorierijk: 
>  Vetten en vetrijke voedingswaren 

Caloriearm: 
>  Water (0 kcal) en voedingsproducten die veel water bevatten 

(zoals groenten)

Calorieën? 
Mijn energie!

Ik zorg voor evenwicht tussen de inname en het verbruik van energie,  
want dat is de sleutel tot een gezond gewicht en vitaliteit!

✓  Ik eet 3 maaltijden per dag

✓  Ik schakel over op een ‘actieve’ levensstijl! 

© 2015

Nog meer  
Plezier & Evenwicht op

http://nutrition-square.foodinaction.com/nl

 

NutritioN square

eiwitten vetstoffen

koolhydraten 
(waaronder suikers)

voedingsvezels

1 g = 
4 kcal

1 g = 
4 kcal

1 g = 
9 kcal

1 g = 
2 kcal

   

4 maaltijden per dag, 
da’s pas belangrijk!

Moet ik een tienuurtje  
meegeven?

Een tienuurtje wordt aangeraden als het kind zeer vroeg (vóór 7 uur) 
heeft ontbeten of als het ontbijt onvoldoende was. 

Van jongs af aan vormen de maaltijden dé ideale gelegenheid om je 
kinderen goede eetgewoontes aan te leren. ‘De grote mensen nadoen’ 
zit immers ingebakken in hun genen. Naast de 3 hoofdmaaltijden 
(ontbijt, lunch en avondeten) is het vieruurtje voor kinderen een 
must: om hun batterijen op te laden, de behoeften aan vitamines en 
calcium te dekken en de zin in snoepen te beperken. 

De 4 maaltijden van  
de dag moeten voorzien  
in alle voedingsbehoeften 
van het kind: 

✱   energie 
✱   calcium  
✱   ijzer   
✱   vetten 

Goed eten  
om goed te groeien,  

dat leer je!

Kinderen aanleren goed te eten kan ook leuk zijn. Moedig hen aan, van kleins af, om 
hun voeding goed te selecteren: van sommige mogen ze heel veel eten, van andere 
eten ze best wat minder. Zorg er ook voor dat je kind vanaf het begin een geschikt 
voedingsritme aanhoudt. Spreid de maaltijden goed over de dag en vergeet ook zeker 
het vieruurtje niet.  

Ontdek 6 tips om je kinderen goede eetgewoontes aan te leren die ze hun hele leven 
met zich mee zullen dragen: kinderen groeien tenslotte maar één keer op!

Ontwikkeld op initiatief van Nestlé

© 2014

+ +

Zorg voor jezelf, 
eet gezond!

Gezond eten en drinken betekent goed voor jezelf zorgen. Bovendien is het 
helemaal niet zo moeilijk, en zelfs leuk! Begin hiermee en volg de gids!

•    Goed gehydrateerd blijven
•    Je maaltijden kleur geven met fruit en groenten
•    Volkorenproducten eten
•    Zuivel consumeren© 2014

   

In topvorm dankzij 
een goede hydratatie!

We bestaan allemaal voor meer dan 60% uit water, maar elke dag 
verliezen we ook meer dan 2 liter water. Dit verlies recupereren 
we door wat we eten en, vooral, door wat we drinken.

Waarom moeten we goed gehydrateerd blijven?

Wat moeten we 
drinken?
•   Water is de enige essentiële drank.

•   Koffie, thee, cichorei, enz. dragen 
ook bij tot de hydratatie, zonder 
onnodige calorieën te leveren.  

Voor onze fysieke  
prestaties

Voor de  
werking van  
de hersenen

Voor een doeltreffende 
regeling van de 

lichaamstemperatuur

Voor een goede 
eliminatie van 
afvalstoffen

Doe de test!
Bekijk je urine.  
Als ze geel is (licht of donker), 
is het tijd om je glas bij te 
vullen met water!  

Hoe weet 
je of je 
voldoende 
drinkt?

  DE 14 
  bElangrijkstE 
  allErgEnEn 

Schaaldieren

MelK 
(inclUSieF 
lacTOSe)

eieren

viS

MOSTerd

GlUTen-
BevaTTende 
Granen

weeKdieren

SeSaMzaad

SOja

lUpine

Selderij

nOTen

pinda’S 
(aardnOTen)

SUlFieT 
(zwavel-
diOXide)

die allerGieËn OF 
inTOleranTieS KUnnen 

OpweKKen

   

allergieën en  
voedselallergenen:  

hoe zit het nu precies?

Allergenen zijn stoffen die meestal onschadelijk zijn, maar die bij 
mensen met een allergie kunnen leiden tot overgevoeligheidsreacties 
zoals irritatie, zwelling, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, 
verteringsproblemen zoals braken, een opgeblazen gevoel,...

De belangrijkst
e          

    voedselalle
rgenen:

Een voedselallergie moet worden vastgesteld door een arts.  
Het is soms niet eenvoudig om evenwichtig te blijven  
eten als je bepaalde allergenen moet vermijden.  
Aarzel niet om raad te vragen aan een diëtist.

koemelk koemelk, eieren, 
pinda’s (aardnoten)

groenten, fruit, 
pinda’s (aardnoten), 

noten

Duidelijke informatie

Duidelijke informatie over de aanwezigheid van allergenen in 
voedingsproducten maakt het voor mensen met een allergie 
makkelijker om de controle te houden over wat ze eten. Ze weten 
dan dat ze een bepaald product veilig kunnen gebruiken.

•       in de winkel moeten de allergenen verplicht vermeld  
staan op de verpakking van voorverpakte levens middelen.  
Dat kan bijvoorbeeld door ze vetgedrukt weer te geven  
in de ingrediëntenlijst.  
De zin ‘kan sporen bevatten van…’ vestigt uw aandacht 
op de mogelijke aanwezigheid van bepaalde allergenen.

•       In restaurants of kantines, moet de consument 
informatie kunnen krijgen over de aanwezigheid  
van allergenen in het eten.  

aarzel niet om 
vragen 

te stellen aan 

een diëtist(e)!

Ingrediënten: 
tarwemeel, water, 
geconcentreerde boter 
(melk) 20%, alcohol, zout, 
gereconstitueerd citroensap 
op basis van concentraat, 
gedesactiveerde gist.

