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De volledige versie van het MVO-verslag 2015 en deze samenvatting werden 
opgesteld door het Institutional Affairs, Public Relations en Corporate 
Communications-kantoor van de Ferrero Groep (e-mail: csr@ferrero.com).

De volledige versie van het MVO-verslag 2015 is online beschikbaar op 
www.ferrerocsr.com. Het verslag werd geredigeerd in overeenstemming met de 
“G4 Sustainability Reporting Guidelines” (2013) en de “Food Processing Sector 
Disclosures” (2014), beide gepubliceerd door het Global Reporting Initiative 
(GRI), overeenkomstig de optie “In accordance” – Core.

Deze complete versie werd ingediend bij:
 •   de GRI Content Index Service en GRI heeft de nauwkeurigheid van de 

GRI G4 Content Index bevestigd;
 •  externe verificatie uitgevoerd door Deloitte & Touche S.p.A., dat het 

“Independent auditors’ report” heeft uitgegeven op 9 september 2016.

Daarnaast is er rekening gehouden met de volgende referentiepunten:
 •  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.
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Op de Expo presenteerde Ferrero eveneens zijn waarden, zijn inzet voor kwaliteit, doorlopende innovatie, 
heldere communicatie en de zorg voor zijn mensen die de geschiedenis van de Groep hebben gevormd 
en er deel van uitmaken.

Het feit dat we een mondiale Groep zijn weerhoudt ons er niet van om lokaal te handelen. Zo onderhouden 
we onze sterke band met de mensen en de regio waarin we actief zijn. Dit wordt niet alleen gedemonstreerd 
door onze inzet voor economische prestaties en door het delen van waarde met een toenemend aantal 
mensen, maar ook door ons diepe gevoel van verantwoordelijkheid dat zich vertaalt in een specifieke focus 
op het verminderen van klimaatverandering. In september 2014 ondertekende de Ferrero Groep de New 
York Declaration on Forests tijdens de VN-klimaattop van 2014, een overeenkomst waarin het doel werd 
gedefinieerd om de ontbossing tegen 2020 te halveren en tegen 2030 permanent te stoppen.

Bovendien verstevigen we bij de selectie van onze grondstoffen doorlopend onze strikte criteria van 
uitmuntendheid in kwaliteit, respect voor mensenrechten, ecologische duurzaamheid en dierenwelzijn, 
die voor ons van essentieel belang zijn. Sinds november 2015 is Ferrero lid van de Palm Oil Innovation 
Group (POIG); dit vertegenwoordigt een verdere stap voorwaarts op de weg naar het garanderen van een 
duurzame toeleveringsketen voor palmolie. Dit engagement is het gevolg van dezelfde innovatieve ambitie 
die in november 2013 heeft geleid tot Ferrero’s lancering van het Palmoliehandvest, in samenwerking met 
zijn leveranciers, om de hoofdoorzaken van ontbossing aan te pakken en een evenwicht te creëren tussen 
de bescherming van het milieu, behoeften van de gemeenschap, voordelen en economische haalbaarheid.

De Groep blijft zijn waarden delen door het promoten van een actieve levensstijl bij jonge mensen en 
hun families via het mondiale programma Kinder+Sport “Joy of moving”. Dit programma moedigt het 
beoefenen van sport aan en draagt bij aan het verspreiden van het plezier van bewegen voor kinderen 
overal ter wereld.

De Groep blijft groeien en zich uitbreiden en realiseert dit door zich volledig te richten op het voldoen aan 
de behoeften van consumenten, het handhaven van een uitmuntende kwaliteit en versheid en ons best te 
doen om te garanderen dat “Ferrero-waarden”, of wat we de “Ferrero manier van werken” noemen, altijd 
worden toegepast.

Traditie en innovatie zijn inherent aan het DNA van Ferrero. Als ik een metafoor zou moeten bedenken, dan 
zou ik zeggen dat traditie als een boog is. Hoe verder we de pees terugtrekken, hoe verder we de pijl van 
moderniteit, van visie, van innovatie kunnen afschieten. De Ferrero Groep heeft een sterke, diepgewortelde 
“cultuur van doen”, dankzij het initiatief van haar mensen, waardoor uitzonderlijke Global Lovebrands zijn 
gecreëerd, die vaak generatie overstijgende mythen worden, terwijl ze altijd blijven aansluiten bij de tijdgeest.

Ons sterke gevoel van ethiek, de basis voor onze ondernemerscultuur, is onze waardeketen: ieder van 
ons werkt langs een pad dat wordt verlicht door de passie, toewijding en vastberadenheid die we in onze 
producten leggen, van hun creatie tot de verzending en levering aan verkooppunten, waar ze licht en 
warmte brengen in het hart van consumenten. Hoe meer we dit licht laten schijnen in de hele waardeketen, 
des te waarschijnlijker is het dat we ons verzekeren van een constante en unieke plaats in de wereld.

Veel leesplezier!

Juli 2016

Giovanni Ferrero 
Chief Executive Officer

Ferrero International

Brief van de CEO
Dankzij de solide waarden, passie en inzet die altijd 
het werk van alle medewerkers van de Ferrero Groep 
hebben geleid, naast het constante en vernieuwde 
vertrouwen van onze klanten, hebben we het 
boekjaar 2014/2015 succesvol kunnen afsluiten, met 
een geconsolideerde omzet van 9,542 miljard euro, 
die een stijging van +13,4% aangeeft in vergelijking 
met het voorgaande jaar.

Deze groei was het resultaat van een exceptionele 
dynamiek in de nieuwe markten van Ferrero, 
waarvan de resultaten zelfs nog significanter zijn als 
er rekening wordt gehouden met de internationale 
context en de aanhoudende problemen. Daarom 
heeft de Groep de uitmuntende verkoopresultaten 
van de afgelopen jaren geëvenaard, en in sommige 
gevallen zelfs verbeterd, in Azië, het Midden-
Oosten, de Verenigde Staten, Canada, Mexico 
en Australië. Er werden eveneens uitstekende 
resultaten behaald in de Europese markten, zoals 
het Verenigd Koninkrijk, Polen en Duitsland.

