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BRIEF VAN ONZE EXECUTIVE CHAIRMAN

Onze passie voor het creëren van producten van
de hoogste kwaliteit definieert onze dagelijkse
activiteiten. Dat geldt ook voor de aankoop van
de allerbeste grondstoffen. Het ‘allerbeste’ geldt
niet alleen voor productuitmuntendheid, maar ook
voor onze strikte criteria in duurzaamheid. Die
criteria passen we toe in onze hele waardeketen, in
samenwerking met tal van stakeholders.
Giovanni Ferrero
Executive Chairman – Ferrero Groep

We sluiten een jaar af waarin we geweldige dingen
hebben bereikt. Er bestaat geen twijfel over: zelden
is er meer veranderd binnen Ferrero dan dit jaar. Ten
eerste hebben we een nieuw governance-model
geïntroduceerd. Dat heeft geleid tot de benoeming van
de heer Civiletti als onze nieuwe Ferrero CEO om onder
zijn sterke leiding het bereiken van de budget- en PS3businesstargets van de Groep te verzekeren.
Verder hebben we een nieuw strategisch
planningsproces ontwikkeld om ambitieuze en
aantrekkelijke langetermijndoelen te stellen, naast
gedurfde strategieën voor de middellange tot lange
termijn. De planningscyclus waarmee we van start
gaan is even historisch. Terwijl we onze waarden
blijven koesteren, ons erfgoed inzetten en ons
engagementscontract met onze stakeholders volledig
respecteren, breken we ook met onze nalatenschap:
we stappen over van de chocolade-zoetwarenmarkt
naar de markt voor Sweet Packaged Foods (SPF). Wat
echter niet verandert is de manier waarop Ferrero iets
aanpakt.
Voor ons bij Ferrero zal onze inzet, authenticiteit
en toewijding aan consumenten, met als resultaat
producten van de allerhoogste kwaliteit, altijd de
leidraad voor onze acties zijn. Dit heeft al uitmuntende
resultaten opgeleverd voor de Ferrero Groep, zoals
blijkt uit de geconsolideerde omzet van € 10,5 miljard,
behaald in boekjaar 2016/17, een groei van 1,5% ten
opzichte van het jaar daarvoor.
Onze passie voor het creëren van producten van de
hoogste kwaliteit definieert onze dagelijkse activiteiten.
Dat geldt ook voor de aankoop van de allerbeste

grondstoffen. Het ‘allerbeste’ geldt niet alleen voor
productuitmuntendheid, maar ook voor onze strikte
criteria in duurzaamheid. Die criteria passen we toe in
onze hele waardeketen, in samenwerking met tal van
stakeholders.
Onze mensen en de gemeenschappen waarin we actief
zijn, zijn ook de focus van onze passie en vormen de
basis van ons systeem voor waarde delen. Dat systeem
vertaalt zich in het empowerment van onze mensen
die voor Ferrero hebben gewerkt of nog werken en
van de gemeenschappen in onze toeleveringsketen.
Dat betekent ook het continueren van belangrijke
initiatieven zoals de Ferrero Foundation, het Michele
Ferrero Entrepreneurial Project en het Kinder+Sport
programma. Ik ben met name trots dat het laatste
programma vorig jaar een belangrijke mijlpaal heeft
bereikt, waarbij de vreugde van bewegen is verspreid
onder kinderen en jonge mensen in 30 landen.
Verder heeft de Ferrero Groep zeer grote ambities voor
de komende jaren. Die worden allemaal vormgegeven
door ons absolute respect voor de Mens en de Planeet.
Dit verslag is getuige van onze hernieuwde steun voor
de Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds
grootste initiatief op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Als laatste wil ik alle werknemers van Ferrero, de
Ferrerianen zoals we onszelf noemen, bedanken voor
hun aanhoudende steun, inzet en actieve deelname aan
onze unieke reis.
Giovanni Ferrero
Executive Chairman – Ferrero Groep
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FERRERO IN EEN
OOGOPSLAG

Onze benadering van maatschappelijk
verantwoord ondernemen is grotendeels
gericht op het aanbieden van innovatieve
producten van de hoogste kwaliteit
en versheid aan consumenten over de
hele wereld, gemaakt met zorgvuldig
geselecteerde grondstoffen.
ONZE AANWEZIGHEID
IN DE WERELD
Onze producten worden rechtstreeks of via
erkende detailhandelaren verkocht in meer
dan 170 landen. Onze Groep is aanwezig in
55 landen en regio's:
Argentinië

Maleisië

Australië

Mexico

België

Monaco

Brazilië

Nederland

Bulgarije

Noorwegen

Canada

Oostenrijk

Chili

Oekraïne

China

Polen

Colombia

Portugal

Denemarken

Puerto Rico

Duitsland

Roemenië

Ecuador

Rusland

Finland

Servië

Frankrijk

Spanje

Georgië

Sri Lanka

Geografische distributie van de
geconsolideerde netto-omzet in het
boekjaar 2016/2017

Griekenland

Singapore

1. Italië

14%

Hongkong

Slowakije

2. Rest van Europa

59%

Hongarije

Taiwan

3. Buiten Europa

27%

India

Turkije

Indonesië

Tsjechische Republiek

Ierland

VAE

Israël

Verenigd Koninkrijk

Italië

Verenigde Staten

Japan

Zuid-Afrika

Kameroen

Zuid-Korea

Kroatië

Zweden

Kazachstan

Zwitserland

Luxemburg

1
3

2

KERNGETALLEN
Totale productie

(ton)

+0,9%

+1,54%

2016/17

1.277.126

2016/17

10.485.058

2015/16

1.265.950

2015/16

10.325.845

Ga voor meer informatie naar:
www.ferrerocsr.com
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Geconsolideerde netto-omzet (€/000)
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Productiefabriek

Een uitgebreide en constant groeiende
aanwezigheid die getuigt van de kwaliteit
van de producten, het vermogen van de
Groep om zich aan te passen en snel te
reageren op de behoeften van verschillende
markten, en van het feit dat de Groep
en zijn producten zijn afgestemd op de
dagelijkse behoeften van consumenten over
de hele wereld.

Michele Ferrero Entrepreneurial Project
Ferrero Hazelnut Company

23 INTERNATIONALE
PRODUCTIEFABRIEKEN
1.

Italië – Alba 1946

2.

Duitsland – Stadtallendorf 1956

3.

Frankrijk – Villers-Écalles 1960

4.

Italië – Pozzuolo Martesana 1965

5.

Australië – Lithgow 1974

6.

Ierland – Cork 1975

7.

Ecuador – Quito 1975

8.

