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Voorwoord
Met veel trots mag ik u deze eerste Belgisch-Luxemburgse uitgave van de 
brochure ‘Nestlé en de maatschappij’ voorstellen. Met deze brochure willen 
wij de belangrijkste engagementen van Nestlé in de wereld op een rij zetten, 
meer bepaald onze verbintenissen en acties op lokaal niveau in België en 
Luxemburg in 2013.

Het doel van de groep Nestlé is om kwaliteitsvolle producten verantwoord 
te produceren en op de markt te brengen. Daarbij willen we duurzame 
economische en sociale waarde creëren, zowel voor de aandeelhouders, 
medewerkers, consumenten en partners van Nestlé als voor de lokale 
gemeenschappen waarin Nestlé zijn activiteiten uitoefent. Bovendien willen 
we daarbij onze planeet en haar rijkdommen in stand houden.

Dit concept, Creating Shared Value genoemd, vormt de basis van de 
bedrijfsstrategie van Nestlé. We hebben drie kerndomeinen vastgesteld 
waarbinnen we echt een belangrijke impact kunnen hebben op het gebied 
van Creating Shared Value: voeding, water en plattelandsontwikkeling.

We engageren ons ook tegenover onze medewerkers en op het gebied van 
de mensenrechten. Onze activiteiten moeten conform de geldende regels zijn 
en we gaan verbintenissen aan op het vlak van milieuduurzaamheid.

Verder heeft Nestlé zich in Europa geëngageerd om de werkloosheid bij 
jongeren te bestrijden via het Youth Employment Initiative, dat tegen 2016 
in Europa 20.000 banen en/of stageplekken wil creëren voor jongeren tot  
30 jaar. In België vertaalt zich dat in ongeveer 200 banen en/of stageplekken 
voor jongeren tot 30 jaar tegen 2016 en in een reeks initiatieven om jongeren 
te helpen bij het vinden van een eerste baan.

Onze inspanningen zijn gestaag en de uitdagingen belangrijk. Een 
permanente dialoog met de lokale spelers is essentieel om onze 
doelstellingen te bereiken en onze engagementen concreet te maken in 
samenwerking met alle betrokken partijen.

Ik wil hierbij graag van de gelegenheid gebruikmaken om alle betrokkenen te 
bedanken, en ik wens u veel leesplezier.

Uiteraard zijn uw eventuele opmerkingen bij deze brochure altijd welkom.

Alexander von Maillot de la Treille
CEO van Nestlé Belgilux NV
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OMZET WERELDWIJD

92,2
 

miljard CHF in 2013

ACTIVITEITEN  
in meer dan 

86 
landen

-23 %
 Nestlé heeft zijn algemene 

energieverbruik per ton  
producten met 23 %  

verminderd sinds 2005

MEDEWERKERS 
Meer dan

333 .000
wereldwijd

Nestlé in de  
wereld 
Als leider op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn  
is Nestlé de grootste voedingsmiddelengroep ter wereld.  
De slogan ‘Good Food, Good Life’ vat de missie van het bedrijf 
perfect samen: continu de beste voedingsproducten en dranken 
aanbieden aan de consument. De Belg Paul Bulcke is de huidige 
CEO van Nestlé. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Zwitserse 
Vevey, waar Henri Nestlé in 1866 het bedrijf oprichtte.

De voedingsproducten en dranken van Nestlé zijn wereldwijd 
verkrijgbaar. Daarnaast biedt Nestlé ook babyvoeding, voeding 
voor huisdieren en dieetvoeding voor medisch gebruik aan.

INVESTERINGEN  
IN R&D

Meer dan1
miljard CHF per jaar

MERKEN
Meer dan

2.000ENERGIE



OMZET

450
miljoen euro in België en

Luxemburg in 2013

SINDS

1925  
in België en Luxemburg 

MEDEWERKERS 

Meer dan 700
in België en Luxemburg

Nestlé in België 
en Luxemburg
De kantoren van Nestlé zijn gevestigd in Brussel. De belangrijkste 
activiteiten van Nestlé zijn de productie, invoer, uitvoer en verkoop 
van voedingsproducten en dranken in België en Luxemburg. De 
CEO van Nestlé Belgilux NV is Alexander von Maillot de la Treille.