In het boekjaar 2014/2015 heeft de Ferrero Groep 
nieuwe investeringen gedaan, goed voor 5,8% van 
de verkoop, in de uitbreiding van de industriële 
en productieactiviteiten in met name Italië, China, 
Duitsland, Polen, India en Brazilië. Momenteel heeft 
Ferrero 22 productiefaciliteiten.

De Groep is zich eveneens blijven inzetten voor een versterking van zijn aanwezigheid in de hazelnootmarkt, 
zodat de kwaliteit van deze essentiële grondstof en de unieke smaak van zijn producten worden 
gegarandeerd en verbeterd. In het bijzonder heeft Ferrero in Turkije de overname afgerond van de Oltan 
Groep, een leidende partij op het gebied van de levering, verwerking en verkoop van hazelnoten. Deze 
overname versterkt onze inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame 
landbouwpraktijken, die in Turkije al operationeel zijn dankzij het speciale programma “Ferrero Farming 
Values” (FFV).

Bovendien rondde de Ferrero Groep in augustus 2015 de acquisitie af van Thorntons Plc, een historisch 
Engels bedrijf, opgericht in 1911 en actief in het Verenigd Koninkrijk in de productie en marketing van 
chocolade zoetwarenproducten. De basis van Ferrero en Thorntons wordt gevormd door een sterke 
familietraditie en een roeping om onze klanten te verwennen met zoetwarenproducten van topkwaliteit.

Een ander belangrijk resultaat waarop we trots kunnen zijn: vanaf 31 augustus 2015 bedroeg het totale 
aantal interne en externe medewerkers van de Ferrero Groep 40.721 vrouwen en mannen.

Van mei tot oktober 2015 nam de Ferrero Groep eveneens deel aan Expo Milano 2015. Onze deelname 
voegde een blik op onze filosofie toe aan de universele wereldtentoonstelling, die volledig wordt 
weerspiegeld in het motto van de tentoonstelling “Voedsel voor de planeet, energie voor het leven”.
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Bij Ferrero is klantgerichtheid niet slechts een holle frase, maar iets 
wat we dagelijks in praktijk brengen, gebaseerd op een gevoel van 
verantwoordelijkheid dat verder gaat dan louter commercieel belang. 
Deze verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd door Ferrero’s nutritionele 
strategie, continue innovatie, kwaliteit en versheid van zijn producten, 
voedselveiligheid en verantwoordelijke en transparante communicatie. 
Bovendien toont Ferrero een constante belangstelling voor het leven 
van zijn werknemers en oud-werknemers en de mensen uit de diverse 
gemeenschappen waarin de onderneming actief is. Deze inzet is ook 
terug te vinden in de activiteiten van de Ferrero Foundation en van het 
Michele Ferrero Entrepreneurial Project, dat actief is in Afrika en Azië. De 
Groep blijft zich ook houden aan haar belofte voor het promoten van een 
actieve levensstijl door jonge mensen en hun families aan te spreken via het 
mondiale programma Kinder+Sport “Joy of moving”.

Toezicht op en verbetering van de impact van zijn activiteiten over de gehele 
leveringsketen is een prioriteit voor de Ferrero Groep. Dit wordt nagestreefd 
door te garanderen dat de belangrijkste grondstoffen verantwoordelijk 
worden ingekocht. Daarnaast zet de Groep zich in voor productie met 
respect voor het milieu, door gebruik te maken van de beste beschikbare 
technologie, waarbij het effi ciënte gebruik van energie, materialen en 
hulpbronnen wordt gewaarborgd en het waterverbruik verantwoordelijk 
en redelijk is. Ferrero erkent deze verantwoordelijkheid en zet zich sterk in 
voor het minimaliseren van zijn impact op het milieu; van grondstoffen tot 
productiefaciliteiten en logistiek in de volledige waardeketen.

MENS

MILIEU

Maatschappelĳ ke 
verantwoordelĳ kheid van Ferrero
F errero heeft zich altĳ d trouw gehouden aan het op zich nemen 

van solide beloften en het uiterste aandacht besteden aan Mens 
en Milieu, waarbij het deze voorrang verleende op haar fi nanciële 

doelstellingen. Deze tendens is inherent aan het DNA van het bedrijf en 
wordt symbolisch vertegenwoordigd in een brief die Michele Ferrero in 1957 
stuurde aan medewerkers van het bedrijf toen hij de leiding overnam: 

Ik beloof persoonlijk dat ik alles wat ik doe en alles wat ik 
van plan ben zal wijden aan ons bedrijf, zodat het zijn reis 
kan voortzetten in hetzelfde licht dat mijn vader en oom 

het schonken, en ik verzeker u dat ik pas tevreden zal zijn wanneer ik 
in staat ben om u en uw kinderen door concrete feiten een 
veilige en vredige toekomst te garanderen.

Michele Ferrero

Voor de Ferrero Groep stond de term 
“maatschappelijk verantwoord onde r- 
nemen” altijd synoniem voor “zorgen 
voor mensen en hun omgeving”,
namelijk werknemers en oud-werk-
nemers, consumenten, families en de 
plaatselijke gemeenschappen waar 
de onderneming actief is. Deze 
principes van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid vormden de 
leidraad voor Ferrero’s eerste stappen, 
nu meer dan 65 jaar geleden in Alba, 
en blijven onveranderd tot de dag van 
vandaag.

Voor de Ferrero Groep is het 
belangrijkste verslag nooit de 
jaarrekening geweest; het is het 
MVO-verslag dat een weerspiegeling 
is van het respect van de Groep 
voor Mens en Milieu.

De benadering van duurzaamheid 
van de Groep is vandaag de dag 
gebaseerd op de strategie voor 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid van het bedrijf: “Waarden 

delen om waarde te creëren”.

