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OVER DIT RAPPORT

In dit samenvattende rapport wordt onze strategie 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
voor onze wereldwijde activiteiten tijdens het boekjaar 
2017/2018 (van 1 september 2017 tot en met 31 
augustus 2018) toegelicht. De kwesties in deze 10e 
editie zijn geselecteerd via een materialiteitsproces, op 
basis van hun belang voor onze Groep, met constante 
inbreng van belangrijke belanghebbenden.

Dit samenvattende rapport is opgesteld door het 
Corporate Communications and Sustainability Office 
(email: csr@ferrero.com).

Het volledige rapport waarop deze samenvatting 
is gebaseerd was het onderwerp van een beperkte 
assurance-opdracht door PricewaterhouseCoopers.

Dit samenvattende rapport is ook online toegankelijk 
op www.ferrerocsr.com, waar dit en de vorige negen 
volledige CSR-rapporten ook beschikbaar zijn. 
We zullen rapporten blijven publiceren op jaarbasis.

U vindt onze eerdere rapporten op: 
www.ferrerocsr.com
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BRIEF VAN ONZE  
UITVOEREND VOORZITTER

Beste lezer,

Als familiebedrijf gelooft Ferrero dat waarde wordt gecreëerd met 
vertrouwen en door verantwoordelijkheid te nemen voor iedereen 
die met en voor ons bedrijf werkt.

We zijn niet alleen trots als managers, maar vooral als mens, 
omdat we als het ware een ‘goede kracht’ kunnen zijn; we zijn niet 
alleen goede medewerkers van Ferrero, maar ook goede burgers 
en goede bewoners van onze planeet. Dit gaat over de zorg voor 
onze gemeenschappen, voor ons milieu en voor de toekomstige 
generaties. De Ferrero-manier om dingen te doen uit zich in elke 
stap die we zetten. In het licht hiervan voelen we ons vereerd om 
de vooruitgang te benadrukken die we boeken met betrekking tot 
belangrijke doelen, zoals beschreven in het rapport van dit jaar.

Vandaag kondig ik met trots onze nieuwe wereldwijde doelstelling 
aan om te werken aan een circulaire verpakkingseconomie, meer 
bepaald door onze nieuwe verpakkingsdoelstelling: 100% van 
onze verpakkingen zal tegen 2025 herbruikbaar, recycleerbaar 
of composteerbaar zijn. Deze doelstelling vormt een verdere 
verbetering van onze benadering van duurzame verpakkingen en 
past in onze strategie die gericht is op het minimaliseren van onze 
impact op het milieu, van grondstoffen tot productiefaciliteiten en 
logistiek, langs de gehele waardeketen.

Onze vooruitgang is ook zichtbaar in onze agrarische 
toeleveringsketen voor onze belangrijkste grondstoffen. 
Ferrero ontving in maart 2018 de Duitse Fairtrade Award voor 
onze inzet voor de Fairtrade-aanpak in de cacaotoeleveringsketen 
en ons langdurig partnerschap met Fairtrade en coöperatieve 
unie ECOOKIM. Door deze samenwerking wil Ferrero het 
levensonderhoud van cacaoboeren verbeteren en toekomst-
perspectieven bieden. Tegelijkertijd komen we dichter bij het 
nakomen van onze belofte om eind 2020, 100% duurzame 
cacaobonen te gebruiken voor alle Ferrero-producten. We liggen 
daarbij op schema voor dat plan met 77% duurzame inkoop in 
augustus 2018.

Bovendien blijven we binnen onze palmolietoeleveringsketen 
volledig toegewijd aan het waarborgen van een 100% 
ontbossingsvrije-en uitbuitingsvrije palmolietoeleveringsketen 
en blijven we het voortouw nemen in de bedrijfstransformatie 
door een actieve samenwerking met ngo’s, leveranciers en 
andere belangrijke belanghebbenden. Ferrero heeft met de 
naleving van zijn strenge Palmoliecharter-normen verbeterd door 
leveranciersbeoordelingen en veldbezoeken uit te voeren.

Ten slotte blijft het Ferrero Farming Values   Program (FFV) voor 
hazelnoten, binnen onze hazelnotentoeleveringsketen, ons 
focuspunt richting een duurzame en traceerbare voorraad. 
Het programma heeft als doel de omstandigheden van de hele 
gemeenschap rond de productie van hazelnoten te verbeteren. 
Onze aanpak omvat veel verschillende aspecten; inclusief milieu-, 
landbouw- en sociaal goede praktijken om ervoor te zorgen dat 
alle delen van de waardeketen op elkaar zijn afgestemd om  360° 
duurzaamheid te realiseren.