Op de Belgisch-Luxemburgse markt is Nestlé aanwezig in  
alle voedingscategorieën voor gewone en gespecialiseerde 
consumptie, van babyvoeding tot medische voeding, en voor 
alle consumptiemomenten van de dag.

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

Enkele van de bekendste merken van Nestlé zijn Herta, 
Nespresso, Nescafé, Galak, Maggi, Kit Kat, Nesquik, Perrier, 
Vittel, Purina, Fitness, NAN ...



Om succes op lange termijn en waardecreatie voor de aandeelhouders te waarborgen, moet een onderneming waarde creëren 

voor de maatschappij. In het kader van zijn activiteiten heeft Nestlé op internationale schaal drie pijlers bepaald waarbinnen de 

mogelijkheden tot waardecreatie het grootst zijn: voeding, plattelandsontwikkeling en water. Voor België en Luxemburg (en 

ook de rest van Europa) werd een bijkomende drijfveer toegevoegd: jongerenwerkgelegenheid. Ook milieuduurzaamheid 

blijft essentieel in het beleid van de groep. Binnen die uitgezette lijnen engageren Nestlé en al zijn medewerkers zich om de 

toekomst veilig te stellen via Creating Shared Value.

In 2012 kondigde Nestlé een reeks krachtige engagementen aan om op lange termijn ‘gedeelde waarden te creëren’. Die 

verbintenissen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

Nestlé engageert zich wereldwijd tegenover alle actieve spelers binnen en rond de groep om zijn prestaties op het gebied van 

voeding, water, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid en compliance continu te verbeteren.

In deze brochure staan alle engagementen van Nestlé per categorie opgelijst en wordt aan de hand van concrete voorbeelden 

geïllustreerd hoe Nestlé ze in de praktijk brengt. Gezien de context van de Belgisch-Luxemburgse markt zijn sommige 

engagementen uiteraard beter realiseerbaar dan andere. Deze brochure presenteert de meest opvallende en relevante initiatieven 

en voorbeelden voor de activiteiten van Nestlé in België en Luxemburg.

Creating Shared Value bij Nestlé

Voeding Water Plattelands-
ontwikkeling 

en verantwoord 
inkopen

Onze medewerkers, 
mensenrechten en 

compliance

Milieuduurzaamheid
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Nestlé in dialoog met zijn partners 
Het wereldwijde netwerk van betrokken partijen van Nestlé is zeer uitgebreid. Het gaat van de personen met wie de groep 

regelmatig in dialoog is in het kader van zijn activiteiten, tot de personen die met hun publieke stellingnames invloed uitoefenen 

op de activiteiten van Nestlé. De groep Nestlé stimuleert overal ter wereld een open en transparante dialoog met al zijn partners. 

Zo ook op de Belgisch-Luxemburgse markt, waar Nestlé regelmatig contact onderhoudt met alle lokale betrokkenen die een rol 

spelen in de activiteiten en de ontwikkeling van de groep.

Ngo’s en 
intergouvernementele 

organisaties 

Creating Shared Value
Voeding, water, plattelandsontwikkeling

Duurzaamheid
De toekomst veiligstellen

Compliance
Wetten, beroepsprincipes,  

gedragscodes

Creating Shared Value vormt de basis van de bedrijfsstrategie van de groep Nestlé. Nestlé koestert de ambitie om bij te 

dragen aan de verbetering van de economische en sociale leefomstandigheden van de medewerkers en gemeenschappen 

binnen de hele keten van waardecreatie, en wil tegelijk producten van hoge kwaliteit aanbieden. Die ambitie is van toepassing op 

zowel de leveranciers van Nestlé (inclusief de landbouwers) als de gemeenschappen in de nabije omgeving van zijn vestigingen 

en op de diverse partners van de groep.

Om te voldoen aan de verwachtingen van alle betrokken partijen (aandeelhouders, medewerkers, klanten, consumenten, 

burgermaatschappij) heeft de groep Nestlé zijn aanpak voor Creating Shared Value opgezet rond drie niveaus, die een leidraad 

vormen bij alle acties en betrekking hebben op alle bedrijfstakken van de onderneming.