Lees hier hoe je de voornaamste voedselallergenen  
kunt herkennen. Zo hoeft lekker en evenwichtig eten  

geen probleem te zijn!

© 2015

nog meer  
plezier & evenwicht op
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NutritioN square

allergenen: 
duidelijke informatie 
voor het evenwicht!

 

Gluten, coeliakie en 
glutengevoeligheid 

•    Bij coeliakie (gluten intolerantie) 
mag je geen gluten eten.

•    ‘Glutengevoeligheid’ is 
tegenwoordig erg populair, maar  
er is nog weinig over bekend. 

‘Glutenvrij’ eten is nu helemaal in, 
vaak zonder dat daar een  
echte medische reden voor is.  
Het schrappen van gluten (en van  
de meeste granen en graanproducten) 
kan ertoe leiden dat je een  
tekort krijgt aan vezels en  
vitamines B en e. 

        Schaaldieren: gesegmenteerd lichaam met een harde 
schelp of schaal, zoals garnalen, krab en kreeft.

         MOSTerd: met zaden of gemalen.

         Selderij: alle selderijsoorten, zoals groene selder,  
knolselder, selderijzaad...

          SeSaMzaad: sesamzaden en sesamolie.

         GlUTenBevaTTende Granen:  
tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut en haver (daar zit vaak  
ook tarwe bij).

         nOTen: 8 soorten noten, namelijk amandelen, hazelnoten, 
walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, 
macadamianoten.

        eieren: dooier en eiwit in gebak, pudding, flan, sauzen 
(mayonaise...).

Nestlé-allergènes-210X740 Nl-impression.indd   1 14/12/15   10:22

Calcium, magnesium, ijzer, zink:  
we hebben er maar heel weinig van nodig, maar toch zijn  

deze stoffen van groot belang voor jong en oud. Ontdek in een  
notendop alles over deze levensnoodzakelijke elementen!

© 2015

Nog meer  
Plezier & Evenwicht op
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NutritioN square

Mineralen &  
sporenelementen,  

onmisbaar op elke leeftijd!

   

   

o2

 

Mineralen &  
sporenelementen:  

wat zijn het precies?

Deze groep bestaat uit 15 beschermende elementen  
die we via onze voeding moeten binnenkrijgen.

6 mineralen 

Gehalte >0,01% van het  
lichaamsgewicht

9 sporenelement
en 

Gehalte <0,01% van het  
lichaamsgewicht

Calcium Fosfor Magnesium

Natrium Chloor Kalium

IJzer

Molybdeen

Zink

Chroom

Selenium

Fluor

Koper Jodium Mangaan

3 mineralen  
onder de loep

Calcium in ons lichaam: ± 1,2 kg
Calcium is nodig voor
✔    botten en tanden
✔    spiercontractie
✔    bloedstolling

Fosfor in ons lichaam: ± 750 g
Fosfor is nodig voor 
✔    aanmaak van cellen         groei
✔    energielevering
✔    botten en tanden

Magnesium in ons lichaam: ± 25 g
Magnesium is nodig voor
✔    overbrenging van de zenuwimpuls
✔    spiercontractie 
✔    energielevering
✔    verbetering van de darmstransit

 

Alle mineralen 
 

en sporenelemen
ten 

zijn stuk voor 
stuk 

even belangrijk
 en 

levensnoodzakel
ijk, 

ongeacht hun ge
halte  

in ons lichaam.

3 sporenelementen  
onder de loep

Ijzer in ons lichaam: ± 4 g
IJzer is nodig voor
✔    zuurstoftransport in het bloed
✔    energielevering

Zink in ons lichaam: ± 3 g
Zink is nodig voor 
✔    aanmaak van cellen         groei
✔    immuniteit
✔    antioxidante afweer

Selenium in ons lichaam: ± 10 mg
Selenium is nodig voor
✔    antioxidante afweer
✔    weerstand tegen infecties

Ieder zijn behoeften
De hoeveelheid mineralen en sporenelementen die we via onze voeding  

moeten binnenkrijgen, varieert afhankelijk van leeftijd, geslacht en bepaalde 
omstandigheden, zoals zwangerschap en borstvoeding.
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Diëtisten zijn in België dé voedingsdeskundigen op het gebied van voeding 

en gezondheid, maar ook op het gebied van (onder)voeding bij ziekte. De Vlaamse 

Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) biedt op dit gebied 

o.a. ondersteuning aan door het uitgeven van het tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek 

en het aanbieden van wetenschappelijke symposia. Van de diëtisten wordt verwacht 

dat zij de consument onafhankelijk en gefundeerd voedings- en dieetadvies geven in 

combinatie met een gezonde levensstijl. Duurzaamheid, dus het verantwoord omgaan 

met voedingsmiddelen door weloverwogen keuzes en gepaste bereidingswijzen en 

bewaaradvies, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De educatieve fiches van de 

didactische tool voor diëtisten, die door Nestlé werden ontwikkeld in samenwerking met 

de VBVD, kunnen de diëtisten helpen om de voedingsboodschap aan de consument of 

patiënt duidelijk uit te leggen.

Rian van Schalk
Voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Vlaamse 
Beroepsvereniging van 
Voedingsdeskundigen en 
Diëtisten

(4) Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française.
(5) Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten.
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ONZE KENNIS DELEN EN 
OPLEIDINGSPROGRAMMA’S

Babyspecialist
In antwoord op een reële behoefte van apothekers hebben 

we sinds 2013 het e-learningprogramma ‘Babyspecialist’ 

over babyvoeding ontwikkeld. Daarop reiken we apothekers 

en hun teams hulpmiddelen en opleidingsmodules aan die 

hen kunnen helpen jonge ouders beter te begeleiden.