Italië – Balvano 1985

9.

Italië – S. Angelo Dei Lombardi 1985

10. België – Arlon 1989
11. Polen – Belsk Duzy 1992
12. Argentinië – La Pastora 1992
13. Brazilië – Poços De Caldas 1994
14. Canada – Brantford 2006
15. Kameroen – Yaoundé* 2005
16. Zuid-Afrika – Walkerville* 2006
17. India – Baramati* 2007
18. Rusland – Vladimir 2009
19. Mexico – S. José Iturbide 2013
20. Turkije – Manisa 2013
21. China – Hangzhou 2015
22. Verenigd Koninkrijk – Alfreton 2015
23. VS – North Canton 2017
* Michele Ferrero Entrepreneurial Project

GRONDSTOFFEN
Gedurende het boekjaar 2015/2016
gebruikte de Groep in totaal 1.830.193
ton1 landbouwgrondstoffen en
verpakkingsgrondstoffen.

Gemiddeld personeelsbestand

+3,76%
2016/17

30.305

2015/16

29.206

HCO – HAZELNUT COMPANY
6 landbouwbedrijven:

8 productiefabrieken:

Chili

Chili

Argentinië

Italië

Georgië

Turkije

Zuid-Afrika
Australië
1 Het cijfer omvat het volume water dat wordt gebruikt in de
recepten van Ferrero-producten, grondstoffen voor surprises en
hulpmaterialen voor het productieproces.
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MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN FERRERO

Voor Ferrero is het altijd belangrijk geweest
zich in te zetten voor en aandacht te
geven aan de Mens en de Planeet, zelfs
belangrijker dan de financiële doelstellingen.
Deze richting tekent het DNA van het
bedrijf en komt symbolisch tot uiting in een
brief die Michele Ferrero in 1957 stuurde
aan de medewerkers toen hij de leiding van
het bedrijf overnam:

Ik beloof persoonlijk dat ik alles wat ik doe
en van plan ben te doen, zal wijden aan ons
bedrijf, zodat het op dezelfde wijze de reis
kan voortzetten die mijn vader en oom ooit
zijn begonnen. En ik kan u verzekeren dat ik
pas tevreden ben als ik in staat ben om met
concrete stappen u en uw kinderen een veilige
en vredige toekomst te garanderen.”

Voor onze Groep heeft de term maatschappelijk verantwoord
ondernemen altijd synoniem gestaan voor zorgen voor mensen
en hun omgeving. Zorgen voor werknemers en oud-werknemers,
voor consumenten en families, en voor de lokale gemeenschappen
waarin we opereren. Deze principes van maatschappelijke
verantwoordelijkheid vormden de leidraad voor Ferrero's eerste
stappen, 70 jaar geleden in Alba, en blijven onveranderd tot de dag
van vandaag.
Voor ons is het belangrijkste verslag nooit de jaarrekening geweest;
het is ons MVO-verslag dat een weerspiegeling is van het respect
van onze Groep voor de Mens en de Planeet.
Onze huidige benadering van duurzaamheid is gebaseerd op onze
MVO-strategie: 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 ons 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 en de promotie
van een actieve levensstijl onder jongeren en hun families, tot onze
sterke inzet voor duurzame landbouwpraktijken en het beschermen
en behouden van het milieu.
Wij bevestigen alle beloften van onze MVO-strategie op de
onderwerpen Mensen en Planeet.

Michele Ferrero
1957

Onze Executive Chairman Giovanni Ferrero
blijft de Groep in dezelfde trant leiden:

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.”
Giovanni Ferrero
Executive Chairman

4

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 specifiek verantwoordelijk is
voor MVO: csr@ferrero.com
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MENSEN

PLANEET

Consumentgerichtheid is bij Ferrero niet zomaar een abstracte
waarde, maar iets dat we dagelijks in praktijk brengen,
gebaseerd op een verantwoordelijkheidsgevoel dat verder gaat
dan commerciële doelen. Deze verantwoordelijkheid wordt
werkelijkheid door onze voedingsstrategie, continue innovatie,
kwaliteit en versheid van onze producten, voedselveiligheid en
verantwoordelijke en transparante communicatie.

Het monitoren en verbeteren van de impact van onze
bedrijfsvoering over de toeleveringsketen is een prioriteit voor onze
Groep. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat onze belangrijkste
grondstoffen verantwoord worden ingekocht.

Daarnaast tonen we continu belangstelling voor het leven van
onze huidige en oud-medewerkers en de mensen die leven in de
gemeenschappen waar wij opereren. Deze inzet is terug te vinden
in de activiteiten van de Ferrero Foundation en van het Michele
Ferrero Entrepreneurial Project, dat actief is in Afrika en Azië. Onze
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”.

Daarnaast zetten we ons in voor milieuvriendelijke productie, door
gebruik te maken van de beste beschikbare technologieën, door te
zorgen dat het gebruik van onze energie, materialen en natuurlijke
hulpbronnen efficiënt is en door verantwoordelijk watergebruik. Wij
onderkennen deze verantwoordelijkheid en zetten ons ten volle in
voor het minimaliseren van de milieueffecten van grondstoffen tot
fabrieken en logistiek, over de gehele waardeketen.
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MATERIALITEITSANALYSE

Onze materialiteitsanalyse is gericht op het
identificeren en evalueren van het belang
van verschillende duurzaamheidsthema’s
die invloed hebben op ons vermogen om
waarde te creëren en de onderwerpen die
als relevant worden beschouwd door onze
stakeholders.
Deze analyse leidde tot 26 belangrijke onderwerpen. Na het
identificeren van de onderwerpen hebben we prioriteiten gesteld op
basis van interne en externe perceptie.
De relevantie voor onze externe stakeholders is gemeten via een
kwantitatieve analyse die werd uitgevoerd op basis van duizenden
gegevenspunten uit bedrijfsverslagen, verplichte en vrijwillige
regelgeving (inclusief publicaties van NGO's), nieuws en posts op
sociale media2.
De relevantie en de potentiële impact voor Ferrero zijn gemeten via
een interne analyse.

