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Het opstellen van de complete versie van het verslag over 2014 en deze 
samenvatting werd geredigeerd door het Institutional Affairs, Public 
Relations en Corporate Communication-kantoor van de Ferrero Groep  
(e-mail: csr@ferrero.com). 
De complete versie is geredigeerd in overeenstemming met het A+ niveau 
van de “Sustainability Reporting Guidelines” (versie 3.1, 2011) en het Food 
Processing Sector Supplement, beide gedefinieerd door het GRI (Global 
Reporting Initiative), zoals bevestigd door de Application Level Service van GRI. 

Daarnaast is er rekening gehouden met de onderstaande referenties: 
• de 10 Principes van de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC);
• de ISO (Internationale organisatie voor Standaardisatie) 26000:2010 “Richtlijn 
voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties”;
• de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/
OECD) Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. 

De complete versie van het mvo-verslag, gepubliceerd op de internetsite
www.ferrerocsr.com, werd getoetst door Deloitte ERS - Enterprise Risk Services 
S.r.l., die het “toetsingsbedrijfsverslag” heeft afgegeven op 31 juli 2015. 

FEBPRD2541 Rapport CSR HOL.indd   2 15/02/16   12:59



Samenvatting

3

Index
Brief van de CEO   4
Ferrero’s maatschappelijke verantwoordelijkheid   6
Doelen van de Ferrero Groep voor 2020   8

De Groep             10
 
 
Mens 12
 
 
Milieu           16

FEBPRD2541 Rapport CSR HOL.indd   3 15/02/16   12:59



4

Ferrero’s maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Brief van de CEO
Bij het presenteren van het nieuwe 
mvo-verslag van de Ferrero Groep 
wil ik een moment stilstaan bij 
mijn vader, Michele Ferrero, 
die op 14 februari is overleden. 
Michele Ferrero was een visionaire 
en innovatieve ondernemer die 
anticipeerde op de tijdgeest en 
uitdagende ideeën adopteerde en 
uitvoerde. Dankzij zijn morele en 
intellectue le kracht was hij in staat 
om een evenwicht te vinden tussen 
traditie en innovatie, nationaal en 
internationaal, standaardisatie en 
nichementaliteit.

Michele Ferrero was een pionier 
op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Hij 
bedacht en creëerde de talrijke 
engagementen van de Ferrero 
Groep met betrekking tot het 
respect voor onze huidige en 
voormalige werknemers. Michele 
Ferrero heeft Ferrero Sociale 
Ondernemingen in Azië en 
Afrika opgericht om daar nieuwe 
banen te creëren. Hij was altijd de eerste die ons stimuleerde om de omgeving waarin wij opereren 
te beschermen en om duurzaam geproduceerde grondstoffen in te kopen, altijd van de hoogste 
kwaliteit. Deze engagementen leveren de hoogste zekerheid voor onze stakeholders en vooral voor 
onze consumenten.

Volgens zijn visie was het mvo-verslag altijd het eerste jaarverslag van de Groep en niet de financiële 
jaarrekening die we elk jaar deponeren bij het handelsregister. Hij wist beter dan wie dan ook dat we 
nooit een stabiele en duurzame waarde voor de gemeenschap kunnen creëren als we geen waarden 
delen: de fabriek voor de mens, niet de mens voor de fabriek Dit werkconcept richt zich in eerste 
instantie op de maatschappelijke aspecten en pas daarna op het geldelijke gewin.

Deze sterke waarden zijn leidend en dienen als richtsnoer voor onze acties in de toekomst. Dankzij 
deze waarden, de passie en de inzet van onze medewerkers, evenals het constante en hernieuwde 
vertrouwen van onze consumenten heeft de Ferrero Groep haar verkoop in het boekjaar 2013/2014 
verhoogd met ongeveer 4% in vergelijking met het vorige jaar, dus met 7% wat betreft “organische 
groei”*. Deze positieve trend is ook te zien voor 2015, volgens de nu beschikbare informatie.

*De gegevens zijn verkregen door herberekening van de verkoop in het boekjaar 2013/2014 met gebruik van de wisselkoers van het jaar 

daarvoor.
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Giovanni Ferrero 

CEO

Ferrero International

Een dergelijk succes is mede te danken aan de dynamische ontwikkeling van nieuwe markten in Azië, 
Rusland, de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Mexico en Turkije. Ook in het Midden-Oosten stellen 
we een opmerkelijke groei vast.
De Groep heeft meer geïnvesteerd dan de 5% verkoop uit de consolidatie van industriële en 
productieactiviteiten. De Groep heeft momenteel 20 productiefaciliteiten wereldwijd en een nieuwe 
fabriek staat op het punt te worden geopend in China.

Tegelijkertijd zet de Groep zich continu in om haar impact op het milieu te minimaliseren: in het boekjaar 
2013/2014 is onze CO2 uitstoot per productunit (afgeleid van productieactiviteiten) gereduceerd met een 
extra 5% in vergelijking met het boekjaar daarvoor. Het waterverbruik verminderde met ongeveer 6%.

De strikte parameters voor uitstekende kwaliteit, respect voor de rechten van de mens, duurzaamheid 
en dierenwelzijn, die categorisch zijn bij onze keuze van grondstoffen, hebben ons in staat gesteld om 
nog twee andere doelstellingen te realiseren. In december 2014 bereikten we de doelstelling om 100% 
duurzame en door de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als gesegregeerd gecertificeerde 
palmvruchtolie in te kopen. Een certificeringsnorm die garant staat voor een volledige traceerbaarheid, 
dus van het eindproduct terug naar de plantage van herkomst. In september 2014 werd de volgende 
doelstelling bereikt: 100% scharreleieren met respect voor dierenwelzijn voor al onze Europese 
fabrieken.

Wij hernieuwen ons engagement om op daadkrachtige wijze onze andere doelstellingen na te leven, 
die betrekking hebben op de traceerbaarheid en duurzaamheid van de toeleveringsketens van onze 
belangrijkste landbouwgrondstoffen. Bovendien stoppen wij niet bij de certificering, ook niet met 
betrekking tot palmvruchtolie, maar gaan wij samen met onze leveranciers verder met het in de praktijk 
brengen van onze principes en normen, zoals vastgelegd in het “Palmoliehandvest” van Ferrero.
De Ferrero Groep blijft tevens doorgaan met het promoten van een actieve levensstijl onder jongeren 
en hun families dankzij het wereldwijde project Kinder+Sport. Met dit project willen wij kinderen overal 
ter wereld aanmoedigen om te gaan sporten en te genieten van beweging.