Deze strategie wordt dagelijks 
geïmplementeerd door onze inzet 
voor consumenten, wat leidt tot de 
allerbeste producten, innovatie en 
heldere communicatie. Voor Ferrero 
is de creatie van gedeelde waarde 
een praktijk die invloed heeft op alle 
fases van de leveringsketen: van zorg 
dragen voor de mensen die hebben 
bijgedragen aan en nog steeds 
bijdragen aan de geschiedenis van 
de Groep, de steun aan lokale 
gemeenschappen, de promotie van 
een actieve levensstijl onder jongeren 
en hun families, tot de sterke inzet 
voor duurzame landbouwpraktijken 
en het beschermen en behouden 
van het milieu.

Daarom bevestigen we alle beloften 
van onze MVO-strategie die op dit 
moment is onderverdeeld in twee 
belangrijke onderwerpen: Mens en 
Milieu.

Voor het bepalen en beheren van het beleid van de Groep op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft de 
Ferrero Groep een kantoor dat specifi ek verantwoordelijk is voor MVO 
(e-mail: csr@ferrero.com), dat wordt geleid door de vicepresident van 
de Groep, Amb. Francesco Paolo Fulci.

F

MENS MILIEU
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Het in kaart brengen van interne en externe stakeholders evenals de 
materialiteitsanalyse werden bijgewerkt om de voorbereiding van het 
verslag en deze samenvatting te kunnen uitvoeren.
Met betrekking tot de betrokkenheid van stakeholders neemt de Ferrero 
Groep actief deel aan debatten en de werkgroepen van brancheorganisaties 
waartoe het behoort. Daarnaast heeft de Groep een gestructureerde dialoog 
ontwikkeld met een aantal NGO’s die eveneens werkzaam zijn in MVO.

Economische 
prestaties

Zakelijke 
ethiek

Corporate 
governance

Naleven van 
wet- en 

regelgevingVerantwoord beheer van 
toeleveringsketens 

Veiligheid en kwaliteit van 
producten en ingrediënten 

Verantwoorde 
marketing

Welzijn en ontwikkeling 
van werknemers

Bedrijfsgezondheid 
en -veiligheid

Actief 
gezond leven

Betrokkenheid bij en ontwikkeling 
van lokale gemeenschappen

Mensenrechten

Empowerment 
van vrouwen
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RELEVANTIE EN POTENTIËLE IMPACT VOOR FERRERO

Klimaatverandering en 
broeikasgasemissies

Duurzame 
verpakkingen

Waterbeheer

Natuurlijk 
ecosysteem

Dierenwelzijn

Voedselverspilling

Antifraude en 
anticorruptie

Voeding en 
Gezondheid

Verantwoorde 
inkoop van 

grondstoffen

DE GROEP MILIEUMENS

MATERIALITEITSMATRIX

Stakeholders van de 
Ferrero Groep en 
materialiteitsanalyse

MEDIA EN SOCIALE 
NETWERKEN

INSTITUTIES, 
OVERHEDEN EN 
REGELGEVENDE 

INSTANTIES

CONSUMENTEN-
BONDEN EN NGO’s

WERKNEMERS

VAKBONDEN

LEVERANCIERS

BOEREN 

LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN

DISTRIBUTEURS EN 
DETAILHANDELAREN

BRANCHE-
ORGANISATIES

CONSUMENTEN

STAKEHOLDER MAPPING

n 2015 werkte de Groep de analyse bĳ  van relevante 
duurzaamheidsthema’s via een intern materialiteitsproces door 
de nieuwe G4 Sustainability Reporting Guidelines toe te passen: 

met name de materialiteitsanalyse die zich richt op het identifi ceren 
en evalueren van het belang van verschillende duurzaamheidsthema’s 
die invloed hebben op het vermogen van de Groep om waarde te 
creëren en de onderwerpen die als relevant worden beschouwd door de 
stakeholders.

I
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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

NIEUW 
DOEL

PIJLER BESCHRIJVING VOORTGANG

Tegen 2020

Tegen 2020

Groep ISO 50001 certificering voor 
de 17 huidige productielocaties – 

uitgezonderd de fabrieken van Michele 
Ferrero Entrepreneurial Project – met 

inbegrip van elektriciteitscentrales

Implementatie van een mondiaal actieplan 
voor energie, overeenkomstig lokale behoeften 

voor bestaande en toekomstige fabrieken, 
gericht op het terugdringen van emissies.

40% reductie van CO2-emissies 
van productieactiviteiten (ten 

opzichte van 2007)
Tegen 2020

Tegen 2020

30% reductie in broeikasgasemissies 
(tonnen CO2-eq) van transport- en 

opslagactiviteiten (ten opzichte van 
2009) 

Tegen 2020

Verlengd tot 
2017

Bereikt in 
december 

2014

Gebruik van verpakkingen gemaakt 
uit hernieuwbare bronnen (+10% 

ten opzichte van 2009)

100% nieuw karton1 van 
duurzaam gecertificeerde 

toeleveringsketen
100% nieuw papier2 van 

duurzaam gecertificeerde 
toeleveringsketen

De benadering die de Ferrero Groep heeft ten aanzien van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid wordt gedreven door solide waarden en een constante 
inzet voor de creatie van waarde. Deze essentiële en onveranderlijke beloften 
worden ingelost door middel van concrete doelen, acties en resultaten.

Doelen van de Ferrero 
Groep voor 2020

Tegen 2020

Toename van 5% van vrouwen 
in managementposities  

(vergeleken met 31 augustus 
2015)

PĲLER BESCHRĲVING VOORTGANG
 FSSC 22000 

voedselveiligheidscertificering voor 
alle productielocaties van de Groep

Tegen 2016

De activiteiten van de Ferrero 
Foundation en van het Michele Ferrero 

Entrepreneurial Project

De activiteiten van de Ferrero 
Foundation en van het Michele Ferrero 

Entrepreneurial Project
Bereikt en 
hernieuwd

Engagement 
hernieuwd tot 

2018

Interne initiatieven promoten ter 
ondersteuning van een "cultuur van 

diversiteit"

Tegen 
augustus 

2018

Doorlopende steun aan en uitbreiding 
van ons Kinder+Sport programma 
door het wereldwijd te activeren in 

30 landen en 5 miljoen kinderen in 
beweging te brengen

100% duurzaam gecertificeerde 
cacao Tegen 2020

100% palmolie gecertificeerd als 
duurzaam en 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