In vergelijking met de voorgaande jaren zijn sommige onderwerpen
die betrekking hebben op het milieu belangrijker geworden, met
name klimaatverandering en luchtkwaliteit, behoud van natuurlijk
kapitaal en biodiversiteit en duurzame verpakkingen. Voeding blijft
zeer belangrijk voor externe stakeholders en voor Ferrero. We
hebben wederom, vanuit een in- en extern perspectief, het cruciale
belang bevestigd van een verantwoordelijke toeleveringsketen.
Vanuit een intern perspectief blijft de veiligheid en kwaliteit van
producten en ingrediënten de eerste prioriteit van de Groep, samen
met de bescherming van de mensenrechten. Consumentenrechten
en verantwoordelijke marketing zijn ook zeer belangrijk voor de
Groep.
Het belang van andere milieuonderwerpen (waterbeheer en
afvalbeheer) zijn ook benadrukt, evenals de bevestiging van
transparantie en ethiek en naleving als cruciale thema's.
Er wordt ook speciale aandacht besteed aan onze werknemers,
aangezien we onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid en welzijn
van werknemers en een eerlijke en inclusieve werkplek als zeer
belangrijk hebben geïdentificeerd.

In de matrix zijn de aspecten die het meest relevant zijn voor
Ferrero en onze stakeholders in het vak rechtsboven geplaatst.

MATERIALITEITSMATRIX
20

2

12

1

11

13 22 3

15

10
21

16

14

4

RELEVANTIE VOOR STAKEHOLDERS

24

23

9

1

22
26

12

19

4
20

5

21

13

6
8

2517
24
10

14

16

11

7
8

18
19
6
5

6. Innovatie en digitalisering

MENSEN

18. Ondersteuning van lokale
gemeenschappen
19. Inclusie en toegankelijkheid

PLANEET
20. Klimaatverandering en
luchtkwaliteit
21.	Duurzame verpakkingen
22.	Behoud van natuurlijk kapitaal en
biodiversiteit
23. Waterbeheer

10. Voeding

24. Afvalbeheer

11. Rechten van werknemers

25. Energie-efficiëntie

12.	Veiligheid en kwaliteit van
producten en ingrediënten

26. Dierenwelzijn

14. Consumentenrechten

2 Bron: Datamaran Limited
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17. Eerlijke en inclusieve werkplek

9. Mensenrechten

13. Talent en ontwikkeling
RELEVANTIE EN POTENTIËLE IMPACT VOOR FERRERO

16.	Gezondheid, veiligheid en welzijn
van werknemers

5. Waarde op de lange termijn

23

15

18

3. Transparantie

8. Geopolitieke gebeurtenissen

3
26

2. Governance

7. Concurrentiedruk

7

25

1. Verantwoordelijke
toeleveringsketen

4. Ethiek en naleving

2

17

15. Verantwoordelijke marketing
DE GROEP
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STAKEHOLDER MAPPING

Voor het opstellen van het MVO-verslag
en deze samenvatting is het in kaart
brengen van de in- en externe stakeholders
gecontroleerd, waarbij de centrale plaats
van de consument – Ferrero’s belangrijkste
stakeholder - is bevestigd.

We nemen actief deel aan debatten en werkgroepen in de
brancheorganisaties waartoe wij behoren op internationaal,
Europees en nationaal niveau. Daarnaast hebben we een
gestructureerde dialoog ontwikkeld met een aantal NGO’s die
werkzaam zijn in MVO.
De vele andere manieren waarop we contact hebben met
stakeholders worden uitgebreider besproken in ons volledige MVOverslag.

WERKNEMERS

MEDIA EN SOCIALE
NETWERKEN

VAKBONDEN

BRANCHEORGANISATIES

CONSUMENTENBONDEN EN NGO'S

CONSUMENTEN

INSTITUTEN,
OVERHEDEN EN
REGELGEVENDE
INSTANTIES

LOKALE
GEMEENSCHAPPEN

DISTRIBUTEURS EN
DETAILHANDELAREN

LEVERANCIERS

BOEREN
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ONZE DUURZAAMHEIDSDOELEN

SCOPE

BESCHRIJVING

VOORTGANG

FSSC 22000 voedselveiligheidscertificering
voor alle productielocaties van de Groep
– uitgezonderd de fabrieken van Michele
Ferrero Entrepreneurial Project – met
inbegrip van de nieuwe fabriek in China

Bereikt in januari 2017

De activiteiten van de Ferrero Foundation
en van het Michele Ferrero Entrepreneurial
Project

Bereikt en hernieuwd

l

Interne initiatieven promoten ter
ondersteuning van een “cultuur van
diversiteit”

Inzet hernieuwd tot 2018

l

Toename van 5% van vrouwen in
managementfuncties (vergeleken met 31
augustus 2015)

Voor 2020

l

Doorlopende steun aan en uitbreiding van
ons Kinder+Sport-programma door het te
activeren in 30 landen overal ter wereld en
vijf miljoen kinderen in beweging te brengen

Voor augustus 2018

l

100% cacao gecertificeerd als duurzaam

Voor 2020

l

100% duurzame palmolie door de RSPO
gecertificeerd als gesegregeerd

Bereikt in december 2014

l

100% geraffineerde rietsuiker van
duurzame bronnen

Voor 2020

l

Implementatie van het traceerbaarheidsplan
voor 100% van de hazelnoten

Voor 2020

l

100% scharreleieren met respect voor
dierenwelzijn

Bereikt in september 2014 in
fabrieken in de EU en uitgebreid
naar mondiaal niveau tegen
2025.

l

PLANEET

Zie voor verdere details met betrekking tot de
voortgang van de doelstellingen van de Ferrero
Groep voor 2020 de volgende hoofdstukken van
dit verslag.
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MENSEN

l
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l

Op schema

l

Niet op schema

SCOPE

BESCHRIJVING

VOORTGANG

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

Groep ISO 50001 certificering voor de 17
productielocaties actief in augustus 2014
– uitgezonderd de fabrieken van Michele
Ferrero Entrepreneurial Project – met
inbegrip van elektriciteitscentrales

Voor 2020

Implementatie van een mondiaal actieplan
voor energie, overeenkomstig lokale
behoeften voor bestaande en toekomstige
fabrieken, gericht op het terugdringen van
emissies

Voor 2020

l

40% reductie van CO2-emissies van
productieactiviteiten (in vergelijking met
2007)

Voor 2020

l

30% reductie in broeikasgasemissies
(tonnen CO2eq) van transport- en
opslagactiviteiten (in vergelijking met
2009)

Voor 2020

l

Gebruik van verpakkingen gemaakt uit
hernieuwbare bronnen (+10% in vergelijking
met 2009)

Voor 2020

l

100% nieuw karton3 van gecertificeerd
duurzame leveringsketen

Bereikt in december 2014

l

100% nieuw papier4 van gecertificeerd
duurzame leveringsketen

Bereikt in december 2017

l
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MENSEN

l

PLANEET

l

l

Op schema

l

Niet op schema

3 De term karton verwijst
naar materialen met een
densiteit (massa per
vierkante meter) hoger dan
225 g/m2.
4 De term papier verwijst
naar materialen met een
densiteit (massa per
vierkante meter) lager dan
225 g/m2.
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ONZE
CONSUMENTEN
Consumenten zijn onze belangrijkste stakeholders en onze passie om
hen tevreden te stellen vormt de basis van onze dagelijkse activiteiten.
Alles wat we doen, doen we voor consumenten: het produceren van
producten van de hoogste kwaliteit, het investeren in doorlopende
innovatie, onze belofte van versheid en voedselveiligheid en
verantwoordelijke communicatie. We besteden met name speciale
aandacht aan de behoeften van ouders en hun kinderen via de
activiteiten van de Kinder Surprise Company.