De continue groei en uitbreiding van de Groep zijn gebaseerd op de volgende solide principes die 
altijd al aan de basis hebben gestaan van al onze activiteiten:

• Streven naar de hoogste kwaliteit voor grondstoffen
• Ontwikkelen van innovatieve producten
• Alle aandacht en zorg die nodig is besteden aan de behoeften van de consument
• Altijd een sterk gevoel van ethiek behouden dat aan de basis staat van onze bedrijfscultuur

Ik zet mij persoonlijk in om deze waarden en principes na te leven en onze geweldige merken met 
de ondersteuning van onze medewerkers nog succesvoller, beter en zoeter te maken dan hoe we ze 
aantroffen.

Veel leesplezier!

Juli 2015

FEBPRD2541 Rapport CSR HOL.indd   5 15/02/16   12:59



Ferrero’s maatschappelijke verantwoordelijkheid

6

MENS MILIEU

Ferrero’s maatschappelĳ ke 
verantwoordelĳ kheid
Deze samenvatting geeft een overzicht van de engagementen, doelen 
en resultaten rond de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
Ferrero Groep met betrekking tot het jaar 2013/2014 (1 september 2013 – 31 
augustus 2014). Dit document is opgesteld om de belangrijkste stakeholders 
van de Groep een algemeen beeld te geven van de hernieuwde strategie 
van Ferrero’s maatschappelijke verantwoordelijkheid, de aanwezigheid van 
de Groep in de wereld, de missie van het bedrijf, wat er reeds is ondernomen 
en de toekomstige projecten. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft altijd aan de basis 
gestaan van Ferrero’s bedrijfsmodel en behelst één van de basisprincipes 
die de Groep al meer dan 65 jaar sturen en nog steeds stevig overeind staan. 
Deze waarden zijn ontstaan in de eerste jaren van het bedrijf, en zijn nog 
steeds hetzelfde. Sterker nog, de eerste conferentie die door Ferrero over 
dit onderwerp werd georganiseerd vond plaats in 1961, een jaar waarin het 
concept ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ nog niet bestond. 

Zoals beschreven in de vorige verslagen was deze visie gebaseerd op de vier 
pijlers van Ferrero’s maatschappelijke verantwoordelijkheid, gedefinieerd als 
de Producten, de Ferrero Foundation, Ferrero Sociale Ondernemingen en 
Kinder+Sport. De mondiale groei van de Groep heeft een evolutie van deze 
visie teweeggebracht. Tegenwoordig is het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van de Ferrero Groep gebaseerd op twee fundamentele 
gebieden. Aan de ene kant, de Mens, aan de andere kant, het Milieu, altijd 
afgestemd op het motto van de Ferrero Foundation “Werken, creëren, 
doneren”. Dit is niet alleen een slogan, maar ook een dagelijks concreet 
project. Vandaag de dag blijft de hernieuwde duurzaamheidsstrategie nog 
steeds het baken dat de Ferrero Groep leidt op alle gebieden. 

DE MENS - Voor Ferrero houdt dit in allereerste instantie de 
consumenten in, voor wie we ons iedere dag inzetten met een besef van 
verantwoordelijkheid dat verder reikt dan commerciële doelen en dat 
terug te vinden is in Ferrero’s strategie voor voeding, kwaliteit en versheid, 
voedselveiligheid en verantwoordelijke communicatie. Onder de Mens 
verstaan we ook de werknemers en voormalige werknemers van de 
Groep en hun gezinnen, naast de gemeenschappen waarin we actief zijn en 
de jongere generaties op wie het educatieve Kinder+Sport programma is 
gericht: de Mens dat bent u, de Mens dat zijn wij.
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CONSUMENTEN

VAKBONDEN/
HANDELEN 

EN INDUSTRIE

DISTRIBUTEURS/DETAIL-
HANDELAREN

MEDIA/SOCIALE 
NETWERKEN

INTERNATIONALE, 
NATIONALE EN 

LOKALE 
INSTELLINGEN

WERKNEMERS

CONSUMENTORGANISATIES/
NGO'S

LOGISTIEK/
LEVERANCIERS

Voeding

Mensenrechten/
Kinderarbeid

Inkoop grondstoffen

Productveiligheid

Ecologische duurzaamheid

Marketingbeleid/
reclame

Gelijkheid en Diversiteit

Dierenwelzijn Economische 
prestaties

Lokale gemeenschapsprojecten

Interne 
arbeidsomstandigheden

HOOGLAAG

RELEVANTIE EN POTENTIËLE IMPACT VOOR FERRERO
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HET MILIEU - Een primaire hulpbron, die moet worden verdedigd en 
beschermd. Om deze reden stelt de Ferrero Groep zich tot doel om 
doorlopend onze ecologische voetafdruk te monitoren en te verminderen, 
in de hele toeleveringsketen beginnend bij de inkoop van duurzame 
grondstoffen. Daarnaast zet de Groep zich in voor productie met respect 
voor het milieu, door gebruik te maken van de best beschikbare technologie, 
waarbij het efficiënte gebruik van energie, materialen en hulpbronnen wordt 
gewaarborgd. Het minimaliseren van de impact op het milieu is een 
verantwoordelijkheid die de Groep heeft voor zichzelf, de Mens, het Milieu.  

STAKEHOLDERMAPPING EN MATERIALITEITSMATRIX

Gemeenschappelijke discus-
sie en engagement vormen 
altijd de basis van maat-
schappelijk verantwoorde 
activiteiten. Het opstellen 
van het mvo-verslag en deze 
samenvatting zijn daarom 
de vruchten van het in- en 
extern in kaart brengen 
van stakeholders en een 
materialiteitsanalyse van 
de relevante zaken, zoals 
geïllustreerd in de afbeeldin-
gen. De Ferrero Groep wis-
selt constant gezichtspunten 
uit met haar stakeholders en 
deelt haar Zakelijke Gedrags-
code, zoals vereist door het 
ABCDE plan (A Business 
Code Dialogue Engagement).
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FSSC/ISO 22000 
voedselveiligheidscertificering voor 
alle productielocaties van de Groep