Het rapport van dit jaar bevestigt ook opnieuw Ferrero’s 
toewijding om via impactvolle sociale projecten een positieve 
bijdrage te leveren aan verschillende delen van de gemeenschap. 
Deze omvatten de Ferrero Foundation in Italië en het Michele 
Ferrero Entrepreneurial Project in Afrika en Azië. Daarnaast blijven 
we toegewijd aan ons Kinder + Sport Joy of Moving-programma, 
dat een actieve levensstijl promoot voor jonge mensen en 
gezinnen over de hele wereld. We hebben met genoegen 
vastgesteld dat het tot nu toe 4,4 miljoen kinderen heeft bereikt in 
meer dan 30 landen.

Gezien dit aangeboren verantwoordelijkheidsgevoel, blijven 
we trouw aan de ethische normen van ons familiebedrijf en 
ook aan onze verplichting om niet alleen het leven van onze 
consumenten te verbeteren, maar ook dat van al onze partners 
en belanghebbenden zoals boeren, leveranciers, commerciële 
gesprekspartners die communiceren met de uitgebreide Ferrero-
familie.

Dit rapport is een getuigenis van onze hernieuwde ondersteuning 
voor het Global Compact van de Verenigde Naties, ‘s werelds 
grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven.

Ten slotte wil ik graag alle medewerkers van de Ferrero-familie - 
die is uitgegroeid tot meer dan 35.000 mensen uit meer dan 120 
landen - bedanken voor hun steun, hun toewijding en voor alles 
wat we het hele jaar samen hebben bereikt.

Giovanni Ferrero
Uitvoerend voorzitter - Ferrero Groep
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FERRERO IN ÉÉN OOGOPSLAG

BELANGRIJKE CIJFERS

U vindt onze eerdere rapporten op: 
www.ferrerocsr.com

Geografische spreiding van 
geconsolideerde netto-omzet  
in Boekjaar 2017/2018

1. Italië 14%

2. Rest van Europa 58%

3. Buiten Europa 28%

1

2

3

Totale productie  (Ton)

+2,44%
2017/2018 1.308.297

2016/2017 1.277.126

Geconsolideerde netto-omzet 

+2,14%
2017/2018 10.709.051

2016/2017 10.485.058

(€/000)

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

AANWEZIGHEID IN DE WERELD
Onze producten zijn aanwezig en 
worden verkocht, rechtstreeks of via 
geautoriseerde retailers, in meer dan 170 
landen. Onze groep is aanwezig in meer 
dan 50 landen:

Argentinië

Australië

België

Brazilië

Bulgarije

Canada

Chili

China

Colombia

Denemarken

Duitsland

Ecuador

Finland

Georgië

Griekenland

Hongarije

Ierland

India

Indonesië

Israël

Italië

Japan

Kameroen

Kazachstan

Kroatia

Luxemburg

Maleisië

Monaco

Nederland

Noorwegen

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

Portugal

Puerto Rico

Roemenië

Rusland

Servië

Singapore

Slowakije

Spanje

Sri Lanka

Tsjechië

Turkije

Verenigde Arabische 
Emiraten

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten van 
Amerika

Zuid-Afrika

Zuid Korea

Zweden

Zwitserland
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BELANGRIJKE CIJFERS

U vindt onze eerdere rapporten op: 
www.hazelnutcompany.ferrero.com

 

+4,76%
2017/2018 31.7481

2016/2017 30.305

Gemiddeld personeelsbestand 
van de Groep (VTE voltĳdsequivalent) 

HCO – HAZELNUT COMPANY
6 Agrarische  
bedrijven: 

Argentinië

Australië

Chili

Georgië

Servië

Zuid-Afrika

7 Productie- 
faciliteiten:

Chili

Italië

Turkije

25 INTERNATIONALE 
PRODUCTIEFACILITEITEN
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

24. VS – Bloomington 2018

25. VS – Franklin Park, 2018

* Het Michele Ferrero Ondernemingsproject.

GRONDSTOFFEN
Tijdens het boekjaar 2017/2018  
gebruikte de Groep in totaal  
1.904.526 ton2 agrarische  
grondstoffen en  
verpakkingsgrondstoffen.

2 Het cijfer omvat het volume water dat wordt gebruikt 
in de recepten van Ferrero-producten, grondstoffen 
voor Surprises en bijkomende materialen voor 
het productieproces.

1 Het totaal is 31.758 inclusief de fte’s van 
de Ferrero Foundation.

 Productiefaciliteit 

 Michele Ferrero Ondernemingsproject 

 Ferrero Hazelnut Company (Vennootschap)
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Voor ons heeft de term ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’ altijd gestaan voor de zorg voor mensen en de lokale 
omgeving, namelijk: werknemers en voormalige werknemers, 
consumenten, gezinnen en de lokale gemeenschappen waarin we 
actief zijn. Deze principes van sociale verantwoordelijkheid waren 
de leidraad van onze eerste stappen, 70 jaar geleden in Alba en zijn 
tot op de dag van vandaag ongewijzigd gebleven.

Voor ons is het belangrijkste rapport niet onze jaarlijkse financiële 
verklaring, maar ons CSR-rapport (Corporate Social Responsibility; 
maatschappelijke verantwoord ondernemen) dat ons respect voor 
de mensheid en de planeet weerspiegelt.