Zelfgeproduceerde elektriciteit, in totaal 
70% (in plaats van 75%) van het elektrische 

verbruik van alle Europese fabrieken, 
waarvan 18% (in plaats van 25%) 

afkomstig van hernieuwbare bronnen

Gedeeltelijk 
bereikt in 

september 
2014
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170+
LANDEN WAAR FERRERO 

PRODUCTEN AANWEZIG ZIJN 
EN WORDEN VERKOCHT

22 

PRODUCTIELOCATIES 
OP 5 CONTINENTEN

ARGENTINIË
AUSTRALIË
BELGIË
BRAZILIË
BULGARIJE
CANADA
CHILI
CHINA
COLOMBIA
DENEMARKEN
DUITSLAND

ECUADOR
FINLAND
FRANKRIJK
GEORGIË
GRIEKENLAND
HONG KONG
HONGARIJE
IERLAND
INDIA
ITALIË
JAPAN

KAMEROEN
KAZACHSTAN
KROATIË
LUXEMBURG
MALEISIË
MEXICO
MONACO
NEDERLAND
NOORWEGEN
OEKRAÏNE
OOSTENRIJK

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

TSJECHISCHE REPUBLIEK
TURKIJE
VERENIGD KONINKRIJK
VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
VERENIGDE STATEN 
ZUID-AFRIKA
ZUID-KOREA 
ZWEDEN
ZWITSERLAND

DE FERRERO GROEP IS AANWEZIG IN 53 LANDEN

Sinds 2011 is de Ferrero Groep bezig geweest met het implementeren van 
het ABCDE Plan (A Business Code Dialogue Engagement), dat gericht is op 
het delen van de Gedragscode van de Groep met alle stakeholders in de 
waardeketen. De code is gebaseerd op de Ferrero-principes en voldoet aan 
de Gedragscode van de Groep.

ACTIEF IN 
3 LANDEN

6 LANDBOUWBEDRIJVEN 
EN 8 PRODUCTIEFACILITEITEN

Productielocatie

Michele Ferrero 
Entrepreneurial Project
Ferrero Hazelnut Company

Sinds 1998 past Ferrero International, het strategische 
en operationele hart van de Groep, 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 en van 
de Auditcommissie. Deze commissie geeft advies 
en aanbevelingen aan de RvB over interne controle-
systemen.

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.

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

1.781.339 ton 
GEBRUIKTE LANDBOUWGRONDSTOFFEN 
EN VERPAKKINGSGRONDSTOFFEN1

12.078.000 q
TOTALE PRODUCTIE 

9.541.772 (€/000)
GECONSOLIDEERDE NETTO-OMZET 

3,5%

70,6%

AFSCHRIJVING

OPERATIONELE KOSTEN 
GEHERCLASSSIFICEERD

7,2%

57,7%

14,3%

PERSONEELSZAKEN

KAPITAAL-
VERGOEDING

1,1%
GEMEENSCHAP

PUBLIEKE 
SECTOR

19,6%
BEDRIJFSSYSTEEM

25,9%

NETTO TOEGEVOEGDE 
WAARDE

TOEGEVOEGDE WAARDE GEGENEREERD EN 
GEDISTRIBUEERD - BOEKJAAR 2014/20152

1. Het cijfer omvat het volume water dat wordt gebruikt in de recepten 
van Ferrero-producten, grondstoff en voor surprises en hulpmaterialen 
voor het productieproces.

2. In het boekjaar 2014/2015 bedroeg de door de Ferrero Groep 
gegenereerde netto toegevoegde waarde 2,618 miljard euro.

SAMENVATTING
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Ferrero wilde zijn passie en engagement voor het tevredenstellen van 
klanten naar actie vertalen, en ze in het centrum van zijn dagelijkse activiteiten 
plaatsen.

VOEDING - Ferrero heeft een strategie ontwikkeld die als uniek kan 
worden beschouwd, aangezien deze gebaseerd is op een bepaald type 
zoetwarenproduct. Dit type product wordt gekenmerkt door hoogwaardige 
grondstoffen die niet alleen bijdragen aan het leveren van energie door 
hun natuurlijke samenstelling, maar ook van het type en de hoeveelheid 
micronutriënten die van essentieel belang zijn voor de gezondheid.

De kleine porties en de recepten van Ferrero-producten helpen klanten bij het 
zich eigen maken van een nutritionele benadering op basis van verschillende 
eetmomenten gedurende de dag, ondersteund door duidelijke en uitgebreide 
voedingswaarde-etiketten. De Groep draagt ook bij aan het promoten van 
goede eetgewoonten via een sterke inzet voor wetenschappelijk onderzoek.

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

Grote merken in 
kleine porties, 
afzonderlijk verpakt
Transparante 
voedingswaarde informatie
Versheid: opschorten of 
terugtrekken uit de verkoop 
van producten tijdens de zomer

Verantwoordelijke 
reclame en 
communicatie 
Instructies voor het 
op de juiste wijze 
weggooien van 
verpakkingen
Producten met 
surprise speeltjes: 
de waarden van 
spelen en veiligheid

Versheid en kwaliteit
Duurzame en ethische 
inkoop
Dierenwelzijn
Traceerbaarheid en 
veiligheid
Evaluatie en bewaking 
van leveranciers van 
grondstoffen
Zakelijke Gedragscode

Kwaliteits- en 
voedselveiligheidcertificering
Respect voor het milieu en 
zelfproductie van energie
Optimalisatie van 
natuurlijke hulpbronnen en 
afvalterugwinning
Veiligheid van werknemers
De 5R van verpakkingen: 
Removal, Reduction, 
Recycle, Reuse and 
Renewability (verwijderen, 
reductie, recycling, 
hergebruik en 
hernieuwbaarheid)

Doorlopende innovatie 
Producten voor alle gelegenheden 
Producten ontworpen voor kinderen 
Kleine porties
Geen gebruik van geharde plantaardige oliën en vetten
Unieke smaak van ieder product

   
CO

N
SU

M
EN

T 
     

      
      RECEPT 

   GRONDSTO
FFEN

 

  V
ERKO

O
PPUNT               LOGISTIEK 

     
    

 PRO
DU

CT
IE

DE WAARDEKETEN VAN ONZE PRODUCTEN: EEN PAD VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

ONZE CONSUMENTEN

80% <100 kcal
VAN DE FERRERO-PRODUCTEN LEVERT 

MINDER DAN 130 KCAL PER PORTIE
GEMIDDELDE CALORISCHE 

INNAME PER PORTIE

De start en de groei van de Ferrero Groep, 
generatie op generatie, waren mogelijk dankzij 
de onvoorwaardelijke passie van de mensen die 
deel zijn of waren van de Groep, en het blijvende 
vertrouwen van de consument in onze producten.