Consumenten en  
het grote publiek

Medewerkers

Leveranciers Gemeenschappen

Klanten

Academische 
wereld

Overheden

Industriële en 
commerciële 

federaties
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‘Good Food, Good Life’, zo luidt de slogan die Nestlé dagelijks 
toepast om de beste producten te kunnen aanbieden. Elke dag 

worden wereldwijd 1,2 miljard Nestlé-producten verkocht. Wij willen 
dat die synoniem zijn met genieten en evenwicht. Als wereldleider 

op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn engageren 
we ons om mensen te helpen om gezonder te eten door hen 

voedingsoplossingen aan te reiken.

Voeding

1 Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen en de doelstellingen van de groep Nestlé het algemene rapport ‘Nestlé in Society 2013’.

Onze missie en engagementen 1

34  
centra

voor onderzoek,
ontwikkeling en

technologie wereldwijd 

Meer dan 5.200
specialisten  

die continu werken aan
de vernieuwing en verbetering

van de Nestlé-producten

Onderzoek doen
beter begrip van 

babyvoeding

Opleiden en 
informeren

voedingsadvies
porties 

etikettering

Aanreiken
voedingsoplossingen  

Verminderen
ondervoeding

obesitas
zout

suikers
vetten

Bijdragen
tot een grotere 
consumptie van  

groenten en 
volkorengranen

Aanbieden
gezonde en  
evenwichtige  
producten

Bevorderen
hydratatie

lichaamsbeweging
voedingsevenwicht 
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Nestlé in België en Luxemburg
Informeren, samenwerken en vormen – een constructieve dialoog

  Nestlé werkt actief samen met diëtisten. Wij leveren 

informatie en didactische tools die helpen om het 

gesprek met de patiënt te vergemakkelijken.

  In samenwerking met de UPDLF2 en de VBVD3, de 

twee diëtistenverenigingen van België, heeft Nestlé 

een toolkit ontwikkeld:

 -  educatieve fiches (uitleg over de basisprincipes van 

voeding)

 -  fiches over onze producten (om met kennis van zaken 

een keuze te kunnen maken) 

  Nestlé biedt een e-learningprogramma over babyvoeding aan voor apothekers:

10 opleidingsmodules over verschillende thema’s

- Borstvoeding

- Verstopping

-  Verzadiging

-  Groeimelk

Didactische tool voor diëtisten

E-learning voor apothekers

2013

6 nieuwe 
fiches

5.200  
apothekers in 

België

In 2013 836 
apothekers 

opgeleid door 
Nestlé

2012

1.200 kits

2 UPDLF: Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française
3 VBVD: Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

Voordelen voor de apothekers 

-  De problemen kunnen identificeren

-  Uitleg geven aan de ouders 

-  De juiste adviezen geven

Voeding | 7



2013

2014
2014 
-2016

74 % 

100 % 10 % 

van de verkochte producten 
beantwoordt aan de Nutritional 
Foundation-standaard van Nestlé

van de producten voor kinderen  
is conform de NF-standaard 

minder suiker, natrium (zout)  
en/of verzadigde vetten

  Sinds 2004 heeft Nestlé voor ieder 

producttype specifieke criteria ingevoerd 

die gebaseerd zijn op de aanbevelingen 

van de Wereldgezondheidsorganisatie 

en andere organisaties voor volks-

gezondheid. Daarnaast ontwikkelde 

Nestlé de voedingsstandaard Nutrional 

Foundation (NF).

  Nestlé hanteert een verantwoorde 

marketingstrategie tegenover kinderen 

en ondertekende vrijwillig de European 

Pledge en de Belgian Pledge. 

  Geen reclame voor kinderen jonger 

dan 12 jaar, behalve als de producten 

voldoen aan de criteria van de Nutritional 

Foundation.

  Nestlé gaat zelfs nog verder en maakt 

in geen enkel geval reclame gericht op 

kinderen jonger dan 6 jaar.

Strikte voedingscriteria

Verantwoorde reclame

5 g
De Wereld-

gezondheidsorgansiatie 
(WGO) vindt dat het 

zoutgebruik tegen 2015 
beperkt moet worden 

tot 5 g per dag.