Tegen 2016

De activiteiten van de Ferrero 
Foundation en van de Ferrero 

Sociale Ondernemingen uitbreiden

Bereikt en 
hernieuwd

Tegen 
augustus 

2018

Engagement 
hernieuwd tot 

2018

Interne initiatieven promoten ter 
ondersteuning van 

een "diversiteitscultuur"
Doorlopende steun aan en uitbreiding 

van het Kinder+Sport programma 
door het te activeren in 30 landen 
werelwijd en 5 miljoen kinderen in 

beweging te brengen

100% duurzaam gecertificeerde 
cacao Tegen 2020

100% duurzame palmolie door de 
RSPO gecertificeerd als 

gesegregeerd

Bereikt in 
december 

2014

Tegen 2020

Tegen 2020

100% geraffineerde rietsuiker van 
duurzame bronnen

Implementatie van het 
traceerbaarheidsplan voor 100% 

van de hazelnoten

100% scharreleieren met respect 
voor dierenwelzijn

Bereikt in 
september 

2014

75% van de elektriciteitconsumptie 
van alle Europese fabrieken uit 
zelf-geproduceerde elektriciteit, 
waarvan 25% uit hernieuwbare 

bronnen

Gedeeltelijk 
behaald

FOCUS BESCHRIJVING VOORTGANG

De hernieuwde benadering van de Ferrero Groep van de basisprincipes 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid, die jaar op jaar evolueert, heeft 
betrekking op degelijke en ongewijzigde waarden evenals op de doorlopende 
inzet van de Groep voor de creatie van waarden in de gemeenschappen 
waarin zij actief is. 

Dergelijke engagementen, die van fundamenteel belang en verplicht zijn 
voor de Groep, vertalen zich in onderstaande doelen en worden bereikt via 
concrete acties en resultaten.

De doelen van de Ferrero Groep 
voor 2020
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Tegen 2020

Tegen 2020

Groep ISO 50001 certificering voor de 
17 huidige productielocaties 
–uitgezonderd Ferrero Sociale 

Ondernemingen –met inbegrip van 
elektriciteitscentrales (nieuw doel dat 

afhankelijk is van de implementatie van het 
2020 mondiale energieactieplan)

Implementatie van een mondiaal 
actieplan voor energie, afgestemd op 

lokale behoeften voor bestaande en 
toekomstige fabrieken, gericht op het 

terugdringen van de uitstoot

40% reductie van CO2--uitstoot van 
productieactiviteiten (ten opzichte van 2007) Tegen 2020

Tegen 2020

30% reductie in broeikasgasuitstoot 
(metrische tonnen CO2-equivalenten) van 

transport- en opslagactiviteiten 
(ten opzichte van 2009)

Tegen 2020

Verlengd tot 
2017

Bereikt in 
december 

2014

Gebruik van verpakkingen gemaakt 
van hernieuwbare bronnen (+10% ten 

opzichte van 2009)

100% nieuw karton1 van duurzaam 
gecertificeerde toeleveringsketen

100% nieuw papier2 van duurzaam 
gecertificeerde bronnen

FOCUS BESCHRIJVING VOORTGANG

1. De term karton verwijst naar 
materialen met een densiteit 
(massa per vierkante meter) 
hoger dan 225 g/m2.

2.  De term papier verwijst 
naar materialen met een 
densiteit (massa per vierkante 
meter) lager dan 225 g/m2.

MENS MILIEU OP 
SCHEMA

NIET 
OP SCHEMA

FEBPRD2541 Rapport CSR HOL.indd   9 15/02/16   12:59



3,5%

68,8%

AFSCHRIJVING

OPNIEUW GECLASSIFICEERDE 
BEDRIJFSKOSTEN

16,8%

57,5%

11,0%

PERSONEELSZAKEN

BEDRIJFSSYSTEEM

1,0% GEMEENSCHAP

PUBLIEKE 
SECTOR

13,7% KAPITAALVERGOEDING

27,7%

NETTO 
TOEGEVOEGDE 

WAARDE

Ferrero International, het strategische en 
operationele hart van de Groep, past sinds 
1998 een traditioneel Corporate Governance-
model toe, met een centrale rol voor de 
aandeelhoudersvergadering en de Raad van 
Bestuur (RvB). De RvB maakt gebruik van het 
Group Leadership Team, een uitvoerende 
commissie die bestaat uit de hoofden van 
de belangrijkste organisatorische afdelingen 
van het bedrijf. Deze commissie speelt een 
ondersteunende rol bij de besluitvorming en de 
implementatie van bedrijfsstrategieën.

Daarnaast maakt Ferrero deel uit van talrijke 
Europese en internationale organisaties en 
verenigingen die werken in lijn met de richtlijnen 
en waarden van de Groep en zich richten op 
belangrijke kwesties zoals sociale, economische 
en ecologische duurzaamheid, transparantie, 
voedselveiligheid en het beschermen van de 
belangen van de sector. 

TOEGEVOEGDE WAARDE GEGENEREERD EN 
GEDISTRIBUEERD - BOEKJAAR 2013/2014

74 GECONSOLIDEERDE BEDRIJVEN, 
BEHEERD ONDER FERRERO INTERNATIONAL S.A.

11.499.000 kwintalen
TOTALE PRODUCTIE 

1.651.194 ton 
LANDBOUW-  EN 
VERPAKKINGSGRONDSTOFFEN

8.412.438 (€/000)
GECONSOLIDEERDE NETTO-OMZET

De
Groep
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160+9

20 3

11.499.000 kwintalen
TOTALE PRODUCTIE 

8.412.438 (€/000)
GECONSOLIDEERDE NETTO-OMZET

Fabrieken
Ferrero Sociale Onderneming
Ferrero Landbouwbedrĳ f

DE FERRERO GROEP IS AANWEZIG IN 53 LANDEN

ARGENTINIË
AUSTRALIË
BELGIË
BRAZILIË
BULGARĲ E
CANADA
CHILI
CHINA
COLOMBIA
DENEMARKEN
DUITSLAND

ECUADOR
FINLAND
FRANKRĲ K
GEORGIË
GRIEKENLAND
HONGARĲ E
HONGKONG
IERLAND
INDIA
ITALIË 
JAPAN

KAMEROEN
KAZACHSTAN
KROATIË
LUXEMBURG
MALEISIË
MEXICO
MONACO
NEDERLAND
NOORWEGEN
OEKRAÏNE
OOSTENRĲ K

LANDEN WAAR FERRERO 
PRODUCTEN WORDEN VERKOCHT

LANDBOUWBEDRIJVEN VOOR 
DIRECTE CULTIVATIE EN FABRICAGE

FABRIEKEN 
OP 5 CONTINENTEN

FERRERO SOCIALE 
ONDERNEMINGEN

POLEN
PORTUGAL
PUERTO RICO
ROEMENIË
RUSLAND
SERVIË
SINGAPORE
SLOWAKĲ E
SPANJE
SRI LANKA
TAIWAN

TSJECHISCHE 
  REPUBLIEK
TURKĲ E
VAE
VERENIGD 
  KONINKRĲ K
VERENIGDE STATEN
ZUID-AFRIKA
ZUID-KOREA
ZWEDEN
ZWITSERLAND
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De Ferrero Groep  is opgericht en vervolgens 
generatie op generatie gegroeid dankzij de 
onvoorwaardelijke passie van mensen, die 
altijd deel hebben uitgemaakt van het bedrijf en 
dat ook altijd zullen blijven doen, en dankzij het 
doorlopende vertrouwen van de consumenten 
in onze producten. 