2013 2014 2015

Aantal apotheken 5.017 4.970 4.950

Apothekers 
ingeschreven voor 
het programma

1.331 1.522 1.703

Aantal 
«Babyspecialist’ 
apothekers» sinds 
het begin van het 
programma ( hebben 
de elf modules 
gevolgd)

175 201 219

www.pharma-nestle.be

Er zijn elf opleidingsmodules beschikbaar over diverse 

thema’s, waaronder:

• Borstvoeding

• Constipatie

• Verzadiging

• Groeimelk

13
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 De maatschappelijke discussie rond voeding is en blijft ongetwijfeld 

een brandend actueel thema. Om een diepgaand debat op gang te brengen, is 

het essentieel dat alle spelers van de voedselketen samen rond de tafel gaan 

zitten. Dat is een kwestie van humanitaire verantwoordelijkheid, en Nestlé moet 

als multinational het voorbeeld geven en zich opwerpen als een leider bij het 

invoeren van een duurzaam voedselbeleid op wereldschaal. Prof. André 
Huyghebaert
Professor emiritus
Universiteit Gent

Correcte, 
transparante 

en eenvoudige 
informatie op 
verpakkingen

Nood aan 
objectieve en 

onafhankelijke 
informatie over 

voeding

Voedings-
educatie in het 

onderwijs

De hoeveelheid 
suiker, zout en 

vetten beperken 
met behoud van de 

smaak

De smaak van 
klinische voeding 
en dieetvoeding 

verbeteren

Gedeelde verantwoordelijkheid van consument en producent

DIALOOG MET STAKEHOLDERS

In november 2015 organiseerde Nestlé een eerste 

rondetafelgesprek waarop lokale wetenschappers en 

academici, gezondheidsprofessionals, bloggers en 

vertegenwoordigers van de sectorfederaties werden 

uitgenodigd. Het thema van dat gesprek was ‘De toekomst 

van voeding’.

De volgende vragen kwamen aan bod:

• Is onze voeding beter en gezonder dan vroeger?

• Hoe zullen consumenten en producenten evolueren?

• Wie of wat bepaalt onze voeding?

Dankzij een constructieve dialoog wisten de deelnemers diverse denkpisten uit te zetten.
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VERANTWOORDE 
MARKETINGCOMMUNICATIE

Sinds 2012 zijn we aangesloten bij de European Pledge en 

de Belgian Pledge. Daarmee engageert Nestlé zich tot een 

verantwoorde marketingcommunicatie gericht aan kinderen.

In 2015 hebben we onze criteria uitgebreid: we richten geen 

enkele directe marketingcommunicatie meer aan kinderen over 

koekjes, snoep en chocolade. We hebben 100% compliance 

bereikt voor de uitvoering van onze communicatie aan kinderen.

www.eu-pledge.eu / www.belgianpledge.be

DE EERSTE  
1000 DAGEN

We verzorgen opleidingen voor ouders en verzorgers over het 

belang van de eerste 1000 dagen (van de bevruchting tot de 

tweede verjaardag), onder meer over de voeding van de moeder 

tijdens de zwangerschap en over borstvoeding, voor een goede 

start in het leven.

Daarvoor ontwikkelden we educatief materiaal dat de nadruk 

legt op het belang van vitaminen, eiwitten, ijzer en diverse 

voedingsstoffen die fundamenteel zijn voor de groei en 

ontwikkeling van elk kind.

Februari 2017
April 2017
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      Tijdens hun eerste 1000 levensdagen 

          groeien baby’s gemiddeld 

        2 cm per maand.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Januari 2017 Maart 2017
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Tijdens de eerste 1000 dagen 
   groeit een baby meer dan 
in de rest van zijn leven.

December 2016 Februari 2017
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Een kind leert tot 900 woorden  
           voor de leeftijd van 3 jaar.MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
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Plattelands-
ontwikkeling

Een positieve impact creëren in de 

gemeenschappen waarin we actief zijn: zo 

luidt het engagement dat we van bij de start 

van onze Creating Shared Value-aanpak zijn 

aangegaan. Nestlé kan alleen maar groeien als 

het verzekerd is van kwaliteitsvolle grondstoffen 

en een kwaliteitsvolle leefsituatie voor de 

honderdduizenden landbouwers die instaan 

voor de aanlevering van die grondstoffen.

Ook op lokaal niveau, op de Belgisch-Luxemburgse markt, plukken we de vruchten van de maatregelen die we in de 

afgelopen jaren hebben doorgevoerd in het kader van diverse plannen voor plattelandsontwikkeling. De grondstoffen 

die we gebruiken, zijn afkomstig van duurzame bevoorrading en worden op een verantwoorde manier geproduceerd.

Elke seconde worden 
wereldwijd 6.000 kopjes 
Nescafé-koffie geserveerd.

Het welzijn van de 
koffieboeren, hun gezinnen 
en de plattelandsgemeen-
schappen is onlosmakelijk 
verbonden met ons succes  
op lange termijn.

Dankzij de invoering van 
ons Nescafé Plan en ons 
programma Nespresso 
AAA Sustainable Quality™ 
waarborgen we dat de koffie 
die we inkopen duurzaam 
en maatschappelijk 
verantwoord is.

Met het Nestlé Cocoa 
Plan streven we naar een 
hogere rentabiliteit van 
onze leveranciers en een 
gegarandeerde topkwaliteit 
voor onze cacao, en 
bestrijden we kinderarbeid, 
de ongelijkheid tussen 
man en vrouw en slechte 
arbeidsomstandigheden.

6.000
kopjes/s



Uitgebreide informatie over de manier waarop het Cocoa Plan, het Nescafé Plan en het AAA Sustainable Quality™-programma van Nespresso de koffieboeren, 
hun gezinnen en gemeenschappen helpen, en over de manier waarop wij onze verantwoorde bevoorradingsketen opzetten, is te vinden in het algemene 
rapport ‘Nestlé in Society 2015’ van de Nestlé Groep op www.nestle.com.

COCOA PLAN

• Meer dan 44.000 producenten opgeleid door Nestlé.

• 1,6 miljoen resistentere cacaoplanten verdeeld.

• 40 scholen gebouwd of gerenoveerd sinds 2011.

NESPRESSO AAA SUSTAINABLE 
QUALITYTM-PROGRAMMA

• Gelanceerd in 2003 in samenwerking met de Rainforest 

Alliance om de uitzonderlijke Grand Cru’s en de 

levenskwaliteit van de koffieboeren te beschermen.

• 85% van de Nespresso-koffie wordt ingekocht via het 

programma AAA Sustainable QualityTM. De 3 A’s van het 

programma = Kwaliteit-Duurzaamheid-Productiviteit.