Onze benadering van duurzaamheid is momenteel gebaseerd op 
onze strategie voor sociale verantwoordelijkheid: Waarden delen 
om waarde te creëren. 
 
Deze strategie wordt elke dag geïmplementeerd door onze 
toewijding aan consumenten, wat resulteert in producten van 
de hoogste kwaliteit, innovatie en transparante communicatie. 
Voor ons is het creëren van gedeelde waarde een praktijk die alle 
fasen van de toeleveringsketen beïnvloedt: het strekt zich uit van 
de zorg voor de mensen die de geschiedenis van de Groep hebben 
vormgegeven en dit blijven doen, de ondersteuning van lokale 
gemeenschappen en de bevordering van een actieve levensstijl 
bij jongeren en hun families, tot onze sterke inzet voor duurzame 
landbouwmethoden en het waarborgen en beschermen van 
het milieu.

We bevestigen alle verplichtingen van onze strategie 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als 
aandachtspunten de mensheid en de planeet.

FERRERO’S  
MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID

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

Ferrero is altijd toegewijd geweest in het 
aangaan van solide verplichtingen en heeft 
steeds de grootst mogelijke aandacht 
gegeven aan de mens en de planeet, door 
deze voorrang te geven op de financiële 
doelstellingen. Deze tendens maakt integraal 
deel uit van het DNA van het bedrijf en 
komt symbolisch naar voren in een brief die 
Michele Ferrero in 1957 aan de werknemers 
van het bedrijf stuurde, toen hij het 
roer overnam:

Persoonlijk beloof ik, om al mijn doen en al 
mijn itenties aan ons bedrijf te wijden, zodat 
het verder kan evolueren in dezelfde geest 
als mijn vader en oom dit hebben gedaan. 
Ik verzeker u dat ik pas tevreden zal zijn als 
ik in staat ben om u en uw kinderen, op basis 
van concrete feiten, een veilige en vredige 
toekomst te garanderen.”
Michele Ferrero
1957

Traditie en innovatie zijn inherent aan 
Ferrero’s DNA. Als ik een metafoor zou 
moeten gebruiken, zou ik zeggen dat 
traditie als een boog is. Hoe verder we hem 
aanspannen, hoe verder we de pijl kunnen 
afvuren, naar moderniteit, naar visie en 
naar innovatie.”
Giovanni Ferrero
Uitvoerend voorzitter

Onze uitvoerend voorzitter  
Giovanni Ferrero blijft de Groep  
op dezelfde manier leiden:
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MENSEN
Bij Ferrero is klantgerichtheid niet alleen een abstracte waard, 
het is iets dat we elke dag in de praktijk brengen, op basis van 
verantwoordelijkheidsgevoel dat verder gaat dan commerciële 
doelen. Deze verantwoordelijkheid wordt belichaamd door onze 
voedingsstrategie, voortdurende innovatie, kwaliteit en versheid 
van onze producten, voedselveiligheid en verantwoorde en 
transparante communicatie.

Bovendien tonen we een constante interesse in het leven van 
onze huidige en voormalige werknemers en de mensen die leven 
in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Dit engagement 
komt tot uiting in de activiteiten van de Ferrero Foundation en het 
Michele Ferrero Entrepreneurial Project, actief in Afrika en Azië. 
Onze Groep blijft zich ook inzetten voor de bevordering van een 
actieve levensstijl door jongeren en hun families aan te spreken via 
het wereldwijde Kinder + Sport Joy of Moving-programma.

PLANEET
Het volgen en verbeteren van de impact van onze activiteiten 
in de hele toeleveringsketen is een prioriteit voor onze groep, 
die we realiseren door ervoor te zorgen dat onze belangrijkste 
grondstoffen op verantwoorde wijze worden ingekocht.

Daarnaast zetten we ons in voor productie die het milieu 
respecteert, door gebruik te maken van de beste beschikbare 
technologieën, ervoor te zorgen dat ons gebruik van energie, 
materialen en natuurlijke hulpbronnen efficiënt is en door 
waterbronnen op een verantwoorde en redelijke manier te 
gebruiken. We erkennen deze verantwoordelijkheid en zetten 
ons sterk in om onze impact op het milieu, van grondstoffen tot 
productie-faciliteiten en logistiek, over de hele waardeketen 
te minimaliseren..

5SAMENVATTING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 2018 FERRERO GROEP



MATERIALITEITSANALYSE 

Onze materialiteitsanalyse is bedoeld om het 
belang te identificeren en te beoordelen van 
de verschillende duurzaamheidsthema’s die 
een invloed hebben op ons vermogen om 
waarde te creëren en die relevant worden 
geacht door onze belanghebbenden.
In 2018 hebben we besloten een stap verder te gaan in 
onze analyse, waarbij zowel de selectie van onderwerpen 
als prioriteitstelling werden bijgewerkt om beter te kunnen 
beantwoorden aan de verwachtingen van belanghebbenden. 
Deze analyse resulteerde in 26 materiële onderwerpen. 
Na de identificatie van de onderwerpen zijn we doorgegaan 
met het prioriteitsproces, gebaseerd op zowel interne als 
externe perceptie.