Ga voor meer informatie
naar: www.ferrerocsr.com

10
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Producten met 130
calorieën/portie of minder

92,2%
Eindproducten getest op
versheid

1miljoen
Controles uitgevoerd op primaire
en secundaire verpakkingen,
inclusief sensorische tests en
defectdetectietests

1.333.000
Veiligheids- en kwaliteitstests van
Ferrero-speeltjes vergeleken met
de 38 tests die worden vereist door
regelgevende instanties

65
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ONZE
CONSUMENTEN

VOEDING
Voeding is een fundamenteel
element van het leven: het
is aangenaam maar ook
noodzakelijk. Een gezond
en evenwichtig dieet vormt
de basis voor het menselijk
welzijn en een van onze
bedrijfsdoelstellingen is onze
consumenten te ondersteunen
bij het maken van de juiste
voedselkeuzes en hen aan te
moedigen om gevarieerd en
evenwichtig te eten.

4 5

We brengen een aantal van 's werelds meest
geliefde zoetwarenproducten op de markt,
in meer dan 170 landen.
Al deze producten hebben een hoge
kwaliteit en kunnen worden ingepast in een
gevarieerd dieet en een actieve gezonde
levensstijl. We ondersteunen initiatieven op
het gebied van voedingsonderwijs en we
bieden onze producten aan in porties met
weinig calorieën.

1
3

2

Uitsplitsing van Ferrero-producten volgens energie
per portie voor op de markt gebrachte volumes*
1. ≤10 kcal

2,2%

2. >10 – ≤100 kcal

68,2%

3. >100 – ≤150 kcal

25,8%

4. >150 – ≤200 kcal

2,0%

5. >200 kcal

1,7%

* % volume van wereldwijd op de markt gebrachte producten, in
de periode 2016/2017. Interne bron Ferrero.

INNOVATIE
Onze benadering van innovatie combineert twee
aanvullende en elkaar versterkende modellen.
“Van product naar wetenschap” begint met het
idee van een nieuw product om dan op zoek
te gaan naar de wetenschap die dit mogelijk
maakt. “Van wetenschap naar product” verkent
innovaties in wetenschap en technologie die de
inspiratie vormen voor nieuwe productconcepten.
In de afgelopen 50 jaar hebben we innovatieve producten
ontwikkeld, die na verloop van tijd zijn uitgegroeid tot iconische
merken in de chocolade-zoetwarensector. Vandaag de dag hebben
we een onderzoeks- en technologiebedrijf binnen de Ferrero Groep
dat zich richt op doorlopende open innovatie.

12
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ONZE
CONSUMENTEN

KWALITEIT
Ons beleid staat voor het bereiken
van de hoogste kwaliteit, zoals
de consument het ervaart. Ons
bedrijfsmodel garandeert sensorische
uitmuntendheid tijdens de consumptie,
een maximale productversheid in onze
hele toeleveringsketen en productie-,
product- en verpakkingsontwerpen die
voldoen aan de leidende milieunormen.

14

Ons kwaliteitssysteem garandeert
een mondiale aanwezigheid via de
kwaliteitsafdeling van onze Groep die
toezicht houdt op de hele waardeketen
en die samenwerkt met lokale
kwaliteitsafdelingen, van de grondstoffen
tot de markt.
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Ongeveer
670.000
Controles op grondstoffen, waaronder chemische, chemischfysische
en microbiologische analyse, naast
de controles op halffabricaten en
eindproducten

18.536
Smaaktesten wereldwijd uitgevoerd
in boekjaar 2016/2017 op FERRERO
ROCHER tijdens de productiefase

12 jaar
In Europa maken we geen reclame
voor etenswaren voor kinderen
jonger dan deze leeftijd

VERANTWOORDELIJKE
COMMUNICATIE
Wanneer we communiceren over onze
producten gaan we verder dan de wettelijke
vereisten waarbij we tal van zelfregulerende
systemen gebruiken, in het bijzonder in
relatie met voedingswaarde-etikettering en
reclame, en deelnemen aan programma's die
lichaamsbeweging en goede eetgewoonten
promoten.
Als mondiale speler in onze sector passen we consistent het
“Framework for responsible food and beverage communication” toe,
dat is aangenomen door de Internationale Kamer van Koophandel,
en nemen we deel aan een reeks andere nationale en internationale
initiatieven die zijn ontwikkeld om hoge standaarden te garanderen.

KINDER SURPRISE COMPANY
Al meer dan 40 jaar zorgen onze veilige,
hoogwaardige, innovatieve KINDER®-producten
er voor dat kinderen van alle leeftijden blij
opgroeien, want ze maken van elke dag een feest.
Vanaf het eerste idee tot het eindproduct worden
KINDER-speeltjes ontwikkeld met de doorlopende
input van ouders van over de hele wereld.
De Kinder Surprise Company (KSC) is gericht op alle Kinder-eieren
en seizoensproducten. Ieder surprise-speeltje wordt met de
uiterste zorg gemaakt, bestudeerd en getest door een toegewijd
team met kinderpsychologen en veiligheidsspecialisten. Dit team
werkt volgens vier principes:
• Het verbeteren van de vermogens van het kind: om de
ontwikkeling van bepaalde specifieke houdingen in kinderen aan
te moedigen.
• Variatie: om nieuwe manieren van spelen te ontwikkelen, gericht
op het stimuleren van een holistische groei van kinderen.

9.000
Interviews met ouders in Europa,
Azië-Pacific en Latijns-Amerika
in 2016/2017 om de meest
veelbelovende surprise-prototypes
te selecteren uit de 800 die ieder jaar
worden voorgesteld

• Een 360°-ervaring: met plezier, educatieve waarde en de optie
om op een digitaal platform te spelen.
• Universaliteit: kinderen van over de hele wereld blij maken,
ongeacht cultuur, geslacht of leeftijd.