• Directe relatie met meer dan 70.000 boeren in 12 landen.

.

NESCAFÉ PLAN

• Meer dan 100 miljoen resistente plantjes verdeeld 

sinds 2010.

• 220 miljoen koffieplantjes verdelen tegen 2020. 

• Meer dan 225.000 ton groene koffie ingekocht via het 

Farmer Connect-programma.

AUDITS BIJ ONZE LEVERANCIERS

• Sinds 2010 hebben we bij meer dan 10.000 

leveranciers een audit uitgevoerd (61% van de gevallen 

van non-conformiteit werd intussen gecorrigeerd).

www.thecocoaplan.com

www.nespresso.be

www.nescafe.be

17

http://www.thecocoaplan.com
http://www.nespresso.com/positive/be/nl#!/duurzaamheid
http://www.nescafe.be/the-future-of-coffee


Water

Water is onmisbaar voor onze 

onderneming en onze bevoorradingsketen. 

In al onze acties focussen we op een 

vermindering van het waterverbruik 

in onze productieprocessen en op 

een verantwoord beheer van de 

watervoorraad. Wij respecteren het recht 

op drinkbaar water en waterzuivering.

TOEGANG TOT 
WATER IS EEN 
RECHT VOOR 
IEDEREEN

“Ieder mens heeft recht op drinkbaar 

water en waterzuivering. In het 

kader van de Doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling van de 

Verenigde Naties moet iedereen 

tegen 2030 toegang hebben tot water 

en waterzuivering.

De regeringen, de burgermaatschappij, 

de ngo’s en de ondernemingen moeten 

de handen in elkaar slaan om die 

doelstelling te verwezenlijken.”

Paul Bulcke,  

CEO van Nestlé S.A.

Volgens de World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) 

hebben bijna twee miljard mensen 

wereldwijd geen toegang tot drinkbaar 

water en hebben ruim vier miljard 

mensen geen toegang tot waterzuivering.

Nestlé heeft de WASH-pledge (Water, 

Sanitation & Hygiene) ondertekend en 

was in 2013 de allereerste onderneming 

om dit initiatief te steunen.

Door die pledge te ondertekenen, 

engageerde Nestlé zich om binnen de 

drie jaar toegang tot drinkbaar water te 

regelen en waterzuivering en hygiëne te 

garanderen voor alle werknemers en op 

alle arbeidsplaatsen.

RECYCLEERBARE
VERPAKKINGEN
 

In 1992 pakte Valvert als eerste merk 

uit met plat water in petflessen(6). Dit 

materiaal werd al snel de norm, want 

de eigenschappen betekenden een 

verbetering op de markt van de plastic 

flessen. PET is immers onbreekbaar, 

100% recycleerbaar, soepel en 

sterk. Daardoor kan het gewicht 

van de flessen verkleind worden en 

vermindert bijgevolg de CO2-uitstoot 

tijdens het transport en de opslag tot 

aan de consumptie. In de fabriek van 

Étalle wordt PET gebruikt om flessen 

van 33 cl, 50 cl en 1,5 l te maken.

(6) Polyethyleentereftalaat.

http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.unicef.org/wash/


Het water-, energie- en afvalverbruik en de uitstoot van broeikasgassen worden maandelijks opgevolgd met een hulpmiddel voor 

interne verslaggeving dat Nestlé heeft ontwikkeld, het zogenaamde SHE-PM (Safety, Health & Environment Sustainability 

– Performance Management), dat conform de internationale GRI 3.1-normen is en door Bureau Veritas wordt geaudit.

MILIEUPRESTATIES VAN DE FABRIEK NESTLÉ WATERS 
IN ÉTALLE
 

De Nestlé Waters-fabriek van Étalle in de provincie Luxemburg, de vestiging waar het water van Valvert en Nestlé Pure Life 

wordt gebotteld, heeft zich net als de andere fabrieken van de groep Nestlé Waters geëngageerd om continu te werken aan een 

verbetering van haar milieuprestaties.

Minder 
 energieverbruik  

18%
Hoeveelheid energie 

gebruikt voor het bottelen 

van 1.000 liter water  

tussen 2010 en 2015

Grondwaterwinning 
 50%

Bijkomend 

watervolume gebruikt 

voor het bottelen van 

1.000 liter water tussen 

2010 en 2015

Zero waste
100% van het 
productieafval 

gevaloriseerd via 
recyclageprocessen met 

energierecuperatie  
in 2015

132 miljoen 
petflessen 

geproduceerd  
in 2015

CO2-voetafdruk 
29% 

Directe en indirecte 

vermindering van het 

broeikaseffect tussen 

2010 en 2015
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Elk jaar verhoogt Nestlé Waters het aantal directe leveringen 

vanuit de fabriek van Étalle in België (Valvert en Nestlé Pure 

Life) en de Vogezen in Frankrijk (Vittel, Hépar en Contrex) 

rechtstreeks naar de opslagplaatsen van bepaalde klanten. 

In 2015 waren die directe leveringen vanuit de fabrieken goed 

voor ruim 40% van het totale Benelux-volume.

Deze initiatieven helpen onze CO2-uitstoot aanzienlijk te 

verminderen, want we vermijden een transit langs onze 

opslagplaats in Brussel.

SPOORWEGVERVOER 

• Bij Nestlé Waters verkiezen we het transport per trein, in 

plaats van per vrachtwagen, om de flessen water van de 

merken Vittel, Hepar en Contrex in te voeren naar België 

vanuit onze fabrieken in de Vogezen. Dankzij dit initiatief 

kunnen we onze CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleinen. 

• Voor een optimale terugkeer van onze statiegeldflessen van 

het merk Vittel, die in de horecasector worden verkocht, 

naar onze fabriek in de Vogezen schakelen we ook treinen in 

als transportmiddel.

INITIATIEF: DIRECTE LEVERING VAN FABRIEK 
NAAR KLANT

2015

33 treinen
in 2015

Dankzij het transport per 
trein : vermindering van 1.230 
vrachtwagens

Dankzij het transport per trein : 
vermindering 280 vrachtwagens

Directe leveringen vanuit de fabriek van Étalle 
aan klanten in Frankrijk

2015

99%

Directe leveringen vanuit de fabriek van Étalle 
aan klanten in België

2013

72%
2015

78%
Doel 2016

80%
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COMPLIANCE
 

In 2015 kreeg Nestlé Waters 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.