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

Mensen zijn een unieke toegevoegde waarde voor 
de Ferrero Groep en ze zijn 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.

40.7211  
FERRERO MEDEWERKERS OP 31/08/2015

104 NATIONALITEITEN VERTEGEN-
WOORDIGD ONDER ZIJN WERKNEMERS

 3.500 +
VOORMALIGE MEDEWERKERS EN 
PARTNERS BEDIEND DOOR DE FOUNDATION

4.330
MEDEWERKERS BETROKKEN BIJ HET MICHELE 
FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT OP 31/08/2015

4,1 miljoen   
KINDEREN IN BEWEGING GEBRACHT2 
MET KINDER+SPORT

1. Dit omvat eveneens de externe medewerkers van Ferrero, waaronder 
tijdelijke werknemers, verkoopvertegenwoordigers, stages en andere 
vormen van directe samenwerking, uitgezonderd servicecontracten.

2. Aantal kinderen dat actief deelneemt aan de programma’s/
evenementen gesponsord door Kinder+Sport.

15
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Op 31 augustus 2015 bedroeg het aantal werknemers van de Groep 33.219, 
plus 26 werknemers van de Ferrero Industrial Services G.E.I.E en Fondazione 
Piera, Pietro e Giovanni Ferrero en 7.476 externe medewerkers3, samen in totaal 
40.7214, met een toename van 19% in vergelijking met het voorgaande 
jaar. In dit aantal zijn 104 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De 
Ferrero Groep bevestigt de toename van de extra-Europese aanwezigheid 
(36,9%) en de relevantie van vrouwelijke werknemers (42,4%). Bovendien is 
Ferrero toegewijd aan het behouden en beschermen van de veiligheid en de 
gezondheid van zijn werknemers, aannemers, bezoekers en diegenen die deel 
uitmaken van zijn invloedssfeer. Daarnaast investeert Ferrero in beroepstraining, 
organisatorische en managementtraining voor zijn werknemers; met dit doel 
heeft Hij het Ferrero Learning Lab in het leven geroepen – via de 4 Leerzuilen 
– en talrijke initiatieven in zijn lokale kantoren.

40
ACTIVITEITS- 
GROEPEN

20.000
EXEMPLAREN VAN FILODIRETTO 

MAGAZINE GEDISTRIBUEERD

580
MEDISCHE ONDERZOEKEN 

VERSTREKT IN 2015

394.957 
TRAININGSUREN IN  

DE FERRERO UNIVERSITY

71,8%
VASTE  

WERKNEMERS

42,4%
VROUWEN

MANNEN EN VROUWEN BIJ FERRERO

relaties, engagement en kennis wordt aangemoedigd.
De Foundation is actief op sociaal, filantropisch, cultureel en kunstzinnig gebied en 
is hoofdzakelijk gericht op oudere werknemers van Ferrero die met pensioen zijn 
gegaan en op kinderen, via talrijke sociale en culturele projecten, sociaal-hygiënische 
diensten, een kinderdagverblijf en samenwerking met universiteiten. Op basis van 
het model van de Ferrero Foundation en geïnspireerd door het motto “Werken, 
creëren, doneren”, zijn er twee “Opera Sociale” opgericht in Duitsland en Frankrijk.

3.  Dit omvat eveneens de 
externe medewerkers 
van Ferrero, waaronder 
tijdelijke werknemers, 
verkoopvertegenwoordigers, 
stages en andere vormen 
van directe samenwerking, 
uitgezonderd 
servicecontracten.

4.  Het totaal op 31 augustus 
2015 omvat 4.317 mensen 
in dienst bij de bedrijven 
die in de loop van het 
boekjaar 2014/2015 
werden overgenomen 
(Oltan Group en Thorntons 
Plc). De gedetailleerde 
gegevens die in dit gedeelte 
worden gerapporteerd 
hebben betrekking op het 
personeel op 31 augustus 
2015, voor een totaal 
van 28.928, waarin 
de werknemers van 
deze bedrijven niet zijn 
meegerekend.

LA FONDAZIONE FERRERO 

De Foundation werd in 1983 opgericht als een Sociale Onderneming door 
Michele Ferrero en staat onder leiding van haar onvermoeibare president Maria 
Franca Ferrero. De Foundation richt zich hoofdzakelijk op het verbeteren van 
de kwaliteit van leven van ouderen, waarbij de ontwikkeling van sociale 

DE FERRERO FOUNDATION

IN EUROPA MAAKT FERRERO 
GEEN RECLAME VOOR 

ETENSWAREN VOOR KINDEREN 
JONGER DAN 12 JAAR

65 TESTS MET BETREKKING TOT 
DE VEILIGHEID EN KWALITEIT 

VAN SPEELTJES IN VERGELIJKING 
MET DE 38 TESTS DIE WORDEN 

VEREIST DOOR INTERNATIONALE 
REGELGEVING

KWALITEIT EN VERSHEID - Het businessmodel van Ferrero werd 
ontworpen om de maximale versheid van het product door de totale 
waardeketen heen te waarborgen en iedere vorm van afval te vermijden. 
Sinds zijn oprichting heeft Ferrero maximale aandacht geschonken aan de 
selectie van grondstoffen en ingrediënten. Het zijn zelfs hun kwaliteit en 
versheid die de specifieke organoleptische kenmerken van de producten 
bepalen. De uitmuntendheid van de producten en hun veiligheid worden 
gegarandeerd door een systeem van interne procedures die worden 
geverifieerd via geïntegreerde en systematische inspecties door het 
Centrale kwaliteitsbeheer in de fabrieken en in de hele logistieke keten, 
naast een hoog innovatietempo.