Zout 

Minder zout

In 2013 ontwikkelde Herta een specifiek 

gamma met 25 % minder zout (ten 

opzichte van het marktgemiddelde).  

Max. 135 mg natrium per portie

ontbijtgranen voor kinderen  

en jongeren 

Vetten 

Transvetzuren schrappen

• Culinaire producten van Maggi 

• Taartdegen van Herta 

• Candybars van Lion en Kit Kat Suikers 

Max. 9 g per portie

ontbijtgranen voor kinderen  

en jongeren

<6 jaar

<12 jaar

  Nestlé Nutritional Compass®: het allereerste 

initiatief voor voedingsetikettering ter wereld dat 

ontwikkeld werd door een levensmiddelengroep. 

97 % van onze producten op de Belgisch-

Luxemburgse markt gebruikt deze etikettering.

Etikettering

8 | Voeding



  Superieure producten aanbieden in vergelijking met de 

concurrentie op het gebied van smaak en voedingscriteria.

  Gepatenteerd programma van Nestlé 

 

 

 

 -  ‘60/40’: 60 % van de ondervraagde consumenten 

moet onze producten lekkerder vinden dan die van de 

voornaamste concurrent (blindproeftest).

 -  ‘+’ voedingsvoordeel: we willen voedingsvoordelen 

bieden die hoger liggen dan die van onze concurrenten.

   Producten die de ‘60/40’ behaalden in 2013 

Nesquik – Nescafé Gold – Herta Hesp Superieur 

– Herta-spekreepjes

  Nestlé Waters is de hoofdsponsor van het 

internationale programma Water Education for 

Teachers (WET).

   In 2013 werden 200 leerlingen van 10 scholen 

uitgenodigd in onze fabriek in Etalle voor een 

sensibilisering over het belang van de bescherming 

van water, hydratatie, hygiëne en ziektepreventie.

  In Vlaanderen steunen wij in partnerschap 

met de Gezinsbond en de VCOV4 het 

initiatief ‘Ontbijt je fit!’, dat het belang van een 

evenwichtig ontbijt benadrukt.

 Volgens de Gezinsbond ontbijt amper 1 op 

de 5 jongeren regelmatig en neemt 1 op de 6 

volwassenen zelfs nooit een ontbijt.

 Elk jaar 

- Meer dan 20.000 ouders en kinderen aanwezig 

- Permanente aanwezigheid van diëtisten 

- Sportactiviteiten

Voorkeur van de consument Sensibilisering en vorming

Ontbijtpartner

4 VCOV: Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen

Voeding | 9



10 | Eau

Het duurzaam inkopen van water en het duurzame beheer van de 
wereldwijde kwaliteitsvolle watervoorraden zijn absoluut noodzakelijk 
om te leven, voor de productie van voedingsmiddelen én voor onze 

activiteiten. Het is dan ook logisch dat waterbescherming een van de 
pijlers is in ons Creating Shared Value-programma. 

Wij beseffen goed dat de wereld af te rekenen krijgt met steeds grotere 
uitdagingen op het gebied van waterbevoorrading. Wij zijn ons bewust 

van de noodzaak van het duurzaam beheren van de wereldwijde 
watervoorraad.

1 Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen en de doelstellingen van de groep Nestlé het algemene rapport ‘Nestlé in Society 2013’.

Onze missie en engagementen 1

Verbeteren
waterbehandeling  

in onze operationele 
processen

Pleiten
voor een efficiënt 

waterbeheer

Vormen en in 
dialoog treden

leveranciers
landbouwers

Stimuleren
 minder  

waterverbruik

Behandelen
van afwalwater op een 
doeltreffende manier

Sensibiliseren
toegang tot water
waterbescherming

Water
Van 2005 tot nu: 

vermindering van

33 %
van de totale 

waterwinning per 
ton product.

In 2013 ondertekende Nestlé als een van de eersten de verbintenis van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),  

die bedrijven aanzet om het recht van de mens op water en waterzuivering te respecteren in het kader van hun operationele processen. 