De relevantie voor onze externe belanghebbenden werd gemeten 
via een kwantitatieve analyse op basis van duizenden datapunten 
uit bedrijfsrapporten, verplichte en vrijwillige regelgeving (inclusief 
publicaties van ngo’s), nieuws en berichten op sociale media2. 

De relevantie en de potentiële gevolgen voor ons werden gemeten 
via een interne analyse.

In de matrix vindt u rechtsboven de aspecten die het meest 
relevant zijn voor onze belanghebbenden en ons bedrijf.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn sommige onderwerpen 
met betrekking tot milieu steeds belangrijker geworden, 
met name klimaatverandering en luchtkwaliteit, behoud van 
natuurlijk kapitaal en biodiversiteit en duurzame verpakkingen. 
Er werd bevestigd dat voeding van groot belang is voor externe 
belanghebbenden en voor Ferrero. We hebben ook nogmaals, 
zowel vanuit een intern als extern perspectief, het cruciale belang 
van een verantwoorde toeleveringsketen bevestigd.

Vanuit een intern perspectief wordt bevestigd dat veiligheid en 
kwaliteit van producten en ingrediënten de eerste prioriteit van 
de Groep is, samen met de bescherming van de mensenrechten. 
Consumentenrechten en verantwoorde marketing zijn van groot 
belang voor de Groep.

Het belang van andere milieuonderwerpen (waterbeheer en 
afvalbeheer) is ook benadrukt, samen met de bevestiging van 
transparantie en ethiek en naleving als cruciale thema’s.

Er wordt ook speciale aandacht besteed aan onze medewerkers, 
met name aan gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers 
alsmede een behoorlijke en inclusieve werkplek als zeer belangrijk 
hebben aangemerkt.

15. Verantwoorde marketing

16. Gezondheid, veiligheid  
 en welzijn van medewerkers

17. Eerlijke en inclusieve werkplek

18. Ondersteuning van lokale 
 gemeenschap

19.  Inclusie en toegankelijkheid

 
 PLANEET

20. Klimaatverandering en  
 luchtkwaliteit

21.  Duurzame verpakkingen

22. Behoud van natuurlijk kapitaal  
 en biodiversiteit

23. Waterbeheer

24.  Afvalbeheer

25. Energie-efficiëntie

26. Dierenwelzijn

1 Bron: Datamaran Limited
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RELEVANTIE EN POTENTIËLE IMPACTS VOOR FERRERO

MATERIALITEITSMATRIX

 DE GROEP

1.  Verantwoorde 
 toeleveringsketen

2. Bestuur

3. Transparantie

4. Ethiek en naleving 

5. Langetermijnwaarde

6. Innovatie en digitalisering

7. Concurrentiedruk

8. Geopolitieke gebeurtenissen

 MENSEN

9. Mensenrechten

10. Voeding

11. Rechten van werknemers

12. Producten en ingrediënten 
 veiligheid en kwaliteit

13.  Talent en ontwikkeling

14. Consumentenrechten

9

10

11

12

13

1415

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23
24

25

26
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IN KAART BRENGEN 
BELANGHEBBENDEN

Voor het opstellen van het CSR-
rapport werden de interne en 
externe belanghebbenden in kaart 
gebracht, waarbij de consument 
centraal staat - hij/zij is natuurlijk onze 
belangrijkste belanghebbende.

We nemen actief deel aan debatten en aan de werkgroepen 
van handels- en brancheorganisaties waartoe we behoren, op 
internationaal, Europees en nationaal niveau.

Daarnaast hebben we een gestructureerde dialoog ontwikkeld met 
enkele ngo’s die zich focussen op mvo.

VAKBONDEN

MEDEWERKERS

BRANCHE-
ORGANISATIES 

INSTITUTEN,  
OVERHEDEN EN 
REGELGEVENDE 

INSTANTIES

LEVERANCIERS

BOEREN

DISTRIBUTEURS EN 
DETAILHANDELAREN

LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN

CONSUMENTEN-
BONDEN EN NGO’S 

MEDIA EN  
SOCIALE  

NETWERKEN

CONSUMENTEN
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DOELSTELLINGEN 
VAN ONZE GROEP

* Meer informatie op 
pagina 93 van het  
CSR-rapport.

Zie de volgende hoofdstukken van dit 
rapport voor meer informatie over de 
voortgang van de doelstellingen van de 
Ferrero Groep voor 2020.

 MENSEN

 PLANEET

 Op koers

 Gedeeltelijk gehaald

 Niet op koers

 Nieuw doel

BEREIK BESCHRIJVING VOORTGANG

FSSC 22000-voedselveiligheids-
certificering voor alle productielocaties 
van de Groep - met uitzondering van 
de faciliteiten van het Michele Ferrero 
Entrepreneurial Project.