GECERTIFICEERDE FABRIEKEN OVEREENKOMSTIG  
DE FSSC 22000 VOEDSELVEILIGHEIDSNORM BIJ DE 
AANVANG VAN 2016

VERANTWOORDELIJKE COMMU-
NICATIE - Voor de Ferrero Groep  
houdt maatschappelijke verant-
woordelijkheid eveneens in dat er 
een reeks zelfreguleringssystemen 
wordt aangenomen, met name met 
betrekking tot voedingsinformatie-
etikettering en reclame. Deze 
beloften worden doorlopend 
bewaakt door externe organisaties. 
Deze organisaties bevestigen dat 
de mate van naleving hoog is.
De Groep zet zich in om het belang 
van de klant aan het ontvangen van 
ware en nauwkeurige communicatie 
zo goed mogelijk te dienen zodat 
klanten de meest geschikte keuzes 
op het gebied van voeding en 
levensstijl kunnen maken.

KINDER SURPRISE COMPANY - 
Al meer dan 40 jaar hebben Ferrero’s 
KINDER®-producten een bijdrage 
geleverd aan de blijde groei van kinderen 
van alle leeftijden door het genereren 
van dagelijkse momenten van intense 
emotie. Hierbij is het creatieproces van de 
surprises geëvolueerd, terwijl hetzelfde 
engagement bewaard is gebleven voor 
het creëren van veilige en innovatieve 
producten en een continu streven naar 
verbetering. De Kinder Surprise Company 
(KSC) is een divisie van de Ferrero 
Groep die gewijd is aan het ontwikkelen 
en creëren van kleine KINDER®-
speeltjes, waarvan de kenmerken en de 
speelbaarheid van de surprises moeten 
worden ontwikkeld en geoptimaliseerd 
specifiek voor de miniatuuromvang van de 
KINDER®-wereld.

FONDAZIONE FERRERO

SAMENVATTING
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Het promoten van de kwaliteit van leven en actieve levensstijlen is leidend 
voor de missies van de Groep, en Kinder+Sport is een speciaal programma 
dat al 10 jaar loopt. Het promoot het beoefenen van sport en richt zich op 
het verspreiden van bewegingsplezier voor kinderen overal ter wereld 
en inspireert ze om al op zeer jonge leeftijd actief te zijn. Het programma is 
momenteel actief in 25 landen, en presenteerde het “Manifesto Joy of Moving” 
op de Expo Milano 2015. De resultaten laten een aanzienlijke progressie zien, 
die overeenkomt met de langetermijndoelen van het project (gesteld voor 
2017/2018): om een paar te noemen, Kinder+Sport bereikte in het boekjaar 
2014/2015 4 nieuwe landen en bracht 4,1 miljoen kinderen in beweging via 23 
verschillende sporten, waarbij 126 sportfederaties en -verenigingen betrokken 
waren.

KINDER+SPORT

10,6 M€
INVESTERING

3.105
EVENEMENTEN 

GEORGANISEERD

25
BETROKKEN 

LANDEN

De geest van ondernemerschap en liefdadigheid, die Ferrero al vanaf 
de oprichting kenmerkt, was de inspiratiebron achter de Ferrero Sociale 
Ondernemingen. Deze werden bijna 10 jaar geleden bedacht en opgezet door 
Michele Ferrero, eerst in Kameroen en vervolgens in Zuid-Afrika en in India. 
Dit project omvat commerciële ondernemingen in iedere betekenis van het 
woord: hun doel is daarom het maken van winst. Desalniettemin handelen ze 
volgens een “sociaal” gedachtegoed, aangezien ze tot doel hebben banen 
te creëren in de minst ontwikkelde regio’s van ontwikkelingslanden. Bovendien 
implementeren ze projecten en initiatieven van sociale en humanitaire aard, 
die gericht zijn op het beschermen van de gezondheid en de educatieve en 
sociale ontwikkeling van kinderen en jonge mensen in deze landen.

De Ferrero Sociale Ondernemingen kregen een nieuwe naam, namelijk 
“Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero” (Michele Ferrero Entrepreneurial 
Project), ter nagedachtenis van “Cavaliere del Lavoro” Michele Ferrero, die 
gepassioneerd iedere stap van hun ontwikkeling aanmoedigde en ondersteunde.

MICHELE FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT

Zuid-Afrika (Walkerville/Midvaal Gauteng)

Kameroen (Yaoundé)

India (Baramati/Pune, Maharashtra)
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Voor de verwezenlijking van zijn ambities op het gebied van duurzame 
toeleveringsketens voor de agrarische sector heeft Ferrero voor zijn 
belangrijkste grondstoffen binnen het F-ACTS-raamwerk de  Ferrero Farming 
Values (FFV’s) programma’s gelanceerd.

In boekjaar 2014/2015 bereikte de Groep de doelstelling van 44% duurzaam 
gecertificeerde cacao, door middel van leveringen van UTZ Certified, 
Rainforest Alliance Certified en Fairtrade gecertificeerde landbouwbedrijven.
Ferrero werkt doorlopend samen met non-profit- en boerenorganisaties om 
landbouwkundige, sociale, milieu- en zakelijke problemen in de cacaoproductie 
aan te pakken en ondersteunt lopende lokale projecten om kinderarbeid te 
bestrijden en training voor de boeren mogelijk te maken

F-ACTS

COCOA

30 - 65 - 70 - 35 40 - 70 - 80 - 60 50 - 0 - 100 - 10

Cacao

AUGUSTUS 2013 EIND  2016 EIND  2018 EIND 2020

20% 50% 75% 100%

Origines : Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Équateur, Cameroun et autres.