Ferrero’s inzet voor de Mens is terug te vinden 
in de waardeketen van haar producten; een 
oprecht en echt pad van verantwoordelijkheid 
en duurzaamheid, van de formulering van 
nutritioneel evenwichtige recepten tot de 
selectie van grondstoffen, helemaal tot aan een 
correcte communicatie richting consumenten 
en hun kinderen. 

De Mens is een oprechte waarde voor de 
Ferrero Groep en is altijd een belangrijk punt 
van aandacht in de strategie van de Groep 
geweest; dezelfde aandacht wordt concreet 
geïmplementeerd via een reeks van initiatieven 
en acties op verschillende terreinen.

Mens

34.236  
MEDEWERKERS OP 31/08/2014 

100
NATIONALITEITEN VERTEGENWOORDIGD 
ONDER DE WERKNEMERS 

3.500+ 
VOORMALIGE MEDEWERKERS EN PARTNERS 
BEDIEND DOOR DE FOUNDATION 

3.539 
MEDEWERKERS IN DE FERRERO SOCIALE 
ONDERNEMINGEN OP 31/08/2014 

3,8 miljoen KINDEREN IN 
BEWEGING GEBRACHT MET KINDER+SPORT
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85% 14

Geïntegreerde en ecologisch 
duurzame logistiek 
Optimalisatie van de 
kilometerstand
Energiebesparende systemen in 
Ferrero-magazijnen

Grote merken in 
kleine porties, 
afzonderlijk verpakt
Transparante 
nutritionele informatie
Versheid: uitstellen of 
terughalen van producten 
voor verkoop gedurende de 
zomer 

Verantwoordelijke 
reclame en 
communicatie
Instructies voor correcte 
afvalverwerking van verpak-
kingsmateriaal
Producten met verrassings-
speeltjes: de waarden van 
spelen en veiligheid

Versheid en kwaliteit
Duurzame en 
ethische inkoop
Dierenwelzijn
Traceerbaarheid en veiligheid
Toetsing en monitoring van 
leveranciers van grondsto�en
Zakelijke Gedragscode

Kwaliteits- en 
voedselveiligheidcerti�cering
Respect voor het milieu en 
zelfgeproduceerde energie
Optimalisatie van natuurlijke 
hulpbronnen en afvalterugwinning
Veiligheid van werknemers
De 5R' en van verpakkingen: 
Remove (verwijderen), Reduce 
(reduceren), Recycle (recyclen), 
Reuse (hergebruiken) en Renew 
(vernieuwen)

Continue innovatie
Producten voor alle gelegenheden
Producten ontworpen voor kinderen
Kleine porties
Geen gebruik van gehydrogeneerde plantaardige oliën en vetten
Unieke smaak met elk product

      RECEPT                 GRONDSTO
FFEN

                                                                         
      

     
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
CO

N
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M
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T  
     

      
                                                                       V
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PPUNT             LOGISTIEK       
     

   P

RODU
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IE

ONZE CONSUMENTEN

VOEDING - De promotie van cor-
recte levenswijzen is ook gebaseerd 
op het voorstellen van voedselpro-
ducten in kleine porties: dankzij 
de kleine formaten en recepten van 
Ferrero’s producten kunnen consu-
menten hun energetische consump-
tie beperken. Daarnaast streven we 
naar het gebruikmaken van duide-
lijke en complete voedingsinforma-
tie-etiketten. De Groep draagt ook 
bij aan het promoten van goede 
eetgewoonten via een sterke inzet 
voor wetenschappelijk onderzoek. 

KWALITEIT EN VERSHEID - Dit zijn 
altijd fundamentele waarden ge-
weest voor Ferrero, overal ter wereld: 
dit is mogelijk doordat er de hoog-
ste aandacht wordt geschonken aan 
het selecteren van de grondstoffen 
en aan de traceerbaarheid van de 
toeleveringsketens. Het systeem van 
interne procedures garandeert de 
uitmuntendheid en veiligheid van 
onze producten. Deze producten 
worden geverifieerd via geïntegreer-
de en systematische inspecties die 
worden uitgevoerd door het centra-
le kwaliteitsbeheer op de fabrieken 
en in de hele logistieke keten.

VAN FERRERO’S PRODUCTEN LEVEREN 
MINDER DAN 130 kcal PER PORTIE

GECERTIFICEERDE FABRIEKEN 
OVEREENKOMSTIG DE FSSC/ISO 22000 

VOEDSELVEILIGHEIDSNORMEN

DE WAARDEKETEN VAN ONZE PRODUCTEN: VERANTWOORDELĲ KHEID STAAT CENTRAAL
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Mens  

DE FERRERO FOUNDATION 

DE VROUWEN EN MANNEN BIJ FERRERO

Opgericht in 1983 onder leiding van haar onvermoeibare president Maria 
Franca Ferrero, is de Foundation actief op maatschappelijk, filantropisch, cul-
tureel en artistiek terrein en richt zich voornamelijk op oudere werknemers 
van Ferrero die met pensioen zijn gegaan en op kinderen. De activiteiten 
omvatten talrijke sociale en culturele projecten, sociaal-hygiënische dien-
sten, een kinderdagverblijf en samenwerking met universiteiten. Op basis 
van het model van de Ferrero Foundation heeft de Groep twee “Opera So-
ciale” opgericht in Duitsland en Frankrijk. 

Op 31 augustus 2014 telde de Ferrero Groep 27.457 werknemers, naast 
28 werknemers van Ferrero Industrial Services G.E.I.E en de Piera, Pietro and 
Giovanni Ferrero Foundation, samen in totaal 27.485 werknemers, waarvan 
43,3% vrouw is. Er is een toename in medewerkers buiten Europa (34,3%) en 
een toename van vrouwelijke tewerkstelling, zowel in Europa als daarbuiten. 
Ferrero zet zich in om de veiligheid en de gezondheid van werknemers, 
contractanten, bezoekers en iedereen die deel uitmaakt van haar invloeds-
sfeer te behouden en veilig te stellen. Daarnaast investeert de Groep in 
beroepstraining, organisatorische en managementtraining voor haar werk-
nemers; met dit doel heeft zij het Ferrero Learning Lab in het leven geroe-
pen – via de Corporate University en de Professional Academies – en talrijke 
initiatieven in haar lokale kantoren.