Bereikt in januari 2017

Verbetering van de activiteiten van de 
Ferrero Foundation en van het Michele 
Ferrero Entrepreneurial Project.

Bereikt en verlengd

Bevorderen van de interne initiatieven 
om een  ‘cultuur van diversiteit’ 
te ondersteunen

Verplichting verlengd tot 2018

5% toename van vrouwen in leiding-
gevende functies (vergeleken met 31 
augustus 2015)

Tegen 2020

Voortdurende ondersteuning en uitbreiding 
van ons Kinder + Sport-programma door 
het uit te breiden in 30 landen over de hele 
wereld en 5 miljoen kinderen in beweging 
te brengen

Landen: 34 landen countries 
bereikt in augustus 2018

 

Kinderen in beweging: bereikt 
4.4 miljoen in augustus 2018

*

 

100% cacao gecertificeerd als duurzaam Tegen 2020

 

100% duurzame palmolie, RSPO-
gecertificeerd als gescheiden

Bereikt in december 2014

 

100% geraffineerde rietsuiker uit 
duurzame bronnen

Tegen 2020

 

Implementatie van het 
100%-traceerbaarheidsplan 
voor hazelnoten

Tegen 2020

 

100% eieren van stalkippen met respect 
voor dierenwelzijn

Bereikt in september 2014 
in EU-faciliteiten en wordt 
uitgebreid op mondiaal niveau 
tegen 2025
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1 De term ‘karton’ verwijst 
naar materialen met een 
dichtheid (massa per 
vierkante meter) van 
meer dan 225 g/m2.

2 De term ‘papier’ verwijst 
naar materialen met een 
dichtheid (massa per 
vierkante meter) van 
minder dan 225 g/m2.

* Meer informatie op 
pagina 179 van het  
CSR-rapport.

 MENSEN

 PLANEET

 Op koers

 Gedeeltelijk gehaald

 Niet op koers

 Nieuw doel

BEREIK BESCHRIJVING VOORTGANG

Zelfgeproduceerde elektriciteit voor in 
totaal 70% (in plaats van 75%) van het 
elektriciteitsverbruik van alle Europese 
faciliteiten, waarvan 18% (in plaats van 
25%) uit hernieuwbare bronnen kwam

Gedeeltelijk bereikt in 
september 2014

ISO 50001-certificering voor de Groep, 
voor de 17 productielocaties die actief zijn 
in augustus 2014 - exclusief de faciliteiten 
van het Michele Ferrero Entrepreneurial 
Project - inclusief elektriciteitscentrales

Tegen 2020

Implementatie van een globaal actieplan 
voor energie, volgens de lokale behoeften 
van bestaande en toekomstige installaties, 
gericht op het verminderen van emissies

Tegen 2020

40% reductie van CO2-uitstoot door 
productieactiviteiten (vergeleken 
met 2007)

Tegen 2020

30% reductie van broeikasgasemissies 
(tonnen CO2eq) door transport- en 
opslagactiviteiten (vergeleken met 2009)

Tegen 2020

Gebruik van verpakkingen uit hernieuwbare 
bronnen (+10% ten opzichte van 2009)

Tegen 2020 *

Alle verpakkingen 100% herbruikbaar, 
recycleerbaar of composteerbaar

Tegen 2025 **

100% nieuw karton1 van gecertificeerde 
duurzame toeleveringsketen

Bereikt in december 2014 

100% nieuw papier2 van gecertificeerde 
duurzame toeleveringsketen 

Bereikt in december 2017
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 Veiligheids- en kwaliteitstests op 
Ferrero-speelgoed, daar waar 38 
vereist zijn door toezichthouders

65

 Controles op primaire en secundaire 
verpakking, inclusief sensorische 

tests en defectdetectietests

1,150,000

 Afgewerkte producten  
getest op versheid

+1 million
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Ga voor meer informatie:
www.ferrerocsr.com

 Op de markt gebrachte producten 
met 130 calorieën per  

portie of minder

92%

 ONZE  
KLANTEN

 We hebben altijd onze passie en betrokkenheid 
willen vertalen in actie om onze klanten tevreden 

te stellen. Consumenten staan  centraal in onze 
dagelijkse activiteiten, variërend van het creëren 

van een product van de hoogste kwaliteit tot 
voortdurende innovatie, toewijding aan versheid en 
voedselveiligheid, en verantwoorde communicatie. 

Er wordt speciale aandacht besteed aan ouders 
en hun kinderen, met de activiteiten van de Kinder 

Surprise Company (KSC).
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ONZE KLANTEN

INNOVATIE
Onze benadering van innovatie combineert 
twee complementaire en elkaar versterkende 
modellen. ‘Van product naar wetenschap’ 
begint met het idee van een nieuw product 
en zoekt vervolgens naar de wetenschap die 
dit mogelijk maakt. ‘Van wetenschap naar 
product’ onderzoekt innovaties in wetenschap 
en technologie die nieuwe productconcepten 
inspireren.