FERRERO GROUP | MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN SAMENVATTING 2017
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ONZE MENSEN
EN ONZE
GEMEENSCHAP
Onze waarden en onze erfenis laten zien hoeveel wij geven om onze
mensen en de lokale gemeenschappen waarin wij aanwezig zijn.
We investeren in ieder aspect van de persoonlijke en professionele
ontwikkeling van onze werknemers vanaf de dag dat ze bij ons komen
werken tot en met hun pensionering. En we ondersteunen actief de
gezondheid, het welzijn en de voorspoed van de mensen die overal ter
wereld in onze lokale gemeenschappen leven.

Ga voor meer informatie
naar: www.ferrerocsr.com

16
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Mensen die voor Ferrero werken in 55
landen

40.000+
Bezoeken van medische en
maatschappelijke gezondheidszorg in
2017 aan gepensioneerde werknemers
van Ferrero en hun partners in Alba

1.064
Beroepsniveaus van het Michele
Ferrero Entrepreneurial Project

bijna
3.000
Mensen

Kinder + Sport

23 4
Sportdisciplines
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miljoen kinderen in
beweging gebracht
17

ONZE MENSEN
EN ONZE
GEMEENSCHAP
VERVOLG

FERRERO MENSEN
Vanaf de eerste dag tot de pensionering
en daarna. Welke rol ze ook bij ons
spelen, wij helpen onze mensen om
hun professionele en persoonlijke
mogelijkheden te vervullen.
We investeren in de groei en ontwikkeling van
onze mensen en bieden hun een rijke keuze aan
leermogelijkheden via de Ferrero University, inclusief
ons online platform YourLearning en onze KnowHow Academies, waarbij de nadruk gelegd wordt
op technische training. We werken hard aan het
ondersteunen van een “cultuur van diversiteit”, we
belonen onze werknemers concurrerend en erkennen
hun rechten.

Het beschermen van de gezondheid en de
veiligheid op het werk staat voor Ferrero
centraal. We bieden onze werknemers
relevante gezondheid- en veiligheidstraining
zodat ze begrijpen hoe ze kunnen helpen
ons beleid te implementeren.
In 2016/17 daalde de
ongevallenfrequentie-index voor
werknemers op onze productiefabrieken
van 9,02 ongevallen per miljoen gewerkte
uren naar 7,92 (-12% in vergelijking
met het voorgaande jaar). Dit jaar heeft
ons Gezondheids-, Veiligheids- en
MVO-laboratorium een reeks gedeelde
regels geproduceerd, “De 10 gouden
regels voor veiligheid” en is de juiste
communicatiestrategie vastgesteld om de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van
arbeiders in al onze fabrieken te promoten.

+525.000
Totaal aantal trainingsuren

18
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DE FERRERO FOUNDATION
De Ferrero Foundation is het geesteskind
van Michele Ferrero, die de stichting in 1983
oprichtte als een maatschappelijke onderneming
om onze oudere werknemers en hun gezinnen
te ondersteunen bij de overgang naar hun
pensionering.

19.943
deelnames aan de functionele
training georganiseerd door de
Ferrero Foundation

Vandaag de dag ondersteunt de Ferrero Foundation, persoonlijk
voorgezeten door mevr. Maria Franca Ferrero, de lichamelijke,
emotionele en sociale aspecten van “goed ouder worden” en
biedt het veel ex-werknemers en hun gezinnen alles van medisch
toezicht tot gedeeld leren en culturele activiteiten, vaak samen met
kinderen en jonge mensen.

FERRERO GROUP | MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN SAMENVATTING 2017
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ONZE MENSEN
EN ONZE
GEMEENSCHAP
VERVOLG

HET MICHELE FERRERO
ENTREPRENEURIAL PROJECT
Het Michele Ferrero Entrepreneurial Project werd
opgestart in 2005. Het project ondersteunt
het scheppen van banen en maatschappelijke en
humanitaire projecten in lokale gemeenschappen
in Kameroen, Zuid-Afrika en India.
Deze projecten zijn gericht op het beschermen van de gezondheid
en de educatieve en sociale groei van kinderen en jonge mensen.
Veel van deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Ferrero Foundation en lokale partners, waaronder
institutionele autoriteiten.

Kameroen

37,4%

62,6%

BEROEPSNIVEAUS VAN HET MICHELE
FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT OP
31 AUGUSTUS
248
206

90

2008

India

Zuid-Afrika

29%

71%

BEROEPSNIVEAUS VAN HET MICHELE
FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT
OP 31 AUGUSTUS
340

2016 2017

66,5%

33,5%

BEROEPSNIVEAUS VAN HET MICHELE FERRERO
ENTREPRENEURIAL PROJECT OP 31 AUGUSTUS

340

2,113

2,349

185
650

2008

20

2016 2017
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2008

2016 2017

KINDER + SPORT
Ons internationale MVO-programma, Kinder +
Sport Joy of Moving, promoot het belang van
bewegen en dagelijkse lichamelijke activiteit voor
kinderen en jonge mensen over de hele wereld,
ter ondersteuning van hun gezondheid en geluk.
De beweging wordt steeds groter met 7.796
evenementen in 30 landen in 2016/17.
Het project is inmiddels toe aan zijn 12e jaar en is geïnspireerd
door de innovatieve educatieve methode “Joy of Moving”. Deze
methode is gebaseerd op jarenlang academisch onderzoek en
veldexperimenten. Hierdoor hebben we een nieuwe benadering
van lichaamsbeweging wetenschappelijk kunnen valideren;
een benadering die is gericht op het ontwikkelen van gezonde
gewoonten en vreugde in lichaamsbeweging.

KINDER + SPORT-RESULTATEN VOOR HET
VOLLEDIGE JAAR 2016/2017

4m

30

132

7.796

23

€ 11,8 m

Kinderen in beweging
gebracht

Federaties en verenigingen

Sportdisciplines
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Landen

Evenementen

Totale investering
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ONZE
WAARDEKETEN
Onze benadering voor het bereiken van een duurzame groei heeft
betrekking op onze volledige waardeketen, die we in de volgende stadia
onderverdelen:
• Creëren:verpakkingen die een geweldige smaak en een superieure
productervaring garanderen bedenken en ontwikkelen.
• Kiezen: duurzaam de beste ingrediënten inkopen.
• Maken: onze bedrijfsvoering efficiënt beheren.
• Opslaan en leveren:zo efficiënt en duurzaam mogelijk grondstoffen
opslaan en transporteren naar onze fabrieken en eindproducten
transporteren naar onze klanten.
• U: onze consumenten engageren om de impact van onze producten
na de consumptie zo klein mogelijk te maken.
Duurzaamheid is een zeer belangrijke component geworden en we
werken met een visie van “Waarden delen om waarde te creëren”.
We bouwen rechtstreekse langdurige commerciële relaties met
producenten en leveranciers van grondstoffen op basis van een
gedeelde verplichting tot duurzame waarden, dialoog en transparantie.