EDUCATIE
 

Nestlé Waters steunt het internationale pedagogische 

programma WET (Water Education for Teachers) voor 

leerkrachten en opvoeders. Dit programma is bedoeld om 

de jonge generaties het belang van een goede hydratatie en 

respect voor water bij te brengen, en hun de basisreflexen 

voor waterbescherming mee te geven.

Ook dit jaar hebben werknemers van de fabriek zich ingezet voor 

de lokale gemeenschap, in samenwerking met het Riviercontract 

Semois-Chiers. Ze ontvingen kinderen van diverse lagere scholen 

voor een nieuwe editie van Wet Aquademie.

Er werden vier speelse en leerrijke workshops aangeboden:

10 scholen
176 leerlingen

Waarom we de 
aarde de ‘blauwe 
planeet’ noemen

Ontdek hoe  
water in flessen  
wordt gestopt

Goed sorteren 
om meer te 
recycleren

Bewustmaking: 
de rol van water in 

ons lichaam
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Milieu- 
duurzaamheid

Milieuduurzaamheid houdt in: de toekomst beschermen door de juiste keuzes 

te maken in een wereld waarin de natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn, de 

biodiversiteit erop achteruitgaat en de klimaatverandering die moeilijkheden nog 

kan verergeren. Milieuduurzaamheid betekent ook de consument tevredenstellen, 

en tegelijk inspelen op de verwachtingen van onze medewerkers en externe 

stakeholders op het gebied van milieuverantwoordelijkheid en milieupraktijken.

22,9% minder CO2-uitstoot  
tussen 2010 en 2015(7) 

2010: 2.934 ton
2015: 2.263 ton 

Verdeling van onze CO2-uitstoot per activiteit in 2015(7)

Voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot 

2015

3% Transport invoer

Transport invoer
MULTIMODAAL
•  Weg/trein vanuit de fabrieken in Girona 

(Spanje), Cesena (Italië)
•   Weg/short sea vanuit de fabrieken in Tutbury 

(Verenigd Koninkrijk), La Penilla (Spanje), 
Avanca (Portugal)

Activiteiten in de opslagplaatsen
•  Gebruik van groene energie
•  Alle ompakkingen uitgevoerd in de 

opslagplaats
•  Optimalisering van koeling/verwarming
•  Multi-user opslag 

Lokaal transport
•  Verbeterd vulpercentage van de 

vrachtwagens
•  Minder trajecten door lege vrachtwagens
•  Leveringen in centrale
•  Horizontale samenwerking met PepsiCo

18% Lokaal transport

79% Activiteiten in de opslagplaatsen

187

73507

405

2.240
1.785

-60,5%
-20,1%
-20,3%

(7) Betreft transport van de volgende activiteiten: dieet- en 
kinderproducten, warme dranken, culinaire producten, ijs, 

ontbijtgranen en het assortiment horecaproducten.

ton ton



MOBILITEIT EN BEROEPSVERPLAATSINGEN

Bedrijfswagens

Evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van onze 

bedrijfswagens

2013 2014 2015

117 g/km 115 g/km 113 g/km

Bedrijfsvervoerplan

Sinds 2014 hebben we een bedrijfsvervoerplan ingevoerd met 

een visie over drie jaar (2014-2017).

Dit plan streeft naar een duurzamer beheer van de 

verplaatsingen van onze medewerkers van en naar de 

werkplek, en dus naar een rationeler gebruik van de 

vervoermiddelen (auto, wandelen, fietsen, openbaar vervoer). 

Het plan draagt bij tot een beter evenwicht op het gebied van 

mobiliteit en milieu.

In 2015 hebben we al verbetering gemerkt. Zo zijn meer 

medewerkers gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.

Voornaamste 
vervoermiddel 2014 2015

Doel 
2017

Auto 61% 59% 51,5%

Trein 17% 20,5% 19,5%

Carpooling 0,5% 0,25% 0,5%

Bus, tram, metro 20.5% 24,5% 26,5%

Fiets 0% 0,5% 1%

Te voet 1% 0,75% 1%

•   50 Villo!-abonnementen geschonken aan medewerkers.

• Gratis openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC, De Lijn) voor 

de woon-werkverplaatsing van medewerkers die geen 

bedrijfswagen hebben.

• MIVB-tickets beschikbaar stellen voor alle 

beroepsverplaatsingen tijdens de kantooruren  

(meer dan 2.500 tickets verdeeld in 2015).

.

Pascal Smet, Brussels minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, 

kwam in september 2015 de Week 

van de Mobiliteit openen bij Nestlé. 

Alexander von Maillot, CEO van 

Nestlé in België, gaf hem uitleg over 

al onze initiatieven en projecten op 

het gebied van mobiliteit.

23



RECYCLEERBARE MATERIALEN 

Het programma The Positive Cup van Nespresso 

overkoepelt tal van ambitieuze doelstellingen op het 

gebied van koffieproductie en sociaal welzijn.

In 2009 is Nespresso gestart met een programma voor 

het recycleren van gebruikte capsules in de Benelux. 

Om op lokaal niveau een recyclagecapaciteit van 100% 

te kunnen garanderen, is Nespresso in zee gegaan met 

Dusseldorp. Dit betekent dat elke Nespresso-capsule die 

in België en Luxemburg wordt verkocht, gerecycleerd kan 

worden. Niet alleen worden de capsules zo duurzaam 

mogelijk gerecycleerd, ook de inzameling van de capsules 

wordt voor de leden van de Nespresso Club zo eenvoudig 

mogelijk gemaakt. In beide landen bestaan er meer dan 

duizend inzamelpunten (UPS-inzamelpunten, Nespresso 

Boutiques of inlevering van gebruikte capsules aan de 

firma die de capsules thuislevert).

Dusseldorp verwerkt de capsules door eerst de 

koffieresten te scheiden van het aluminium. De 

koffieresten worden gebruikt als biobrandstof en 

compost, het aluminium wordt gesmolten voor 

hergebruik. 