In de afgelopen 50 jaar hebben we innovatieve producten 
ontwikkeld die in de loop van de tijd heuse iconen van de 
chocoladesector zijn geworden. Studies gericht op innovatie 
worden uitgevoerd door een toegewijd onderzoeks- en 
technologiebedrijf binnen de Ferrero Groep. 

1

3

2

4 5

Verdeling van de producten op basis van energie 
per portie, op basis van verkochte volumes*

1. ≤10 kcal 5.3%

2. >10 – ≤100 kcal 63.1%

3. >100 – ≤150 kcal 27.7%

4. >150 – ≤200 kcal 2.9%

5. >200 kcal 1.0%

*  % volume producten dat wereldwijd wordt verkocht, in de 
fiscale periode 2017/2018. Interne bron Ferrero.

VOEDING
Voeding is een fundamenteel element van 
het leven; het is zowel een genot als een 
basisbehoefte. We produceren en verkopen 
enkele van ‘s werelds meest geliefde 
zoetwarenproducten, in meer dan 170 landen.

Deze producten zijn van hoge kwaliteit en passen binnen een 
gevarieerd dieet en een actieve gezonde levensstijl.

Een gezond en uitgebalanceerd dieet is de basis voor het welzijn 
van de mens. Een van onze bedrijfsdoelstellingen is om onze 
consumenten te helpen bij het maken van juiste voedingskeuzes 
en hen aan te moedigen een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet 
te volgen, dat essentiële voedingsstoffen en de juiste hoeveelheid 
energie uit elk voedingsmiddel bevat.
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ONZE KLANTEN
VERVOLG

KWALITEIT
Ons kwaliteitssysteem garandeert een wereldwijde 
aanwezigheid via onze centrale kwaliteitsafdeling 
en een aantal lokale kwaliteitsafdelingen in 
onze verschillende commerciële en industriële 
dochterondernemingen.

De kwaliteitsafdeling op Groepsniveau houdt toezicht op de gehele 
waardeketen - van grondstoffen tot markt. Deze afdeling werkt nauw 
samen met lokale kwaliteitsafdelingen om kwaliteitsdoelstellingen te 
definiëren en de prestaties periodiek te monitoren via een complex 
systeem van indicatoren en auditprocedures

17.600
Smaakproeven wereldwijd 
uitgevoerd in boekjaar 2017/2018 
bij Ferrero Rocher tijdens de 
productiefase 

ongeveer  
690.000
controles op grondstoffen
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VERANTWOORDE COMMUNICATIE
Voor elk bedrijf betekent maatschappelijk 
verantwoord ondernemen uit eigen beweging 
praktijken en gedragingen aannemen die verder 
gaan dan de wettelijke vereisten.

Als een wereldwijde speler in onze branche, passen we consequent 
het ‘Kader voor verantwoorde communicatie over voedsel en 
dranken’ toe dat is vastgesteld door het ICC, de International 
Chamber of Commerce (Internationale Kamer van Koophandel), 
evenals de regionale en nationale zelfreguleringscodes die op deze 
basis zijn ontwikkeld. Wij geloven dat, door zelf de leiding  
te hebben over de commerciële communicatie, dit een  
waardevol kader biedt om de belangen van de consument  
het beste te dienen.

KINDER SURPRISE COMPANY
Al meer dan 50 jaar dragen onze KINDER®-
producten bij aan de gelukkige groei van kinderen 
van alle leeftijden. Tijdens deze periode is het 
creatieproces van onze Surprises geëvolueerd, 
zonder dat we hebben ingeboet aan toewijding 
voor het creëren van veilige en innovatieve 
producten.

De KSC is toegewijd aan alle Kinder-eieren en -seizoensproducten. 
We maken ook het kleine KINDER® Surprise-speelgoed, met 
functies en speelbaarheid die speciaal zijn ontwikkeld en 
geoptimaliseerd voor de miniatuurschaal van de KINDER®-wereld. 

Kinderen zijn ons centrale referentiepunt, daarom werkt het  
KSC-team volgens vier principes: 

 •  Verbetering van de vaardigheden van het kind: de 
ontwikkeling van bepaald gedrag bij kinderen aanmoedigen.

 • Verscheidenheid: nieuwe manieren van spelen ontwikkelen, 
gericht op het stimuleren van holistische groei bij kinderen.

 • Een 360°-ervaring: plezier, educatieve waarde en de 
mogelijkheid om op een digitaal platform te spelen bieden.

 • Universaliteit: kinderen over de hele wereld te verrassen, 
ongeacht cultuur, geslacht of leeftijd.