10 | Water



Nestlé in België en Luxemburg
Optimalisatie van het waterverbruik in de fabriek  
Nestlé Waters in Etalle (provincie Luxemburg)

  Onze Water Use Ratio van gebotteld water is een van de 

beste: wij gebruiken 1,5 liter water om 1 liter gebotteld 

water te produceren. Deze ratio verbetert continu en is in de 

afgelopen 5 jaar met ruim 16% gedaald. Ter vergelijking:

 -  om één liter melk te produceren is 700 liter water nodig

 -  om één jeansbroek te maken is 11.000 liter water nodig

 -  om één kilo rundvlees te produceren is 15.000 liter  

water nodig

  Al het industriële afvalwater dat we lozen, gaat eerst naar ons 

zuiveringsstation voordat het in de natuur terechtkomt. Dat 

station corrigeert de zuurtegraad (pH) van het geloosde water, 

zodat het voldoet aan de geldende voorschriften en aan de 

milieueisen voor waterkwaliteit en afvalwater van Nestlé zelf. In 

2013 investeerde Nestlé 60.000 euro om die behandeling nog 

doeltreffender te maken.

  Onze waterbronnen liggen verspreid over een beschermd 

bosgebied van 3.500 hectare groot en worden dagelijks 

gecontroleerd.

  Bij elk boorgat is een anti-

intrusiesysteem geplaatst. 

  Wij beheren onze hulpbronnen 

op duurzame wijze door 

uitsluitend het strikt 

noodzakelijke te bottelen.

  Daarnaast werken we 

samen met de gemeentelijke 

overheden voor de heraanleg 

van een talud in de omgeving 

van onze boorgaten. Dat zal 

worden aangelegd in het leefgebied 

van verdwenen diersoorten, met het doel 

deze opnieuw in de streek te kunnen introduceren.

  In 2013 hebben we onze vulmachine op een van de PET-

lijnen veranderd om het gewicht van onze flessen te kunnen 

verlagen. Tegelijk verbeterden we de hygiënestandaard van 

de installatie door de spoelfase te schrappen. Zo konden 

we 9.000 m3 water per jaar besparen, goed voor een 

vermindering van het volledige waterverbruik van de 

fabriek met 5 %.

Water Use Ratio van gebotteld water

Lozing van afvalwater

Bescherming van onze bronnen 

Waterbesparing

1 liter melk

700
liter water

1 jeansbroek

11.000 
liter water

1 kilo rundvlees

15.000 
liter water

1 liter water

1,5 
liter water

50 cl

15 g 

12,4 g
ton PET-plastic bespaard  

in 2013

78

Verlaging van het gewicht van de waterfles

Nestlé Pure Life 

Water | 11



Wij moeten bouwen aan de toekomst via een verantwoord en duurzaam 
beheer van de grondstoffen die we gebruiken. Het is van levensbelang dat de 

gebieden waar de groep Nestlé en zijn distributiekanalen zich bevoorraden 
op sociaal, economisch en milieuvlak gezond zijn. Een eerlijke en duurzame 
relatie met de producenten en telers is essentieel. De duurzaamheid van de 

bevoorrading en de kwaliteit van onze producten staan op het spel.

Plattelandsontwikkeling  
en verantwoord inkopen

1 Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen en de doelstellingen van de groep Nestlé het algemene rapport ‘Nestlé in Society 2013’.

Onze missie en engagementen 1

Investeren
in plattelandsgebieden

Opleiden
duurzame 

landbouwpraktijken

Versterken 
lokale en 

verantwoorde 
bevoorrading

Bouwen
fabrieken met goede 

milieuprestaties

Certificeren
 UTZ 

Rainforest Alliance

Verduurzamen
onze activiteiten

Verbeteren
leefomstandigheden 

en inkomens van 
landbouwers

www.nescafeplan.be

www.nestlecocoaplan.com

www.nespresso.be

Wereldwijd
werkt Nestlé samen met ruim

680.000
landbouwers

 
Nestlé geeft opleiding aan ruim

300.000
producenten 
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Nestlé in België en Luxemburg
Verantwoord samenwerken met alle leveranciers van Nestlé  
in België en Luxemburg

  Nestlé heeft een Supplier Code ontwikkeld die 

verantwoorde praktijken aanmoedigt binnen onze 

bevoorradingsketen. Al onze leveranciers wereldwijd 

moeten die Supplier Code onderschrijven:

 -  Audits door externe organisaties (Smeta of Ecovadis)

 -  50 audits in België in 2013

 -  Een audit blijft 3 jaar geldig

  In 2013 versterkte Herta zijn banden met de fokkers en 

richtte het in Frankrijk zijn eigen ‘Filière Préférence’ 

op voor varkensvlees: een partnerschap tussen fokkers, 

slachthuizen en het merk. 