25%

Het respect voor en de bescherming van de Planeet is 
één van de fundamentele pijlers van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van Ferrero. Daarom 
streven we ernaar om onze sterke motivatie voor groei 
te combineren met veel zorg voor duurzaamheid. Dit 
streven vertaalt zich in een reeks van verantwoordelijke 
keuzes, gericht op zowel de duurzaamheid van 
grondstoffen als op het verminderen van de impact 
op het milieu van productieactiviteiten door middel 
van twee belangrijke projecten:

meer dan 22%
ZELFPRODUCTIEVERMOGEN VAN 
HERNIEUWBARE BRONNEN

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

91,6%
GERECYCLED AFVAL

36% 
HERNIEUWBARE MATERIALEN IN 
VERPAKKINGEN

Ferrero Agricultural Commitment 
to Sustainability is het programma 
dat het streven van de Ferrero 

Groep vertegenwoordigt om grondstoffen van duurzame 
toeleveringsketens in te kopen. De belangrijkste 
doelstelling hierbij is het verbeteren van de situatie op het 
platteland en de lokale gemeenschappen, naast respect 
voor het milieu, door middel van projecten en partnerschap, 
het aannemen van standaarden en certificeringen en 
institutionele en collectieve engagementen.

Het FER-Way project - Ferrero Environmental 
Responsibility Way - werd gelanceerd in 
boekjaar 2013/2014 en is gericht op een goed 
beheer van ecologische duurzaamheid. 
De Groep is er vast van overtuigd dat de 

transitie naar een circulaire economie de enige manier 
is om een duurzame en respectvolle economische groei 
te waarborgen. Het FER-Way-project is gebaseerd op 
vier acties: Measure, Planning, Educate and Collaborate 
(meten, plannen, opleiden en samenwerken).
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Ferrero heeft sterke op vertrouwen gebaseerde relaties onderhouden en zich 
hiervoor ingezet met talrijke landbouwcoöperaties en suikerproducenten 
om de inkoop van 100% GMO-vrije suiker te garanderen en om een 
tussentijds doel van meer dan 20% duurzaam gecertificeerde rietsuiker 
te bereiken tegen eind augustus 2015.
Deze suiker wordt gecertificeerd door Bonsucro, een wereldwijd erkende 
organisatie die de duurzaamheid van de rietsuikersector promoot.
De nadruk van de inzet van de Groep ligt op het verminderen van impact 
op milieu en maatschappij, de bescherming van biodiversiteit, ecosysteem, 
mensenrechten en arbeidsomstandigheden, evenals het voldoen aan 
regelgeving via een strikte selectie van leveranciers.

Rietsuiker

Dankzij de doorlopende inzet en de samenwerking met leveranciers bereikte 
de Groep in september 2014 het doel van 100% scharreleieren voor alle 
fabrieken in de Europese Unie, in lijn met de doelstelling. Ferrero zet zich 
ook in voor het ontwikkelen van een inkoopstrategie voor scharreleieren in 
Turkije en Mexico, waar scharreleieren niet gangbaar zijn, om te bereiken 
dat 100% van de ingekochte eieren afkomstig zijn van scharrelkippen op 
mondiaal niveau.

EierenEGGS

0 - 10 - 20 - 40 0 - 60 - 100 - 0 0 - 45 - 100 - 0

De langdurige relaties die zijn opgebouwd met zorgvuldig geselecteerde 
melkleveranciers garanderen en verbeteren de kwaliteit en de versheid van 
de aangekochte melk. Hierbij worden rigoureuze normen op mondiaal niveau 
gerespecteerd en worden de “gecontroleerde, korte toeleveringsketens” van 
de Groep versterkt.
Ferrero is in staat om een gestroomlijnd traceringssysteem te creëren dat 
boven de wetgeving uitstijgt zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de weg 
die het product aflegt, van boerderij tot eindproduct. In 2015 implementeerde 
de Groep het MQP – Milk Quality Project – voor 11 strategische leveranciers 
die 90% van de in Europa geleverde melk vertegenwoordigen om het 
dierenwelzijn te verbeteren en de milieu-impact te verminderen.

Melk
MILK
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Voor EU-fabrieken
SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2013 SEPTEMBER 2014

100%

Origines : EU-15 pour les sites de production de l’Union Européenne

40% 60%

MAART 2015 EIND  2016 EIND  2018 EIND  2020
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Origines : Brésil, Inde, Australie et autres

70%

Palmolie PALM OIL
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Eind 2015 bereikte de Groep, in lijn 
met de gedefinieerde routekaart, 
de volledige traceerbaarheid van 
meer dan 5% van de ingekochte 
hazelnoten. Traceerbaarheid is van  
essentieel belang om de kwaliteits-
normen van productie en producten 
te garanderen.
De Groep zet zich ook in voor de 
duurzaamheid van de sector via 
het FFV Hazelnut Production 

Programme: op dit moment is het programma actief in Turkije en richt 
het zich 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. In het boekjaar 2014/2015 bleef Ferrero 
ondersteuning bieden en deelnemen aan het uitgebreide publiek-private 
partnerschap met Caobisco en de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie).

Hazelnoten HAZELNUTS

PANTONE 4695 C V C 20 - 60 - 100- 10 45 - 10 - 100 - 20 65 - 25 - 100 - 40

EIND 2014 EIND 2016 EIND 2018 EIND 2020

5% 15% 100%

Origines: Turquie, Chili, Italie

50%

De Ferrero Groep is al sinds 2005 
bezig met het werken aan een 
verantwoordelijke toelevering van 
palmolie. Dit was het moment 
waarop op basis van de Groep-
strategie er werd geïnvesteerd in de 
Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO)-certificering.
Sinds januari 2015 heeft Ferrero alleen 
100% duurzame palmolie gebruikt, 
door RSPO gecertificeerd als gese-
gregeerd.
De inzet van de Groep wordt 
voortgezet door het optimaliseren 
van de traceerbaarheid en het 
waarborgen van het respect 
voor de planeet, werknemers 
en de lokale gemeenschappen. 
Dit vond eveneens plaats via het 
Ferrero Palmoliehandvest en de 
samenwerking met TFT.
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Sinds het boekjaar 2013/2014, heeft de Groep met de lancering van het 
FER-Way-project, dat zich richt op het correcte beheer van ecologische 
duurzaamheid, bijzondere aandacht besteed aan het meten van de impact 
van de totale toeleveringsketens van zijn producten. Het project is 
gebaseerd op de LCT- (Life Cycle Thinking) benadering. Deze benadering 
houdt rekening met de verschillende fasen van het leven van een product 
en de belangrijkste impact ervan. Hierbij wordt ook de impact geëvalueerd 
die niet onder de directe controle van de Groep valt. De impact wordt 
onderverdeeld in 4 verschillende gebieden.