12 jaar
In Europa bevorderen we een 
verantwoorde benadering van reclame 
voor voedingsproducten voor kinderen 
jonger dan deze leeftijd

9,000
 Interviews met ouders in Europa, 
Azië/Oceanië en Latijns-Amerika in 
2017/2018 om de meest veelbelovende 
verrassingsprototypes te selecteren uit 
800 die elk jaar worden voorgesteld
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Trainingsuren in totaal

730,000+Bezetting (mensen) van het Michele 
Ferrero Entrepreneurial Project.

2.300+

Landen die betrokken zijn bij de 
activiteiten van Kinder + Sport

30+

Kinderen die bewegen  
door Kinder + Sport

4,4 miljoen
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 Ga voor meer informatie naar: 
www.ferrerocsr.com

 Mensen die voor Ferrero werken,  
op 55 locaties

35.000+

 ONZE MENSEN & 
ONZE GEMEEN-

SCHAPPEN
 Onze waarden en nalatenschap laten zien 
hoeveel we om onze mensen geven. We 

investeren in elk aspect van hun persoonlijke 
en professionele ontwikkeling vanaf de dag dat 
ze zich bij ons aansluiten tot aan hun pensioen 

en daarna.
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ONZE MENSEN &  
ONZE GEMEENSCHAP

66.251
Deelnames aan trainingen

730.622
 Trainingsuren in totaal

FERRERO-MENSEN
We ondersteunen mensen vanaf hun eerste 
dag tot hun pensioen en daarna, welke rol ze 
ook bij ons spelen, bij het ontplooien van hun 
professionele en persoonlijke capaciteiten.

De implementatie van de nieuwe governance in september 
2017 betekende een nieuw hoofdstuk in ons verhaal. Om de 
veranderende en uitdagende concurrentie-omgeving met succes 
het hoofd te bieden en onze groei te versnellen, werd een nieuwe 
organisatiestructuur ontworpen om het ‘beste van Ferrero’ te 
verbeteren: ons onderscheidend ondernemerschap, ons uitstekend 
management en de kwaliteit van onze mensen.

Naar aanleiding van de YOU-enquête in 2015 en de SimplYOU!-
enquête in 2017 werden honderden initiatieven ontplooid om 
een betere werkomgeving te creëren. Deze initiatieven omvatten 
‘Forward’, het nieuwe digitale platform dat het belangrijkste 
toegangspunt is voor bedrijfsnieuws, -tools en -applicaties en het 
sociale bedrijfsnetwerk Yammer.

Leren zit in ons DNA. Vanaf het moment dat werknemers zich bij 
ons voegen tot hun pensioen, kunnen ze groeien en ontwikkelen 
via de Ferrero University, die nu drie pijlers omvat: Welkom bij 
Ferrero: Beginnen met de leerreis; Ferrero Know-How Academies: 
Technische vaardigheden opbouwen; en Ferrero-leiders: 
Leider worden.
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 We hebben onze traditie van positieve en constructieve 
industriële relaties voortgezet. In 2018 hebben we de vernieuwing 
van vakbondsovereenkomsten in 10 landen wereldwijd 
afgerond, tot tevredenheid van alle betrokken belanghebbenden, 
werknemers, vakbonden en betrokken bondgenootschappen.

Gezondheid en veiligheid op het werk is een centrale waarde in ons 
systeem. Om het succes ervan te verzekeren, zijn de bijdrage en 
actieve deelname van iedereen die voor en met het bedrijf werkt, 
van essentieel belang.

In 2017/2018 hebben we ‘Ferrero Operational Requirements 
H&S’ gelanceerd, een standaardisatieprogramma voor gezondheid 
en veiligheid. Het doel van het programma is om te bepalen hoe 
veiligheids- en gezondheidsverbetering op een systematische 
manier kan worden gestimuleerd en ons doel van nul ongevallen 
kan worden bereikt.

Statistische gegevens met betrekking tot het voorkomen 
van letsel en ongevallen op de werkplek in het beschouwde 
gebied zijn positief. De ‘Lost Days Incidents Rate’, het aantal 
incidenten met gemiste werkdagen van onze werknemers 
in de productiefaciliteiten, daalde van 10,14 gewonden 
per miljoen gewerkte uren naar 7,77 (-23%), terwijl de 
verwondingsernstindex, die de gemiste werkdagen per 1000 
gewerkte uren meet, daalde van 0,186 naar 0,151 ( -19%). 
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ONZE MENSEN &  
ONZE GEMEENSCHAP
VERVOLG

DE FERRERO FOUNDATION 
‘Werken, creëren, schenken’ zijn de kernwaarden 
van de stichting, die wordt voorgezeten door 
mevrouw Maria Franca Ferrero.

 De stichting werd in 1983 door Michele Ferrero opgericht als een 
sociaal initiatief om onze oudere werknemers en hun gezinnen te 
ondersteunen bij de overgang naar hun pensioen.

In 2018 werd gezondheidszorg verleend aan 1.254 Ferrero-
senioren en hun echtgenoten in Alba en het omliggende gebied. 
En in september 2018 werd de kleuterschool Piera, Pietro en 
Giovanni Ferrero geopend, die 28 kinderen verwelkomde.