Ga voor meer informatie
naar: www.ferrerocsr.com
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door RSPO gecertificeerde palmolie
sinds 2015

100%
cacao gecertificeerd als duurzaam en
100% gericht voor 2020

70%
grotere opbrengst voor kwekerijen
die deelnemen aan Hazelnut FFVactiviteiten

20-25%
Verpakkingsstrategie: Renew, Recycle,
Reuse, Remove, Reduce (vernieuwen,
recyclen, hergebruik, verwijderen,
reductie)

5Rs
FERRERO GROUP | MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN SAMENVATTING 2017
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CREËREN

Ieder product zorgt voor specifieke
verpsakkingsuitdagingen, zoals
bescherming tegen licht, geur
en vocht, evenals mechanische
bescherming, houdbaarheidsduur en
het leveren van portiegroottes. We
houden vanaf het begin rekening met
deze uitdagingen, gedreven door
onze wens om aan de verwachtingen
van onze consumenten te voldoen.

Toegewijde teams werken samen aan het ontwikkelen
van oplossingen met behulp van onze drie
ontwerpprincipes voor verpakkingen:
• Het garanderen van productversheid en integriteit in
een correcte portie.
• Het gebruiken van veilige materialen en de 5R’sstrategie in verpakkingsontwerp.
• Het garanderen van samenhang met onze
merkwaarden via speciale vormen en materialen.

DE 5R’S
Het integreren van de 5R’s in onze
ecodesign-benadering.
In de ontwikkeling en planning van onze
verpakkingen maken we gebruik van de
zogenaamde “5R-strategie”, gericht op het
bereiken van het allerbeste op het gebied van
kwaliteit en versheid terwijl de hoeveelheid
geproduceerd afval wordt geminimaliseerd.
De 5R's zijn de door Ferrero als essentieel
geïdentificeerde principes die leidend zijn voor het
ontwerpen van onze verpakkingen met het oog op
ecodesign.

RENEW
Het gebruik van materialen uit hernieuwbare

bronnen (waarbij de voedselketen wordt vermeden)

RECYCLE
Het gebruik van gerecyclede materialen en

materialen die zeer goed kunnen worden
teruggewonnen na de gebruiksduur, voor zover
technisch, wettelijk en kwalitatief mogelijk

REUSE
Ontwikkeling en implementatie van oplossingen

die kunnen worden ingezet voor ander gebruik of
die opnieuw in de productiecyclus kunnen worden
ingebracht

REMOVE
Afname van het aantal verpakkingselementen

REDUCE
Reductie van het gebruik van materialen door
lichtere verpakkingen, het terugdringen van
oververpakking en ontwerpoptimalisatie.

24
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Onze beslissingen over
verpakkingsscenario's
zijn altijd gebaseerd op
een duidelijk begrip van
de uitdagingen die zij
vormen

DE VERPAKKINGSUITDAGING
Hoe we een geweldige smaak en productervaring garanderen: onze uitdagingen

3
DISTRIBUTIE
Het beschermen van producten
tegen schade en vervuiling tijdens
het vervoer.

4

2

VERKOOP/AANKOOP
Het garanderen dat de producten
intact zijn en goed gepositioneerd
zijn voor verkoop/aankoop.

PRODUCTIE
Het garanderen dat mechanische
stress tijdens het hanteringsproces
tot een minimum beperkt blijft om
schade te voorkomen.
DE UITDAGING VAN HET

VERPAKKINGSONTWERPTEAM

LEKKER!

Versheid van ons product

NAAR U

Versheid van ons product

VAN ONS

5
CONSUMENTENGEBRUIK
Het leveren van verpakkingen die
veilig en functioneel zijn en die een
positieve consumentenervaring
bieden.

1
BESCHERMING VAN DE PRODUCTKWALITEIT
Het ontwerpen van verpakkingen en het selecteren van
materialen om aan uw hoogste verwachtingen te voldoen in
termen van kwaliteit, esthetiek en functionaliteit.
6
EINDE VAN DE
VERPAKKINGSLEVENSDUUR
Het ontwerpen van
verpakkingen met
inachtneming van de
levensduur en etikettering
om een juiste afvoer te
ondersteunen.
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KIEZEN

FERRERO'S DUURZAME
LANDBOUWPRAKTIJKEN

betrokkenen bij onze toeleveringsketen en neemt de
transparantie toe.

Om de beste grondstoffen op de markt te kunnen
inkopen hebben we een zeer groot begrip en kennis
van onze ingrediënten ontwikkeld: hun oorsprong en
transformatieprocessen.

We erkennen dat grondstoffen worden geproduceerd
in plattelandsgebieden en dat de ontwikkeling van het
platteland de echte stimulans is om boeren, arbeiders
en hun gezinnen te helpen. Daarom promoten wij
ook goede landbouw- en maatschappelijke praktijken
overeenkomstig internationaal erkende standaarden.

Meer dan ooit is duurzaamheid een zeer belangrijke
component van deze kenniscultuur. We werken met
een visie van “Waarden delen om waarden te
creëren” en geven altijd de voorkeur aan directe
commerciële langetermijnrelaties met producenten en
leveranciers van grondstoffen, gebaseerd op dialoog en
transparantie.
Volgens deze visie wordt waarde niet alleen gecreëerd
door zich te verbinden aan een reeks van kernwaarden:
ze geeft ook de verantwoordelijkheid om deze waarden
te delen met alle stakeholders binnen en buiten onze
Groep.
We geven met name om de omstandigheden
die de productie van de grondstoffen van onze
toeleveringsketen kenmerken en we eisen van al
onze leveranciers en samenwerkingspartners dat
zij zich houden aan onze gedragscode en dat zij aan
onze onwrikbare hoge standaarden voldoen. Hierdoor
wordt uiteindelijk de partnership versterkt tussen alle

Om onze ambities op het gebied van duurzame
toeleveringsketens te realiseren hebben we het Ferrero
Farming Values (FFV) programma gelanceerd onder
het Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability
(F-ACTS) raamwerk.
Ieder FVV-programma op maat heeft specifieke
doelstellingen, gebaseerd op een benadering die op
3 pijlers berust: ontwikkeling van speciale projecten
en samenwerkingsverbanden; toepassing van normen
en certificeringen; institutionele en collectieve
engagementen. Met name erkennen we, gezien de
complexiteit van de mondiale inkoopactiviteiten,
dat één speler nooit in zijn eentje een bepaalde
toeleveringsketen kan transformeren tot een duurzame
toeleveringsketen. De drie pilaren werken samen en
vullen elkaar aan, in plaats van in isolatie te werken:
met een reeks acties en initiatieven wordt de 3-pijlerbenadering geïmplementeerd.