Het aluminium dat op deze manier wordt gerecycleerd, 

wordt gebruikt in de meest uiteenlopende producten, van 

kozijnen tot fietsen en in de auto-industrie.

Onze engagementen

• Een recyclagecapaciteit van 100% halen voor gebruikte 

aluminium capsules in de landen waar de onderneming 

actief is, en het recyclagepercentage verder opschroeven.

• Alle door de onderneming ingezamelde Nespresso-

capsules recycleren om er nieuwe Nespresso-capsules 

van te maken, indien die aanpak coherent is met het 

oog op het milieu.

• Het zuivere aluminium waarvan de capsules worden 

gemaakt 100% duurzaam inkopen, zoals wordt 

geadviseerd in het Aluminium Stewardship Initiative 

(ASI)(8).

PAPIERVERBRUIK

• Sterk gereduceerd printerpark op elke verdieping van onze hoofdzetel. 

• Wij stimuleren het recto-versoprinten in zwart-wit op elke printer. 

• Een elektronische versie krijgt nadrukkelijk voorrang op de papieren versie (salarisstroken van het 

personeel, facturen, folders, catalogussen, uitnodigingen, interne en externe communicatie).

AFVALBEHEER

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

4772 kg minder CO2 dankzij het sorteren van afval in 2015.

12.512 kg 2.833 kg 28 kg 2.212 kg 17 kg 9.405 kg

(8) Het ASI werd gelanceerd in 2012 om meer duurzaamheid en transparantie te stimuleren in de aluminiumindustrie.
.

RestafvalElektronisch  
afval

Organisch  
afval

PMD Glas Papier/karton
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KLIMAAT

Engagement voor de toekomst 

In het kader van COP21 (21e Conferentie van Partijen 

bij het VN-Klimaatverdrag, Parijs, december 2015) 

ondertekende Nestlé in België een brief waarmee het zich, 

in samenwerking met andere ondernemingen, organisaties 

van de burgermaatschappij en Belgische academische 

instellingen, engageert om op een concrete manier bij te 

dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, en 

dat onder bescherming van het Global Compact Network 

Belgium van de Verenigde Naties.

Nespresso: 100% CO2-neutrale operaties

De visie van Nespresso focust op een grotere weerstand van 

de koffieboeren tegen de klimaatverandering. Daarnaast 

willen wij een 100% CO2-neutrale voetafdruk verwezenlijken, 

door middel van compensatiemaatregelen en het verkleinen 

van de operationele restvoetafdruk van de onderneming, aan 

de hand van insetting en door de klimaatweerstand van de 

plantages te vergroten via een grootschalig programma voor 

agrobosbouw.

‘Insetting’: anders dan bij het klassieke ‘offsetting’ 

voor CO2-compensatie, waarbij de compensatieacties 

plaatsvinden op een andere locatie en via ongerelateerde 

partijen en technieken, worden bij ‘insetting’ de sociaal-

milieugerelateerde engagementen van de ondernemingen 

geïntegreerd binnen de eigen keten en activiteiten.

www.nespresso.com/positive/be

Bike delivery 

Op 1 augustus 2015 lanceerde Nespresso de levering per 

fiets in samenwerking met Bubble Post. Alle B2C- en B2B-

bestellingen van klanten die in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-

Niklaas of Antwerpen wonen, kunnen rekenen op een 100% 

ecologische levering. 

Vanuit een opslagplaats aan de rand van de stad levert 

Bubble Post de goederen aan de klanten in het centrum 

van de stad. Bakfietsen en elektrische bestelbusjes worden 

ingezet voor ‘first-and-last-mile’-transport, waarmee Bubble 

Post de strijd aanbindt met het toenemende aantal auto’s en 

de hoge uitstoot van CO2 en fijnstof in de stadscentra, twee 

uitdagingen waarmee moderne steden dagelijks te kampen 

krijgen. 
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Onze 
medewerkers, 
mensenrechten 
en compliance

Onze medewerkers vormen onze belangrijkste hulpbron, aangezien zij instaan voor het succes van Nestlé.  

Onze prioriteiten zijn de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, en de totale afwezigheid van 

discriminatie. De Corporate Business Principles van de groep weerspiegelen ons engagement ter bevordering 

van een cultuur gebaseerd op compliance als niet-onderhandelbare basis van onze bedrijfsvoeringsmethode.

Nestlé verbindt zich ertoe een performancecultuur te creëren en legt daarbij onder meer de nadruk op 

sociale dialoog, een kwaliteitsvolle werkomgeving, een goede balans tussen privé- en beroepsleven, opleiding, 

gelijkheid en diversiteit.

Gelijkheid man-vrouw

Loopbaanontwikkeling

Interne mobiliteit(9)

Percentage personen die in de loop van het jaar van 
functie zijn veranderd – uitgezonderd reorganisatie

 2013  2014 2015

 74% 81% 88%
Over een periode van drie jaar is dus ca. 40% (waarvan ruim 60% het 
gevolg van een promotie) van het personeel van functie veranderd.

Medewerkers

Directie

 52% 48%
 53% 47%

Opleidingen

2013(9) 2014(9) 2015

984 dagen 1.395 dagen 3.791 dagen
• Waarvan 36 medewerkers taallessen 

hebben gevolgd

• Waarvan 40 medewerkers de 
verplichte opleiding over de 
basisprincipes van een goede voeding 
hebben gevolgd

• Waarvan 31 medewerkers taallessen 
hebben gevolgd

• Waarvan 79 medewerkers de 
verplichte opleiding over de 
basisprincipes van een goede voeding 
hebben gevolgd

• Waarvan 47 medewerkers taallessen 
hebben gevolgd

• Waarvan 236 medewerkers 
de verplichte opleiding over de 
basisprincipes van een goede voeding 
hebben gevolgd

• Waarvan 45 medewerkers Eco Safe 
Driving-rijlessen hebben gevolgd

(9) Uitgezonderd Nespresso.



EVENWICHT TUSSEN PRIVÉ- EN BEROEPSLEVEN, 
LEVENSKWALITEIT OP HET WERK

• Flexibele werktijden.