670
MEDISCHE 
BEZOEKEN

100.000+
BEZOEKERS OP DE TENTOONSTEL-

LING “FELICE CASORATI. COL-
LECTIES EN TENTOONSTELLINGEN 

IN EUROPA EN DE AMERIKA'S” 

78.351 3.875 
UREN TRAINING IN HET 

FERRERO LEARNING LAB
TRAININGS- 

DEELNEMERS

GEEN ENKELE 
BEDRIJFSWEBSITE BLEEK 

NIET IN OVEREENSTEMMING 
TE ZIJN MET DE  NATIONALE 

ZELFREGULERINGSCODES

700+
MENSEN WOONDEN  

REGELMATIG DE FERRERO 
FOUNDATION BIJ IN BOEKJAAR 

2013/2014

VERANTWOORDE COMMUNICATIE 
- Maatschappelijke verantwoordelijk-
heid houdt eveneens in  het adopte-
ren van een reeks zelfreguleringssys-
temen, met name met betrekking 
tot voedingsinformatie-etikette-
ring en reclame. De engagementen 
met betrekking tot televisie- en ge-
drukte reclame worden doorlopend 
bewaakt door onafhankelijke derden. 
Deze partijen bevestigen dat de mate 
van conformiteit hoog is. 

De Groep zet zich ook in voor het 
verstrekken van aanvullende voe-
dingsinformatie op de voorkant van 
de verpakking, om een beter begrip 
van de etiketten mogelijk te maken.
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KINDER+SPORT

FERRERO SOCIALE ONDERNEMINGEN

De dubbele geest van ondernemerschap en liefdadigheid die Ferrero al van-
af het allereerste begin kenmerkt, was de inspiratie achter de Ferrero Sociale 
Ondernemingen. Deze werden ongeveer 10 jaar geleden bedacht en op-
gezet door Michele Ferrero, eerst in Kameroen, en vervolgens in Zuid-Afri-
ka en India. Ferrero Sociale Ondernemingen zijn echte bedrijven, hun doel 
is dus om winst te maken. Desalniettemin hebben ze een “sociale” manier 
van werken, aangezien ze tot doel hebben banen te creëren in minder be-
voorrechte regio's van ontwikkelingslanden. Bovendien voeren ze sociale en 
humanitaire projecten uit die gericht zijn op het beschermen van de gezond-
heid en de educatieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jonge mensen 
in deze landen.

Het promoten van actieve levensstijlen is één van de missies van de Groep, 
en met name van het Kinder+Sport programma: het promoot sportactivitei-
ten en richt zich op het verspreiden van het plezier van bewegen onder 
kinderen overal ter wereld, om ze zo al op zeer jonge leeftijd te stimule-
ren actief te zijn. Deze filosophie heeft in 2015 geleid tot de lancering van 
het “Manifest Joy of Moving”. Het programma is reeds actief in 21 lan-
den. De resultaten komen overeen met de langetermijndoelen (gesteld voor 
2017/2018): om een paar te noemen, Kinder+Sport bracht in 2013/2014 3,8 
miljoen kinderen in beweging via 22 verschillende sporten, waarbij 1.295 
getuigenissen en 92 sportfederaties en -verenigingen betrokken waren.

2,5 miljoen 1.500
TECHNISCHE KITS GEDISTRIBUEERD SPORTEVENEMENTEEN  

GEORGANISEERD
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ERWayWay

 FERRERO  
ENVIRONMEN TAL
RESPONSIBILIT Y

De Ferrero Groep besteedt maximale aandacht 
aan het Milieu. Daarom streven we ernaar om 
onze sterke motivatie voor groei te combineren 
met veel zorg voor duurzaamheid. Dit stre-
ven vertaalt zich in een reeks van verantwoorde 
keuzes, gericht op zowel de durzaame inkoop 
van grondstoffen als op het verminderen van de 
impact op het milieu door productieactiviteiten 
door middel van twee belangrijke projecten: 

Het FER-Way project – Ferrero 
Environmental Responsibility Way – 
werd gelanceerd in boekjaar 2013/
2014 en is gericht op een goed be-
heer van ecologische duurzaam-
heid in lijn met de principes van de 

Groep. Deze benadering is gebaseerd op vier 
acties: Measure, Planning, Educate and Colla-
borate (meten, plannen, kennisontwikkeling en 
samenwerken). 

Milieu

6
LANDBOUWTOELEVERINGSKETENS 
IN HET F-ACTS PROGRAMMA 

100% DUURZAME PALMOLIE 
DOOR RSPO GECERTIFICEERD ALS 
GESEGREGEERD SINDS JANUARI 2015 

meer dan 22%
ZELFGEPRODUCEERDE ENERGIE VAN 
HERNIEUWBARE BRONNEN 

91,6%  
AFVALTERUGWINNINGSINDEX 

circa 35%  
GERECYCLEDE MATERIALEN IN VERPAKKINGEN 

F-ACTS: Ferrero - Agri-
cultural Commitment to 
Sustainability is het pro-

gramma dat het streven van de Ferrero Groep 
vertegenwoordigt om grondstoffen van duur-
zame toeleveringsketens aan te kopen. De 
belangrijkste doelstelling hierbij is het verbete-
ren van de situatie op het platteland en de lokale 
gemeenschappen, naast respect voor het milieu.
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EIND 2014 EIND 2016 EIND 2018 EIND 2020

5% 15%
100%

Origins: Turkey, Chile, Italy

50%

AUGUSTUS 2013 AUGUSTUS 2014  EIND 2014

60%
100%

Origins: Malaysia, Papua New Guinea, Brazil

>75%

80%

>90%

AUGUSTUS 2013 EIND 2016 EIND  2018 EIND  2020

20% 50% 75% 100%

Origins: Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Ecuador, Cameroon and others

25%

F-ACTS FERRERO: AGRICULTURAL COMMITMENT  
TO SUSTAINABILITY

CACAO

PALMOLIE

HAZELNOTEN

In het kader van F-ACTS heeft Ferrero haar Ferrero Farming Values (FFVs) 
programma's gelanceerd voor de belangrijkste grondstoffen die uitgaan van 
de idee dat alle stakeholders in de hele waardeketen moeten samenwerken 
om een duurzame toeleveringsketen te kunnen bereiken. 