Bovendien ondersteunt en promoot 
Ferrero, via haar FER- Way milieu verant-
woordelijkheidsproject, de ontwikkeling 
van een circulaire economie, een 
economie die is opgezet om zichzelf 
te regenereren, en die het traditionele 
lineaire consumptiemodel vervangt.

Voor dit doel is de Groep begonnen met 
anders te gaan denken over het beheer 
van een aantal van zijn talrijke middelen, 
met name voedselingrediënten, energie 
en verpakkingsmaterialen, namelijk 
als “cycli” in plaats van conventionele 
lineaire toeleveringsketens.

MILIEU-IMPACT MINIMALISEREN

METEN 
van de ecologische voetafdruk van 

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

PLANNEN
van producten, 
verpakkingen, 
installaties en 

gebouwen door 
het stellen van doelen 
voor de middellange 

en de lange 
termijn 

OPLEIDEN 
van werknemers, leveranciers 

en klanten via trainingsmogelijkheden 
en informatie

SAMENWERKEN
aan gemeenschappelijke

 projecten, samen 
met universiteiten, 

verenigingen, 
onderzoeksinstellingen,

 leveranciers 
en NGO's 

MILIEUVERANT-
WOORDELIJKHEID
VAN FERRERO

RECYCLING

HERDISTRIBUTIE
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Ferrero is nu actief in de volledige hazelnoottoeleveringsketen, van de 
akkers tot de industriële verwerkingsfase, tot de verkoop aan bedrijven die 
werken met halffabrikaten, waarbij in de praktijk een totaal geïntegreerd 
voedselleveringsketenmodel wordt bereikt.

Eind 2014 leidde dit geïntegreerde beheer tot de creatie van de Ferrero 
Hazelnut Company (HCo), met als doel het samenbrengen van alle 
partijen die actief zijn binnen de hazelnoottoeleveringsketen onder één 
enkele organisatie. Op 31 augustus 2015 werkten meer dan 3.000 mensen 
samen binnen de HCo. De oprichting van de Ferrero Hazelnut Company 
leidde tot een herdefiniëring en een uitbreiding van de actieradius van de 
Groep, waardoor het vandaag de dag één van de grote wereldspelers in de 
hazelnootsector is.

De Ferrero Hazelnut Company (HCo) wordt vertegenwoordigd door zes Ferrero-
boerderijen (in Chili, Argentinië, Georgië, Zuid-Afrika, Australië en Servië) en 
acht verwerkingsfaciliteiten (die zich bevinden in Italië, Chili en Turkije).

HCo - FERRERO HAZELNUT COMPANY

1991 1994 2007 2009 2011 2013

CHILI:
3.100 ha aangeplant

Kwekerijproductie

ZUID-AFRIKA:
550 ha aangeplant
Kwekerijproductie

AUSTRALIË:
900 ha aangeplant
1.100 ha in verwerking 
voor kwekerij-aanplant
Kwekerijproductie

GEORGIË:
3.500 ha aangeplant
Kwekerijproductie

SERVIË:
200 ha aangeplant
Kwekerijproductie

ARGENTINIË:
200 ha aangeplant
Kwekerijproductie

ONTWIKKELING VAN FERRERO-BOERDERĲ EN
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1. Effi ciënt gebruik van hulpbronnen

Hulpbronnen zijn een kostbaar asset voor Ferrero en het 
is belangrijk om deze verantwoordelijk te gebruiken. 
Hulpbronnen zoals water, energie en verpakkingsmaterialen zijn 
slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Om deze reden 
werkt Ferrero aan het verminderen van het gebruik ervan in de 
hele productieketen van zijn producten.

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
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2. Emissies

De Groep wil groeien als een bedrijf met weinig emissies en 
daarom meet en beheert het zijn CO2-voetafdruk om de 
impact te verminderen. Hierbij richt het zich op technologische 
innovatie en samenwerking en concentreert het zich niet alleen 
op de impact van het bedrijf maar ook op de impact van de 
totale waardeketen.
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3. Afvalbeheer

In lijn met het beleid van de Groep voor de algemene 
vermindering van afval en het betere beheer van de 
productieketen, en in overeenstemming met de gezichtspunten 
van de Europese Unie ten gunste van het vergroten van de 
hoeveelheid teruggewonnen afval, hebben de twee belangrijkste 
interventiegebieden van de productiefaciliteiten van de Groep 
betrekking op een vermindering in de afvalproductie in absolute 
termen en de terugwinningsindex, gelijk aan 91,6%.
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4. Bescherming van natuurlijk ecosysteem

De zakelijke activiteiten van de Ferrero Groep, als onderdeel 
van het mondiale ecosysteem, kunnen een impact genereren 
via de directe activiteiten of in de hele toeleveringsketen. Het is 
zeer belangrijk om, wanneer de elementen van het ecosysteem 
eenmaal zijn geïdentificeerd, deze actief te behouden. Met 
name voor een voedselbedrijf als Ferrero zijn biodiversiteit, 
ontbossing en het gebruik van de bodem zeker belangrijke 
aspecten.
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In de context van het FER-Way-project werd het Ferrero4Future raamwerk 
gecreëerd: vier actiegebieden waar de Ferrero Groep zichzelf in de richting 
van een duurzamere toekomst begeeft.

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)

EFFICIËNT GEBRUIK 
VAN HULPBRONNEN

EMISSIES

AFVALBEHEER

BESCHERMING 
VAN NATUURLIJK 

ECOSYSTEEM

ERWayWay
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