• Mogelijkheid tot thuiswerken.(10) 

 2013  2014 2015

 6,7% 9,7% 13,5%
• Diverse activiteiten voor de medewerkers tijdens en buiten 

de werkuren via het programma Wellness in Action, dat 

vier pijlers omvat: 

•  Good Nutrition

•  Good Activity

•  Good Workplace

•  Good Health 

• In 2015 werd een beleid voor moederschapsbescherming 

opgesteld voor het personeel van Nestlé wereldwijd.  

 

Dit beleid, gebaseerd op het Verdrag over 

moederschapsbescherming van de Internationale 

Arbeidsorganisatie, bepaalt de minimale normen die tegen 

2018 wereldwijd moeten worden ingevoerd bij Nestlé:

• Toekenning van minimaal 14 weken betaald 

moederschapsverlof aan de betrokken medewerkers(11).

• Het recht om het moederschapsverlof te verlengen tot zes 

maanden. 

• Bescherming van de betrekking.

• Flexibelere indeling van de werktijden.

• Gegarandeerde toegang tot een borstvoedingsruimte 

tijdens de kantooruren op de hoofdkantoren van 

Nestlé wereldwijd en in de vestigingen met meer dan 

50 werknemers. Momenteel telt Nestlé in totaal ruim 

190 borstvoedingsruimten in zijn infrastructuren wereldwijd. 

 

Ook in België hebben we een borstvoedingsruimte 

ingericht zodat jonge moeders kunnen kolven nadat 

ze weer aan het werk zijn gegaan en dus borstvoeding 

kunnen blijven geven.

(10) Uitgezonderd Nespresso en Nestlé Waters.
(11) Verstrekkers van primaire zorgen aan pasgeboren baby’s, met inbegrip van mannelijke personeelsleden en adoptieouders.
(12)  In vergelijking met de wereldwijde referentiegroep van 60 ‘Highest performing companies’ van het staal van Towers Watson, het adviesbureau dat de enquête  

heeft uitgevoerd.

TEVREDENHEID

Ook in 2015 vulden onze medewerkers de tevredenheidsenquête Nestlé & I in, die peilt naar:

• de bedrijfswaarden,

• het welzijn op het werk,

• hun engagement ten opzichte van Nestlé.

De resultaten zijn positief, vooral dankzij de volgende punten:

• Een mening kunnen uiten zonder angst voor negatieve gevolgen: 84%/+11(12)

• De medewerkers de kans geven hun potentieel volledig te ontplooien: 88%/+6(12)

• Nestlé stimuleert het evenwicht tussen privé- en beroepsleven: 75%

• Taken kunnen vervullen zonder significante hindernissen: 86%/+12(12)

• De waarden van Nestlé onderschrijven en steunen: 97%/+3(12)

• Nestlé wordt aanbevolen als een goede werkomgeving: 93%/+8(12)

• Nestlé motiveert en stimuleert de bijdrage van elke medewerker: 83%/+5(12)
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WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN: 
ENGAGEMENT EN REALISATIES

In antwoord op de hoge werkloosheid bij jongeren wilde Nestlé 

graag een tastbare bijdrage leveren. Daarom hebben we het 

YOUth Employment Initiative opgericht met als slogan 

Nestlé needs YOUth.

In Europa verbinden we ons ertoe om 10.000 jobkansen en 

10.000 stageplaatsen of leercontracten aan te bieden 

aan jongeren tot 30 jaar tijdens de eerste drie jaar van het 

project (2014 tot 2016). Eind 2015 haalden we +11.000 

aanwervingen en +6.000 stages en leercontracten.

Nestlé ging zelfs nog een stap verder: inspelend op het 

succes van Nestlé needs YOUth schakelden we ook onze 

handelspartners in om samen een Alliance for Youth op te 

zetten. 

Aantal aanwervingen van jongeren tot 30 jaar  
bij Nestlé (vaste jobs en stageplaatsen)

 2013  2014 2015

 76 128 121
 aanwervingen aanwervingen aanwervingen

Dit Europese initiatief wordt sinds januari 2015 ook in 

België toegepast.

De Belgische leden van de Alliance for Youth in België hebben 

zich ertoe verbonden om samen 2.600 jobkansen en 

stageplaatsen aan te bieden aan jongeren tot 30 jaar voor de 

periode 2015-2016. Met de komst van nieuwe leden (ENGIE, 

G4S en Solvay) werd die doelstelling uitgebreid tot 2.300 

jobkansen en stageplaatsen voor het jaar 2016 alleen.

Jobkansen en 
stageplaatsen

2015-2016 2015

Doel 2.600 1.300

Gerealiseerd

1.746 (oftewel 134% van 
de doelstelling voor 2015) 

waarvan 1.186 banen 
en 560 stages

De vertegenwoordigers van de oprichtende leden van de Alliance for Youth in België (Nestlé, Adecco, Axa, IBA, EY, IBM, Securex en Sodexo) en de heer Didier 
Gosuin, minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleidingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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 Ik ben bijzonder blij met de goede verstandhouding en samenwerking 

met Nestlé in België en wereldwijd. In 2016 vertaalde die zich onlangs nog in 

een aantal concrete gezamenlijke initiatieven, die hoofdzakelijk focussen op 

jongeren, werkgelegenheid en ondernemerschap:

1.  Een persconferentie op 27 januari 2016 bij het VBO met een presentatie 

van de tussentijdse resultaten van de Alliance for Youth (een initiatief van 

enkele grote ondernemingen die een inspanning leveren om meer jobs 

en stageplaatsen voor jongeren te creëren). Nestlé België is daarin een 

stuwende kracht. Dit initiatief sluit perfect aan op de waaier van acties 

die het VBO ontwikkelt in het kader van Young Talent in Action, dat de 

werkgelegenheid voor jongeren moet stimuleren en hun werkloosheid  

moet verminderen.

2.  De organisatie van een gezamenlijk seminarie op 10 maart 2016 over 

internationaal ondernemen. Tijdens dat seminarie sprak de Belg Paul 

Bulcke, CEO van Nestlé wereldwijd, over zijn internationale bedrijfservaring. 

De Young Ambassadors van het VBO (een panel van studenten en jonge 

ondernemers die nauw verbonden zijn met de werking en de activiteiten 

van het VBO) konden bij deze gelegenheid persoonlijk van gedachten 

wisselen met Paul Bulcke tijdens een exclusieve meet-and-greet, de 

zogeheten ‘Meet the decision makers @VBOFEB’.