In boekjaar 2013/2014 bereikte de Groep de doelstelling van 40% duur-
zaam gecertificeerde cacao, door middel van leveringen van UTZ Certified, 
Rainforest Alliance Certified en Fairtrade gecertificeerde landbouwbedrij-
ven. Dit streven wordt versterkt door het gebruik van een GeoTraceabili-
ty boerderij-mappingsysteem, waarmee het in kaart brengen van 6.086 
cacaoboeren met in totaal 11.337 hectaren land mogelijk werd gemaakt. 
Daarnaast zet Ferrero haar langetermijnpartnerschap voort met Source Trust 
in Ghana en zet het zich in om kinderarbeid te bestrijden.  

Sinds januari 2015 heeft Ferrero uitsluitend 100% duurzame palmolie ge-
bruikt, door RSPO gecertificeerd als gesegregeerd in haar producten. 
De inzet van de Groep wordt voortgezet door het perfectioneren van de 
traceerbaarheid en door het waarborgen van het respect voor werknemers 
en lokale gemeenschappen. In dit kader heeft Ferrero een reeks aanvullende 
criteria geïntroduceerd via het Ferrero Palmoliehandvest en de samenwer-
king met TFT. De eerste stap in het implementeren van het Handvest was 
het identificeren en in kaart brengen van de volledige toeleveringsketen voor 
palmolie, die 37 oliefabrieken en 184 plantages in Maleisië, Nieuw-Guinea en 
Brazilië omvat.  

Eind 2014 bereikte Ferrero de volledige traceerbaarheid van 5% van alle 
ingekochte hazelnoten. De Groep zet zich ook in voor de duurzaamheid 
van de sector via het FFV Hazelnut Production Programme: op dit mo-
ment is het programma actief in Turkije en gericht op het verbeteren van de 
situatie van de boeren en hun gezinnen: via trainingsprojecten, technische 
ondersteuning, het beschermen van kinderen en hun recht op onderwijs. 
Hiervoor werkt Ferrero samen met NGO Hayata Destek, Caobisco en de In-
ternationale Arbeidsorganisatie. In 2014 namen 3.600 boeren deel aan het 
FFVh programma en werden bijna 5.000 kinderen bereikt.
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Milieu

SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2013 SEPTEMBER 2014

100%

Origins: EU-15 for EU Plants

40% 60%

MAART 2015

EIND 2014 EIND 2016 EIND 2018 EIND 2020

10% 40%
100%

Origins: Brazil, India, Australia and others

70%

FERRERO'S LANDBOUWBEDRIJVEN

In september 2014 bereikte de Groep het doel van 100% scharreleieren 
voor alle fabrieken in de Europese Unie. Ferrero blijft daarom haar dialoog 
uitbreiden met leveranciers in Turkije en Mexico. 
Hoewel de eieren die daar worden geproduceerd goed zijn voor ongeveer 
5% van Ferrero's mondiale omzet, zet de Groep zich in om voor deze gebie-
den eveneens een inkoopstrategie voor scharreleieren te ontwikkelen.

De Ferrero Groep is een van de grootste afnemers van hazelnoten ter we-
reld. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en de levering van 
hoogwaardige hazelnoten te waarborgen, heeft Ferrero een strategie uit-
gestippeld voor de ontwikkeling van nieuwe productiemogelijkheden. Dit 
initiatief wordt HBD (Hazelnut Business Development) genoemd. De ha-
zelnootplantagebedrijven van Ferrero, die zich richten op het groeien van 
hazelnoten, zijn actief in Chili, Argentinië, Georgië, Zuid-Afrika en Australië. 
Ferrero heeft besloten om in deze gewassen te investeren zodat het altijd 
de beschikking heeft over hazelnoten van uitstekende kwaliteit, altijd vers, 
overal ter wereld, zelfs tijdens productie buiten het seizoen met betrekking 
tot het noordelijk halfrond. Op 31 augustus 2014 hebben Ferrero’s hazel-
nootplantages 1.958 mensen in dienst.

Ferrero bereikte haar doelstelling van 10% duurzaam gecertificeerde sui-
kerriet door Bonsucro, een wereldwijd erkende organisatie die de duur-
zaamheid van de sector promoot. De nadruk ligt op het verminderen van 
impact op milieu en maatschappij, waaronder biodiversiteit, ecosysteem, 
mensenrechten en arbeidsomstandigheden en het voldoen aan regelgeving. 
De Groep garandeert eveneens dat het suikerriet 100% GGO-vrij is.

De solide relaties die zijn opgebouwd met melkleveranciers hebben het be-
drijf in staat gesteld om de kwaliteit en de versheid van de aangekochte 
melk te garanderen en te verbeteren. Hierbij worden rigoureuze normen 
op mondiaal niveau gerespecteerd en wordt de leveringsketen verbeterd. In 
2014 implementeerde Ferrero het MQP – Milk Quality Project – waarbij bijna 
90% van de in Europa geleverde melk is betrokken en dat zich richt op het 
verbeteren van het dierenwelzijn en het verminderen van de milieu-impact. 

RIETSUIKER

EIEREN

MELK
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METEN 

PLANNING

KENNISONTWIKKELING

SAMENWERKEN

 

ERWayWay

 FERRERO 
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

van de milieuvoetafdruk van de activiteiten 
van de Groep, met gebruik van erkende 
indicatoren en toetsing van de vorderingen

 van producten, verpakkingen, installaties en 
gebouwen door het stellen van doelen voor 
de middellange en de lange termijn

aan gemeenschappelijke projecten met 
universiteiten, verenigingen, 
onderzoeksinstellingen, leveranciers en NGO's

bij werknemers, leveranciers en 
klanten via rainingsmogelijkheden 
en informatie

-5%*70% 

MINIMALISERING VAN DE MILIEU-IMPACT 

De Ferrero Groep heeft besloten om de uitdaging van ecologische duur-
zaamheid aan te gaan via het FER-Way project, wat een nieuwe en belang-
rijke stap markeert op het pad naar verantwoordelijkheid. Het project is 
gebaseerd op de LCT- (Life Cycle Thinking) benadering. Het komt tot uiting 
in vier verschillende gebieden:

De Groep is zich ervan bewust dat haar verantwoordelijkheid verder gaat 
dan de stadia waarover zij direct controle heeft en blijft zich doorlopend 
inzetten om de milieuprestaties te verbeteren. 