Om onze ambities op het gebied
van duurzame toeleveringsketens
te realiseren hebben we het Ferrero
Farming Values (FFV) programma
gelanceerd onder het Ferrero
Agricultural Commitment to
Sustainability (F-ACTS) raamwerk.

26
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We werken met een
visie van “Waarden
delen om waarde te
creëren”

ONZE 3-PIJLER-BENADERING

Alle stakeholders in de waardeleveringsketen
moeten samenwerken om een duurzame
toeleveringsketen te bereiken
DE 3 PIJLERS

ONTWIKKELING
VAN PROJECTEN EN
PARTNERSHIPS

PROGRAMMA’S

TOEPASSING VAN
CERTIFICERINGEN EN
NORMEN

INSTITUTIONEEL EN
COLLECTIEF ENGAGEMENT

DOELSTELLINGEN

COCOA

CACAO

Voor 2020
100% gecertificeerd als duurzaam

PALMOLIE

Sinds januari 2015
100% duurzaam door de RSPO gecertificeerd als
gesegregeerd

HAZELNOTEN

Voor 2020
100% traceerbaar

RIETSUIKER

Voor 2020
100% gecertificeerd als duurzaam

EIEREN

Voor 2025
100% scharreleieren
(100% voor EU-fabrieken bereikt in september 2014)

MELK

Strenge kwaliteitsnormen nastreven en
duurzaamheidsindicatoren monitoren

PALM OIL

30 - 65 - 70 - 35

40 - 70 - 80 - 60

05 - 20 - 90 - 0

50 - 0 - 100 - 10

05 - 30 - 100 - 10

SUGAR - 001

EGGS

50 - 0 - 100 - 10

0 - 0 - 0 - 30

0 - 0 - 0 - 50

MILK

0 - 10 - 20 - 40

0 - 60 - 100 - 0

30 - 0 - 10 - 20

0 - 45 - 100 - 0

60 - 0 - 10 - 30
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KIEZEN
VERVOLG

CACAO
Om de toekomst van de cacaosector veilig te
stellen, zetten we ons in voor het ondersteunen
en verbeteren van duurzaamheid in de cacaoteelt
via de implementatie van het Ferrero Farming
Values Cocoa Program.
De benadering van ons programma is gebaseerd op drie
belangrijke pijlers: certificering, institutioneel engagement en
projectpartnerships. We zetten ons in om eind 2020 100%
gecertificeerde cacaobonen in te kopen. In het boekjaar
2016/2017 hebben we meer dan 130.000 ton cacaobonen
verwerkt, waarvan meer dan 70% als duurzame cacao was
gecertificeerd.

ROADMAP VOOR CACAOCERTIFICERING

25%

50%

75%

100%

Augustus 2013

Augustus 2016

Eind 2018

Eind 2020

BOEKJAAR 2016/2017

PALMOLIE
We zetten ons in om een significante rol te spelen
bij het leiden van de duurzame transformatie van
de palmoliesector, ten gunste van het milieu en
van de gemeenschappen die leven en werken in
palmolieproducerende landen.
Het is diepgeworteld in onze bedrijfscultuur om het langdurige
partnership met alle actoren van de toeleveringsketen te
versterken en een hoge mate van transparantie te bereiken. In
2015 werden we een van de eerste mondiale bedrijven die 100%
door de RSPO als gesegregeerd gecertificeerde palmolie inkochten.

28
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70%

HAZELNOTEN
De hazelnoot is altijd een zeer belangrijk
ingrediënt van onze hoofdproducten geweest.
In de loop der jaren hebben we naast de
waardeketen gewerkt om de ontwikkeling van
hoogwaardige, duurzaam verbouwde hazelnoten
te bevorderen.
Onlangs hebben we in reactie op de uitbreiding van activiteiten
in verband met de hazelnootwaardeketen besloten de Hazelnut
Company op te richten, een Ferrero-divisie die zorgdraagt voor al
onze hazelnootactiviteiten, variërend van cultivatie in meerdere
geografieën en inkoop in verschillende markten tot de verwerking
van onze producten. Een van de strategische prioriteiten van
de Hazelnut Company is het onderhouden van een efficiënte en
duurzame end-to-end hazelnootleveringsketen.
Vanwege het belang van Turkije als een hazelnootproducerend land
hebben we daar een ‘Ferrero Farming Values'-project dat is bedoeld
om de opbrengst en de kwaliteit in bestaande hazelnootkwekerijen
te vergroten. Hierdoor kunnen de omstandigheden voor de boeren
worden verbeterd en kan er een betere en duurzamere toekomst
worden opgebouwd.

ROADMAP VOOR TRACEERBARE HAZELNOOTINKOOP

5%

15%

50%

100%

Eind 2014

Eind 2016

Eind 2018

Eind 2020

25%

BOEKJAAR 2016/2017
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KIEZEN
VERVOLG

SUIKER
We hebben sterke, op vertrouwen
gebaseerde relaties onderhouden met talrijke
landbouwcoöperaties en suikerproducenten.
ROADMAP VOOR SUIKERINKOOP

Al decennia werken we samen met leveranciers die ons uitgebreid
voorzien van suiker van hoge kwaliteit. Om de inkoop uit andere
suikerproducerende landen te ondersteunen, hebben onze
inkoop- en kwaliteitsteams een basisselectieprocedure voor
nieuwe leveranciers opgezet. Hiermee kunnen we via het interne
auditingsysteem garanderen dat ruwe suiker altijd aan onze
hoogwaardige criteria voldoet. We zetten ons in om voor 2020
100% duurzame geraffineerde suiker in te kopen.

10%

40%

70%

100%

Maart 2015

Eind 2016

Eind 2018

Eind 2020

46%

BOEKJAAR 2016/2017

MELK EN EIEREN
In de loop der jaren hebben we met zorgvuldig
geselecteerde lokale melkproducenten
langetermijnrelaties opgebouwd en gekoesterd.