  Deze aanpak is opgezet rond een gids van 

goede praktijken voor het fokken, die Herta zelf 

ontwikkelde in samenwerking met zijn partners uit de 

landbouwerswereld. Het beleid van Nestlé in België 

en Luxemburg volgt die aanpak, waardoor ook de 

vleeswaren van Herta op deze markten profiteren van dat 

partnerschap, dat optimale praktijken stimuleert voor het 

verantwoord inkopen van grondstoffen.

  Nestlé telt één productievestiging in België, waar de 

waters Valvert en Pure Life worden gebotteld. Deze 

fabriek staat in Etalle in de provincie Luxemburg. 

 

In 2013 was 100% van het volume 

grondstoffen en verpakkingen 

aangekocht door de fabriek van 

Etalle conform de Supplier Code 

van Nestlé.

Supplier Code

De ‘Filière Préférence’ van Herta Grondstoffen en verpakkingen

100 %

Plattelandsontwikkeling en verantwoord inkopen | 13



Onze medewerkers zijn onze belangrijkste hulpbron. Jaar na jaar 
bouwen zij aan ons succes dankzij hun inzet, ideeën, enthousiasme en 
energie. Hun welzijn is een essentiële voorwaarde voor de resultaten 
en de waardecreatie voor onze onderneming en de maatschappij. 

Onze prestatiecultuur legt de nadruk op innovatie en groei zodat elk 
van onze medewerkers zichzelf kan ontplooien, en zodat zij op hun 

beurt ons bedrijf kunnen ontwikkelen.

Onze medewerkers,
mensenrechten en compliance

Onze missie en engagementen 1

Aanbieden
20.000 jobkansen 

in Europa voor 
jongeren onder  

30 jaar

Stimuleren
borstvoeding

Vermarkten
op een 

verantwoorde manier 
van vervangings-
producten voor 

moedermelk 

Garanderen
opleiding

Respecteren
mensenrechten  

in onze 
activiteiten

Waarborgen
veiligheid, 

gezondheid en 
bescherming

Verbeteren
gelijkheid tussen 
man en vrouw

Uitbannen
kinderarbeid2

Bestrijden
discriminatie
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1 Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen en de doelstellingen van de groep Nestlé het algemene rapport ‘Nestlé in Society 2013’.
2 Nestlé ging als eerste bedrijf in de voedingsmiddelensector samenwerken met de Fair Labor Association. Nestlé werkt ook samen met het International Cocoa Initiative.
 



  Bouwen aan een toekomst voor de volgende generaties

  Samenhang en prestaties door te luisteren naar de verwachtingen van 

onze medewerkers

  Ons basisprincipe: respect voor onze medewerkers

  De werkomstandigheden van onze medewerkers continu verbeteren

  Waarden, integriteit, opleiding en ontplooiing voor iedere medewerker

European Youth Employment Initiative

  Nestlé wil een tastbare bijdrage leveren aan de strijd tegen 

de jongerenwerkloosheid in Europa. Daarom heeft de groep 

het Youth Employment Initiative opgericht met als slogan 

‘Nestlé Needs YOUth’. Dit is het allereerste privé-initiatief 

om jongeren te helpen en hun werkkansen te vergroten.