PRODUCTIE - De Groep werkt aan het verbeteren van verschillende mi-
lieu-impactindicatoren met betrekking tot de productieprocessen door 
vermindering van waterverbruik (-5,9%*), indirecte energie (-7%* elek-
trisch / -3,5%* thermisch) en verbetering van de afvalterugwinningsindex 
(+1,8%*). Naast deze acties is er de ontwikkeling van projecten die goed wa-
ren voor 70% van zelfgeproduceerde elektrische energie in vergelijking met 
de energie die door de Europese fabrieken wordt gebruikt; 18% van deze 
energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. 

VERPAKKINGEN - Ferrero ontwerpt de verpakkingen van haar producten 
met als doel de organoleptische kwaliteiten en veiligheid te beschermen 
en de invloed op het milieu te minimaliseren en probeert hierbij het juis-
te evenwicht te vinden. Dit streven wordt uitgedrukt door de zogenaamde 
“drie dimensies van verpakkingen”: keuze van materialen, eco-ontwerp en 
educatie. Ferrero maakt met name bij het ontwerp en de ontwikkeling van 
haar verpakkingen gebruik van de zogenaamde 5R strategie (Removal, Re-
duction, Renewability, Recycle, Reuse (verwijderen, reductie, hernieuwbaar-
heid, recyclen, hergebruiken)).

LOGISTIEK - De strategie van de Groep is gebaseerd op drie pijlers: het te-
rugdringen van gereden kilometers en het vergroten van het capaciteitsge-
bruik, de selectie van transportmethoden met minder impact op het milieu 
en energiebesparingen in direct beheerde magazijnen. Met het LODICO 
project wil Ferrero de verzameling van logistieke gegevens in termen van 
kwaliteit en representativiteit optimaliseren.

VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE DIE IN DE EUROPESE 
FABRIEKEN WORDT GBRUIKT IS ZELFGEPRODUCEERD

C02eq 
EMISSIES 

 * Indicatoren variëren 
per geproduceerde 

unit, vergeleken met 
boekjaar 2012/2013, 

berekend op overeen-
komstige basis.
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FERRERO’S MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID IN 
NEDERLAND*

Het familiebedrijf Ferrero heeft als speerpunt dat wij voortdurend investeren 
in de lokale gemeenschappen waarin wij actief zijn. In deze bijlage vindt u 
algemene informatie over Ferrero Nederland en een overzicht van initiatie-
ven die Ferrero in 2014 in Nederland heeft genomen op het gebied van onze 
twee pijlers, Mens en Milieu.

Pagina’s 22 en 23 bevatten achtergrondinformatie over Ferrero Farming Va-
lues. Onze integrale aanpak op het gebied van duurzame grondstofketens 
die op veel vlakken voorbij certificering gaat.

Onze medewerkers, goed zorgen voor ons 
meest waardevolle goed:

In Nederland lopen verschillende projecten om een gezonde levensstijl en 
regelmatige lichamelijke inspanning te bevorderen. Deze worden georgani-
seerd en gecoördineerd door Ferrero’s sociale dienst. 

• Preventieve medische controles voor medewerkers ouder dan 45 jaar.

• Gratis fruit op het werk.

• Persoonlijke consulten met een diëtist.

• Wekelijkse hardlooptrainingen onder leiding van een coach en collectieve

deelname aan hardloopevenementen zoals de Bredase Singelloop.

• Ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in de persoonlijke 

sfeer op sociaal, financieel, gezondheids- en administratief vlak.

• Op de markt sinds 1963, eerste product Mon Chéri.

• Kantoor gevestigd in Breda.

• Meer dan 60 werknemers waarvan 20 lokaal werkzaam zijn.

•  Meer dan 20 verschillende producten op de Nederlandse markt.

• Sterke marktposities met Nutella, Kinder Chocolat, Kinder Bueno, 
Kinder Surprise en Tic Tac.

MENS

MENS MILIEU

ONZE AANWEZIGHEID IN NEDERLAND IN 2014

* Dit deel van het rapport maakte geen deel uit van de audit door Deloitte
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• Ferrero producten worden reeds vanaf het begin aangeboden in kleine,
afzonderlijk verpakte porties. Dit geldt in het bijzonder voor onze Kinder 
producten, bijvoorbeeld: Kinder Chocolat (12,5gr, 71 kcal), Kinder Sur-
prise (20gr, 110 kcal) en Kinder Chocolat with cereals (23,5gr, 130 kcal). 
(De richtlijn van het Voedingscentrum voor tussendoortjes (extra’s) is 
maximaal 200 kcal per dag voor de leeftijd 4-8 jaar).

• Ferrero communiceert altijd richting ouders en houdt zich strikt aan de
Nederlandse Reclamecode: geen reclame richting kinderen tot 13 jaar 
en bij  mediadragers niet specifiek gericht op kinderen mag alleen 
reclame worden gemaakt als het publiek voor minder dan 25% bestaat uit 
kinderen tot 13 jaar.

• Geen reclame en productsampling op scholen.

• Ferrero ondersteunt stichting ‘Media Rakkers’ dat activiteiten ontwikkelt voor
kinderen zodat zij media en hun commerciële effecten beter begrijpen.

Ferrero is sinds 2012 partner van JOGG* Breda en zet zich actief in om 
overgewicht onder kinderen in Breda tegen te gaan. Initiatieven 2013/2014:

• Openbaar Beweegschoolplein bij basisschool De Parel in de wijk Heuvel,
mede ontworpen door de leerlingen zelf. Na schooltijd is het schoolplein
ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt.

• Gratis watertappunt naast basisschool De Parel als onderdeel van de
landelijke JOGG campagne DrinkWater. Eerste watertappunt in Breda in de
directe omgeving van een school.

Ferrero heeft in Nederland geen productie- of opslagactiviteiten. Op het 
gebied van Milieu zijn onze initiatieven dan ook primair gericht op de 
kantooromgeving, ons autobeleid en het transport van onze producten.

Afvalinzameling op kantoor:
• Voorzieningen zijn getroffen om afvalstromen als papier en plastic te 

scheiden zodat deze gerecycled kunnen worden.

Ons transport door Nederland:
• Ferrero kiest bij het afsluiten van leasecontracten bewust voor auto’s met

een lage CO2-uitstoot.

• Sinds 2013 maakt Ferrero alleen nog maar gebruik van vrachtwagens met de
meer milieuvriendelijke Euro 5-motor voor het vervoer van de producten naar 
de Nederlandse klanten en gaat daarmee voorbij de geldende milieunormen.