Deze aanpak heeft geleid tot wederzijdse samenwerking
om de versheid en de kwaliteit te waarborgen voor al onze
melkleveranciers en deze met dezelfde normen te verbeteren.
We gebruiken deze relaties om onze “gecontroleerde, korte
toeleveringsketens” te versterken, waarbij we speciale aandacht
schenken aan de activiteiten van de “duurzame” leveranciers op het
gebied van dierenwelzijn en verantwoordelijkheid voor het milieu.
Onze toeleveringsketen voor eieren is geïntegreerd (de leveranciers
hebben de controle over de levenscyclus van hun dieren en de
samenstelling van het voer). En we verbinden ons tot het kopen van
eieren van kippen die in scharrelstallen leven voor onze mondiale
toeleveringsketen. We hebben in 2014 in de EU ons doel bereikt
om 100% scharreleieren te gebruiken; en hoewel onze Europese
toeleveringsketens voor eieren goed zijn voor 95% van alle eieren
die we wereldwijd gebruiken, verbinden we ons om wereldwijd
tegen 2025 uitsluitend scharreleieren en -ei-ingrediënten te kopen.
ROADMAP VOOR SCHARRELEIEREN
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EU

Mondiaal

100%

100%

2014

Eind 2025
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MAKEN

CERTIFICERINGEN

3. AFVAL VOORKOMEN

1. ISO 14001- EN 50001-CERTIFICERING

We promoten breed het hergebruik en de terugwinning
van materialen en als hergebruik of terugwinning
technisch niet mogelijk is, gooien we ons afval weg met
behulp van de methode die de minste impact op het
milieu heeft, waarbij de stortplaats als allerlaatste optie
wordt gekozen.

We verbinden ons tot het implementeren en handhaven
van ons Milieu- en energiebeheersysteem, dat voldoet
aan de ISO 14001- en ISO 50001-normen in onze
productiefabrieken en magazijnen. Bij de afsluiting
van het boekjaar 2016/17 waren 18 fabrieken en
7 magazijnen ISO 14001 gecertificeerd, terwijl 7
fabrieken de ISO 50001-certificering behaalden.

4. WATER BEHEREN

Afvalterugwinning

95%

In de loop van 2016/2017 introduceerden we een
aantal initiatieven om het waterverbruik terug te
dringen, waaronder initiatieven bedoeld om koelcircuits
te verbeteren, de efficiëntie van vormwasmachines, het
elimineren van verlies in waterdistributienetwerken en
het hergebruik van regenwater mogelijk maken.

2. ENERGIE BESPAREN
In de afgelopen jaren hebben we ons gericht op het
ontwikkelen van productiefabrieken die elektriciteit en
warmte ontwikkelen uit cogeneratie of trigeneratie. We
gebruiken ook waar mogelijk hernieuwbare bronnen.
Eind 2016/2017 beheerden we 11 zeer efficiënt
werkende cogeneratie/trigeneratiefabrieken.

5. CO2-EMISSIES
Sinds 2009 hebben we jaarlijks onze CO2-voetafdruk
gemeten, waarbij we ons verbinden tot het geleidelijk
vergroten van onze grenzen zodat we de impact
van de hele toeleveringsketen van onze producten
kunnen bepalen en we kunnen groeien als een bedrijf
met weinig emissies. We passen een LCT- (Life Cycle
Thinking) benadering toe. Deze benadering houdt
rekening met de verschillende fasen van het leven van
een product en de belangrijkste impact ervan op het
milieu, inclusief de fasen die niet onder onze directe
controle vallen.

We passen een LCT(Life Cycle Thinking)
benadering toe. Deze
benadering houdt
rekening met de
verschillende fasen
van het leven van
een product en de
belangrijkste impact
ervan op het milieu

CO2-EMISSIES

GRONDSTOFFEN

SCOPE 1
SCOPE 3

7,5%

64,7%

90,8%

AFVAL EN HULPSTOFFEN

1,7%
0,5%
SCOPE 2
REIZEN VAN
WERKNEMERS

1,3%

SURPRISES

4,3%
6,4%
TOELEVERINGSKETEN

13,5%
VERPAKKINGEN
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OPSLAAN EN
LEVEREN

U

Hoe kunnen consumenten ons helpen
garanderen dat verpakkingen niet worden
weggegooid en worden gerecycled?
Door ons te helpen ze op de juiste manier weg te gooien, in
overeenstemming met de lokale instructies voor afvalbeheer.

MAAK HET VERSCHIL EN SCHEID AFVAL
Een paar voorbeelden

Nutella
NUTELLA

Onze afdeling Supply Chain is
verantwoordelijk voor het opslaan,
verzenden en transporteren van tal van
verschillende materialen, waaronder
grondstoffen en verpakkingen naar onze
fabrieken of eindproducten naar onze
klanten.
We doen dit op manieren waarmee we onze impact op het milieu
verminderen.
Door het volume van onze gedeelde en herbruikbare pallets te
vergroten hebben we 18 ton minder afval naar de vuilnisbelt
gezonden en hebben we 1.000 m3 minder water verbruikt.
Door de verlichting in ons magazijn in Monastir te vervangen
besparen we 12,5 ton CO2/jaar.
We hebben ons gebruik van vrachtwagens op aardgas voor
binnenlands transport in Italië met 23% vergroot.

PP5

PAP 21

C/PAP 82

GL 70

PLASTICS

PAPER

COMPOSITES
PAPER

GLASS

HERGEBRUIK* de pot! Laten we kijken hoe: krijg inspiratie en
deel uw ideeën met ons!

www.nutella.com/de/de/diy

Beheer ze overeenkomstig uw lokale inzamelingssysteem:
stop ze in de juiste afvalbak!

Kinder Bueno
KINDER BUENO
PP5

PP5

PLASTICS

PLASTICS

Zeer lichte verpakking: laat onze moeite niet voor niets zijn,
gooi in een vuilnisbak!
Onze snacks gebruiken geen composietfolie, ze gebruiken
plasticfolie met een soort aluminiumvernis3, daarom wordt dit
materiaal geclassificeerd als plastic verpakking.
3 het is de zogeheten gemetalliseerde folie waarbij via een speciaal proces aluminiummoleculen
op plastic folie wordt “gesprayd” om dezelfde bescherming te garanderen met maar een paar
atomen van het materiaal in plaats van het gebruiken van een aluminiumfolie om een complexe
folie met meer materialen te creëren.
* suggestie voor secundair hergebruik

Groter gebruik
van vrachtwagens
op aardgas voor
binnenlands transport
in Italië tijdens het
boekjaar 2016/2017.

+23%
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Ga voor meer informatie over maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzaamheid bij Ferrero naar:
Lees ons volledige verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen over 2017:
www.ferrerocsr.com/our-csr-reports
Bezoek onze bedrijfswebsite:
www.ferrero.com/ | www.ferrerocsr.com
Neem contact op met ons MVO-team:
csr@ferrero.com