  Nestlé needs YOUth: Nestlé wil tegen 2016 20.000 

jobkansen bieden aan Europese jongeren tot 30 jaar:

 - 10.000 banen

 - 10.000 stageplaatsen of leercontracten

  Alliance for YOUth: uitbreiding van het initiatief naar 

andere bedrijven, waaronder onze 63.000 Europese 

leveranciers, voor een nog grotere impact

  Readiness for Work: opzetten van initiatieven voor advies 

en hulp bij de arbeidsmarktintegratie van jongeren

Onze medewerkers, mensenrechten en compliance | 15
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Nestlé in België en Luxemburg
De mannen en vrouwen van Nestlé in België en Luxemburg

Culturele diversiteit

Gelijkheid tussen man en vrouw

Opleiding Duurzame loopbaanontwikkeling

  Meer dan 700 medewerkers

  1 fabriek

  Meer dan 40 merken

  45 medewerkers van andere 

Nestlé-vestigingen in het 

buitenland

  734,5 opleidingsdagen  

in 2013

  Nederlandse les voor  

23 medewerkers

  Franse les voor  

13 medewerkers

  2.000 opleidingsuren in de 

fabriek van Etalle voor 70 medewerkers

  Verplichte voedingsopleiding ‘Nutrition Quotient’ 

voor alle medewerkers, waaronder 40 nieuwe 

mensen in 2013

  Continuïteit van de loopbanen binnen 

Nestlé verzekeren voor alle sleutelfuncties

  1/3 van onze medewerkers is van functie 

veranderd en/of heeft promotie gemaakt*

* Uitgezonderd Nespresso 
en fabriek in Etalle

  Talent assessment en succession 

planning

357 
Vrouwen

Bedienden: 237
Kader- en directieleden: 120

348
Mannen
Bedienden: 193
Kader- en directieleden: 155

5.876
 uren opleidingen



Evenwicht tussen privé- en beroepsleven

Tevredenheid 

Compliance

Aanwerving

Bijdrage aan de gemeenschap

  Flexibele uurroosters

  Mogelijkheid om van thuis uit te werken

  Programma Wellness In Action met 4 pijlers

  Giften van producten en materiaal

  Om de twee jaar wordt de tevredenheidsenquête 

‘Nestlé and I’ gehouden onder de medewerkers, 

die onder meer peilt naar:

 - bedrijfswaarden en -cultuur,

 - welzijn op het werk,

 - engagement ten opzichte van Nestlé ...

  Op basis van de resultaten van die enquête worden 

eventuele lijnen voor vooruitgang uitgestippeld en 

toekomstige acties opgezet.

  In 2013 kreeg de fabriek in Etalle opnieuw de 

certificeringen ISO14001, FSSC 22000 en 

OHSAS18001 voor:

 -  milieumanagement

 - voedselveiligheid

 - gezondheidsbeheer

 - veiligheid op de werkplek

  Creatie van 200 banen/

stageplekken voor jongeren 

tot 30 jaar in België tegen 2016 in het kader van het initiatief 

Nestlé needs YOUth

  Nestlé Commercial Traineeship

 -  Jaarlijkse aanwerving van jonge afgestudeerden met een 

universitair diploma

 -  Ontwikkelingsprogramma gedurende 3 jaar op 

verschillende afdelingen 

 -  Doel: polyvalente en gekwalificeerde managers ontwikkelen

 -  220 cv’s ontvangen in 2013 – 5 trainees kregen een 

arbeidscontract

160.000 
Nestlé-producten liefdadigheidsinstellingen

jeugdbewegingen

100.000 
Nestlé-producten

  10.500 kopjes Nescafé (oftewel 90 kilo koffie) gingen naar 

de Voedselbank ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan 

van het merk

  Ruim 7.000 euro werd overgemaakt aan het dierenasiel 

Help Animals door de afdeling Purina

  In de afgelopen vijf jaar schonk Nestlé meer dan:

 -  300 computers

 -  100 printers

 -  100 gsm-toestellen en andere informatica-apparatuur aan 

verschillende onderwijsnetten
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Bij Nestlé betekent milieuduurzaamheid voldoen aan de behoeften  
van vandaag zonder de toekomst van de generaties van morgen in gevaar te 
brengen. Als wereldleider in de levensmiddelenindustrie is de groep Nestlé het 
aan zichzelf verplicht om het milieu te respecteren en in de voorhoede te staan 

van het onderzoek naar vernieuwende oplossingen om zijn milieu-impact te 
optimaliseren en de natuurlijke rijkdommen in stand te houden.