3.  Nestlé nam op 17 mei 2016 deel aan het panel van het VBO-evenement 

YoungTalent@Work, bedoeld voor CEO’s en hr-managers, en legde daarbij 

de nadruk op ‘jongeren aan het werk’: hoe jongeren aantrekken, werving 

en selectie, ontvangst op de werkplek, ontwikkelingstraject. Tijdens dat 

evenement werd ook een praktische gids voor ondernemingen voorgesteld, 

gemaakt door jongeren.

Andere gezamenlijke initiatieven en samenwerkingen rond dit thema of 

andere thema’s zullen ongetwijfeld volgen.

Directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

BART BUYSSE AAN HET WOORD
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VRIJWILLIGERSWERK VOOR WERKGELEGENHEID 
VOOR JONGEREN

De Alliance for YOUth beperkt zich niet tot het aanbieden 

van jobs of stageplaatsen voor jongeren.

Wij mobiliseren ook onze medewerkers opdat zij vrijwillig 

hun steun verlenen aan evenementen in scholen, colleges 

en jongerenorganisaties. In de vestigingen van Nestlé geven 

we advies aan jongeren om hen klaar te stomen voor de 

arbeidsmarkt.

Nestlé neemt deel aan de dag ‘Discover Your Talent’, die als 

doel heeft laaggeschoolde jongeren uit kansarme wijken te 

helpen in hun zoektocht naar werk.

Vrijwillige werknemers stellen zich in dienst van de 

jongeren door praktische tips en workshops te geven, 

onder meer over het opstellen van een goed cv, 

presentatie- en interviewtechnieken, een correct gebruik 

van de sociale media en het in de verf zetten van je 

vaardigheden. 

Vier vrijwillige mentors nemen 

deel aan het programma 

van de vereniging Teach for 

Belgium.

Daarnaast zijn vijf directieleden 

mentor van jonge universitairen 

uit kansarme milieus in het kader 

van het programma Bright Future, 

gelanceerd door BeFace.

Zij geven advies aan jonge afgestudeerden, die 

leerkracht zijn en werden opgeleid door Teach for 

Belgium, in scholen met een lage socio-economische 

index, om hen te helpen nadenken over het vervolg van 

hun professionele traject na twee jaar in het onderwijs.

Onze directeurs en directrices helpen deze jongeren 

om de bedrijfscodes te leren, geven advies bij hun 

professionele oriëntatie en stellen hun netwerk open.

190 uur vrijwilligerswerk

27 werknemers van Nestlé

80 jongeren 

CONSEILS PRATIQUES POUR TROUVER UN JOB

PRAKTISCHE ADVIEZEN OM EEN JOB TE VINDEN
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190 uur vrijwilligerswerk

27 werknemers van Nestlé

80 jongeren 

ONZE OVERIGE VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN

Nestlé engageert zich lokaal in de gemeenschap en stimuleert 

zijn medewerkers om deel te nemen aan vrijwilligersacties 

tijdens de kantooruren.

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 een aantal 

lagere scholen uit de omgeving 

begeleid om hen beter bewust 

te maken van het belang van 

waterbescherming, hydratatie, 

hygiëne en ziektepreventie.

Werknemers van Nestlé 

nemen op vrijwillige basis 

deel aan de Zomeracademie 

van Teach for Belgium. 

Ze bieden begeleiding 

aan jongeren van 12 tot 

19 jaar uit scholen met 

gedifferentieerde omkadering 

in de noordwestrand van 

Brussel.

128 uur vrijwilligerswerk

8 medewerkers van  

Nestlé Waters

10 scholen

176 leerlingen 

84 uur vrijwilligerswerk

14 medewerkers van Nestlé

250 leerlingen 

31



ONZE OVERIGE LOKALE ENGAGEMENTEN 

Nestlé steunt diverse organisaties en verenigingen

Villa Samson

In 2017 zal Villa Samson op 

wandelafstand van het UZ 

Brussel zijn deuren openen. 

Dit project wordt deels 

gefinancierd door Nestlé 

Purina.

Een Belgische primeur: 

de oprichting van een 

ontmoetingsruimte waar de 

patiënt en zijn huisdier samen 

kunnen zijn. Een prachtig idee 

om het welzijn van beiden 

tijdens een opname in het 

ziekenhuis te bevorderen!

Villa Samson krijgt ook 

een polyvalente zaal, waar 

therapeutische sessies worden 

georganiseerd met afgerichte 

dieren. Dat kan cruciaal zijn bij 

de behandeling van kinderen 

die ziek of getraumatiseerd zijn 

of lijden aan stoornissen. 

Pink Ribbon

Aangezien de gezondheid 

van vrouwen fundamenteel 

is, steunt Nestlé Fitness 

de vereniging Pink Ribbon, 

die de aandacht vestigt 

op de problematiek rond 

borstkankerpreventie.

Financiële steun, visuele 

steun op de verpakkingen 

en een digitale campagne 

moeten vrouwen 

aanmoedigen om de ziekte 

tijdig te laten opsporen.

Centre Zénobe Gramme

Nestlé leverde ruim 450 

stuks hardware (pc’s, 

printers, gsm-toestellen, 

schermen, scanners …) aan 

het Centre Zénobe Gramme. 

Dit centrum levert aan het 

onderwijs hardware die 

afkomstig is uit schenkingen 

van bedrijven, instellingen, 

verenigingen …

Het centrum zorgt voor een 

eerlijke en gratis herverdeling 

van het materiaal tussen 

de onderwijsinstellingen 

van de verschillende 

onderwijsnetten in de 

federatie Wallonië-Brussel.

Caritas International

Nestlé schenkt producten 

aan het Logis de Louvranges, 

een opvanghuis voor 

alleenstaande vrouwen op de 

vlucht en hun kinderen.
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Hoofdzetel van Nestlé in België
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
Tel. +32 2 529 52 52

www.nestle.be

@NestleBelgium

facebook.com/NestleBenelux

Verantwoordelijke uitgever: Alexander von Maillot de la Treille

MEER INFO
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