Onze consumenten, altijd onze volledige aandacht: 

Verantwoorde portiegroottes:

Verantwoorde communicatie:

Actieve levensstijl:

Ferrero heeft als missie dat consumenten op een verantwoorde manier 
kunnen genieten van onze producten door verantwoorde portiegroottes 
aan te bieden, strenge richtlijnen te hanteren voor reclame richting kinderen 
en het stimuleren van een actieve levensstijl onder jongeren.

*Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijk programma met als doel de stijging van overgewicht en
 obesitas bij jongeren van 0-19 jaar omzetten in een daling.

MILIEU

MENS MILIEU
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DUURZAME GRONDSTOFKETENS DOOR FOCUS OP MEER 
DAN ALLEEN CERTIFICERING

De Ferrero Groep ziet het als haar verantwoordelijkheid om het voortouw 
te nemen in het verduurzamen van grondstofketens. Certificering is een 
belangrijk middel om daar te komen. Daarmee wordt bereikt dat boeren 
voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van sociale, economische 
en milieutechnische praktijken. Tegelijkertijd constateert Ferrero dat bij 
sommige grondstoffen meer nodig is dan alleen certificering om structurele 
problemen in die ketens effectief aan te pakken. Met Ferrero Farming Values, 
de integrale aanpak die Ferrero heeft ontwikkeld en gebaseerd is op drie 
pijlers, willen wij op een impactvolle manier het verschil maken. Voorbeelden 
zijn onze initiatieven op het gebied van hazelnoten, cacao en palmolie.

VOLLEDIGE TRANSFORMATIE VAN DE TURKSE HAZELNOOTPLUK 

De Turkse hazelnootsector, met zo’n 75% wereldwijd de grootste producent 
van hazelnoten, kent een aantal structurele problemen zoals achterhaalde 
landbouwpraktijken die bovendien zwaar afhankelijk zijn van fysieke arbeid, 
beperkte toegang tot moderne middelen en gebrek aan alternatieven voor 
kinderen van seizoenarbeiders tijdens de oogst. Dit resulteert weer in veel 
lagere productiviteit ten opzichte van andere landen en sociale problemen 
als kinderarbeid. Deze problemen kunnen alleen effectief worden aangepakt 
als ze integraal worden geadresseerd. Dat is precies wat Ferrero doet met 
zijn FFV hazelnootprogramma, een volledige transformatie van de Turkse 
hazelnootpluk.

• Implementatie productiestandaard die Ferrero zelf heeft ontwikkeld 
omdat er nog geen algemene standaard of certificeringsprogramma 
bestond voor hazelnoten. Boeren die deelnemen aan ons programma 
moeten zich aan deze standaard houden.

• Boeren  trainen  in betere en  modernere  landbouwpraktijken  en 
bewustwording creëren dat kinderen niet mogen werken. Tot nu toe zijn al 
meer dan 14.000 hazelnootboeren getraind, verspreid over zes regio’s. De 
komende jaren moeten daar nog tienduizenden boeren bijkomen.

• Ontwikkeling en beschikbaar stellen van high-tech machines die speciaal
door Ferrero zijn gemaakt voor de steile hellingen van de Turkse hazel-
nootplantages. Verder kunnen boeren na de oogst gebruik maken van de 
mechanische droogstations van Ferrero. 

• Verhogen van de hazelnootkwaliteit en productiviteit waardoor de 
economische positie van de boeren verbetert. 

• Hazelnootketen volledig traceerbaar maken tot aan de plantages. 

• Onderwijs aanbieden aan kinderen in de tentenkampen via het ILO 
programma waar Ferrero actief aan deelneemt en dat financieel wordt ge-
steund door de Nederlandse overheid. 

FERRERO FARMING VALUES
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LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN CACAOBOEREN EN HUN
FAMILIE VERBETEREN

FERRERO’S PALMOLIEHANDVEST

Maar liefst 95 procent van de wereldwijde cacaoproductie komt van kleine 
plantages, van 1 à 2 hectare. En dan praat je over zo´n 5 miljoen boeren 
waarvan het merendeel zich bevindt in West-Afrika dat 70% van de 
cacaoproductie levert met Ivoorkust (35%) en Ghana (25%) als belangrijkste 
landen. Deze boeren gebruiken vaak de verkeerde landbouwtechnieken 
en veel plantages kampen met bodemuitputting, verouderde bomen en 
aanwezigheid van tropische ziektes. Daarnaast zijn er ook diverse sociale 
problemen. Om duurzame verandering teweeg te brengen in West-Afrika 
is het van belang dat initiatieven niet alleen zijn gericht op de cacaoboeren 
maar ook op de gemeenschappen waar deze boeren deel van uitmaken. 

Ferrero heeft daarom een alomvattende duurzaamheidsstrategie ontwikkeld 
gericht op:

• Bevorderen van de professionalisering van cacaoboeren en het creëren
van bewustwording over verantwoorde productie door middel van trainingen.

• Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe cacaoplanten om de oude bomen 
te vervangen.

• Versterken van de organisatiestructuren van kleine boeren en lokale
gemeenschappen. 

• Het verbeteren van het inkomen van boeren en hun families onder andere
door te zorgen voor betere toegang tot krediet.

• Verbeteren van toegang tot onderwijs voor diverse leeftijden en de
onderwijsvoorzieningen.

Om bovenstaande te bereiken werkt Ferrero nauw samen met diverse partij-
en. Te beginnen met alle certificeringsorganisaties: UTZ, Rainforest Alliance 
en Fair Trade. Ferrero werkt daarnaast ook samen in speciale programma´s 
met NGO´s als Solidaridad, Source Trust en GeoTraceability.

Ferrero wil waarborgen dat de palmolie die wij gebruiken in onze producten 
niet bijdraagt aan ontbossing, uitsterving van plant- en diersoorten, hoge 
uitstoot van broeikasgassen en mensenrechtenschendingen. Om die reden 
heeft Ferrero in 2013 haar eigen Palmoliehandvest gelanceerd. Op diverse 
cruciale punten gaat het Handvest, dat Ferrero samen met de ngo TFT im-
plementeert, verder dan de criteria van de Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO).

• Volledige traceerbaarheid tot aan de plantages waar de palmolie wordt 
geproduceerd. Zo weten wij precies waar verbetering nodig is en kunnen 
we daar gericht iets aan doen.

• Bescherming van alle bossen en veengronden, inclusief de biodiversiteit
en de dieren die daar wonen zoals orang-oetans, en geen gebruik van vuur 
om land vrij te maken.

• Bescherming van lokale gemeenschappen en hun rechten. 
• Kleine boeren actief betrekken in onze toeleveringsketen. Zo kunnen

we hen helpen richting duurzame productie en hun economische positie 
verbeteren. 
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