Milieuduurzaamheid

1 Raadpleeg voor meer informatie over de engagementen en de doelstellingen van de groep Nestlé het algemene rapport ‘Nestlé in Society 2013’.

Verbeteren 
efficiënt gebruik  

van de hulpbronnen

In stand houden 
natuurlijke rijkdommen  

en bossen

Optimaliseren 
ecologische impact van 

onze producten

Ontwikkelen 
milieuvriendelijkere 

verpakkingen 

Bestrijden 
klimaatverandering

Informeren en 
in dialoog treden

met onze partners

Een beperkte milieu-impact verzekeren is een prioriteit voor Nestlé. Met het programma Nestlé Continuous Excellence 

verbetert de groep de efficiëntie, de kwaliteit en de productiviteit van zijn processen, zodat er meer kan worden gemaakt met 

minder hulpbronnen en minder afval.

0
De groep Nestlé 

heeft aangekondigd 
om tegen 2020 in 
alle 150 Europese 

productievestigingen 
een ‘zero waste’-

productieproces te 
realiseren.

88 %
In 2013 prijkte Nestlé op 
de eerste plaats van alle 

voedingsmiddelenbedrijven 
in de Dow-Jonesindex 2013 
voor duurzaamheid met een 
score van 88%, het dubbele 
van de gemiddelde score in 

de sector.

Onze missie en engagementen 1



  Verdeling van onze CO2-uitstoot in 20132

Minder CO2 Gecombineerd en intermodaal transport 

Beroepsverplaatsingen

Energiebesparing Recycleerbare materialen en verpakkingen

 Doel

  20 %

 Tussen 2009 en 2014

 Resultaat 

  15,9 %3

 Tussen 2009 en 2013

  Zowel voor onze internationale als lokale transporten (per 

boot, trein of vrachtwagen) kiezen wij voor gecombineerd 

en/of intermodaal transport. De ecologisch meest 

rendabele optie geniet steeds de voorkeur.

  We optimaliseren de capaciteit van onze vrachtwagens 

(groepage naar België en Nederland).

  Verminderingen tussen 2009 en 2013

Internationaal transport 

 321 ton CO2

 13,8 %

Lokaal transport

 41 ton CO2

 8,2 %

Opslag

 120 ton CO2

 57,1 %

  In 2013 hebben onze bedrijfswagens gemiddeld  

117 g/km CO2 uitgestoten. 

 Doelstelling 2017: 99 g/km CO2

  Alle medewerkers krijgen een Eco Safe Driving-

opleiding aangeboden. Doelstelling:

 - hun rijgedrag aansturen in alle veiligheid

 - hun brandstofverbruik terugschroeven

 - de CO2-uitstoot verminderen

  In 2013 volgden 185 mensen deze opleiding. Ook 

stellen we gratis vervoersbewijzen voor het openbaar 

vervoer ter beschikking van de medewerkers voor hun 

beroepsverplaatsingen in Brussel.

  In onze fabriek in Etalle (waar de mineraalwaters 

Valvert en Nestlé Pure Life worden gebotteld) werd 

een programma voor het beheer van persluchtlekken 

ingevoerd. Daarmee kon in 2013 100.000 kW 

elektriciteit worden bespaard, goed voor een 

vermindering met 0,5% in vergelijking met 2012.

  Het gebruik van een nieuwe PET-hars, die minder 

energie vraagt bij het verwarmen en blazen, leverde 

een besparing op van 70.000 kW, goed voor een 

vermindering met 0,3% in vergelijking met een 

andere hars.

  Voor alle Herta-producten op de 

Belgische markt optimaliseren we 

het volume en het gewicht van de 

verpakking om de CO2-uitstoot 

tijdens het transport te beperken.

  Nestlé stimuleert het gebruik van 

recycleerbare materialen. Zo zijn 

de schaaltjes van de Herta-hesp 

gemaakt met 20% gerecycleerd 

plastic.

  Onze waterflessen en doppen zijn 

recycleerbaar.

78 %

18 %

4 %

2 Schenker, Stef, Norbert Dentressangle
3 Uitgezonderd de activiteiten van Nestlé Waters en Purina

Nestlé in België en Luxemburg
Milieu-impact optimaliseren in België en Luxemburg
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