80
kinderen tussen de 3 maanden 
en 3 jaar oud waar de Ferrero-
kleuterschool voor kan zorgen
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HET MICHELE FERRERO 
ENTREPRENEURIAL PROJECT 
Het in 2005 opgerichte Michele Ferrero 
Entrepreneurial Project ondersteunt het  
creëren van banen en sociale en humanitaire 
projecten in de minst ontwikkelde gebieden  
van opkomende landen. 

Deze projecten waarborgen de gezondheid en de educatieve en 
sociale ontwikkeling van kinderen en jonge volwassenen. Vanaf 31 
augustus 2018 hebben bedrijven die deelnemen aan het project 
samengewerkt met 2.357 mensen - ongeveer 5,7% van ons 
totale personeelsbestand.

India

BEZETTING VAN HET MICHELE FERRERO 
ENTREPRENEURIAL PROJECT  

OP 31 AUGUSTUS

69% 31%

2008 2017 2018

1,954

2,349

650

Zuid-Afrika

BEZETTING VAN HET MICHELE FERRERO 
ENTREPRENEURIAL PROJECT  

OP 31 AUGUSTUS

27% 73%

2008 2017 2018

192

340

185

Kameroen

BEZETTING VAN HET MICHELE FERRERO 
ENTREPRENEURIAL PROJECT  

OP 31 AUGUSTUS

38% 62%

2008 2017 2018

211206

90
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ONZE MENSEN &  
ONZE GEMEENSCHAP
VERVOLG

KINDER + SPORT 
Kinder + Sport Joy of Moving is ons 
internationale project op het vlak van sociale 
verantwoordelijkheid. Het programma stimuleert 
fysieke activiteit en een actieve levensstijl bij 
kinderen en hun families op een gemakkelijke, 
boeiende en aangename manier.

Het is geïnspireerd op de innovatieve en op een wetenschappelijk 
gebaseerde educatieve methode ‘Joy of Moving’ (‘Het plezier van 
bewegen’); een benadering gebouwd op uitgebreid academisch 
onderzoek en veldonderzoek, specifiek ontworpen voor kinderen 
en gebaseerd op spelletjes en spelen.

KINDER + SPORT  
VOLLEDIGE JAARRESULTATEN
2017/2018

34
Landen

127 
Federaties en  
verenigingen

4,4m
Kinderen laten bewegen

€11,2m
Geïnvesteerd in totaal

Het project omvat momenteel 4,4 miljoen kinderen van 4 tot 
14 jaar en 127 lokale federaties uit 34 verschillende landen. 
Het succes van het project is de afgelopen 13 jaar continu 
gegroeid, een bevestiging van de inzet van het bedrijf voor het 
welzijn van de jongere generatie.
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In 2017/2018 werden twee bijzonder belangrijke initiatieven 
genomen. Ten eerste werden in Brazilië 120 leraren in Poços de 
Caldas getraind in de Joy of Moving-methode, waardoor Brazilië 
het tweede land is, na Italië, om de methodologie op school 
officieel te ondersteunen en te promoten met de bedoeling om in 
de volgende jaren uit te breiden. Ten tweede werd er een nieuw 
partnerschap opgezet met Costa Cruises om de Joy of Moving-
methode aan te bieden aan alle kinderen aan boord van Costa-
schepen. Zo werden talloze jongens en meisjes blij gemaakt terwijl 
ze bovendien hun fysieke, emotionele en creatieve vaardigheden 
verder konden ontwikkelen.
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 Traceerbare hazelnoten  
tegen 2020

100%
Cacao gecertificeerd als duurzaam 

met 100% tegen 2020 als doel 

77%

Verpakkingen recycleerbaar, 
herbruikbaar of composteerbaar 

tegen 2025

100%
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 Ga voor meer informatie naar: 
www.ferrerocsr.com

 Duurzame palmolie, RSPO-
gecertificeerd als gescheiden

100%

 ONZE 
WAARDEKETEN
 Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel 

geworden en we werken met de visie 
‘Waarden delen om waarde te creëren’. We 

bouwen directe langdurige commerciële 
relaties op met producenten en leveranciers 

van grondstoffen, gebaseerd op een gedeelde 
inzet voor duurzame waarden, dialoog en 

transparantie.
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CREËREN

ONZE VERPAKKING CREËREN

We zijn ontzettend trots op ons 
heerlijke product. Zo mooi, zo 

lekker, zo fijn.

De kartonnen doos beschermt 
het product tegen schade die 

kan optreden tijdens transport 
en opslag.

We moeten ervoor zorgen dat 
de zachte kern en de knapperige 
buitenkant vers en intact bij onze 

consumenten aankomen!

De plastieken hoes verzekert 
de versheid van het product 
en zorgt ervoor dat het onze 

consumenten bereikt zoals we 
het hebben gemaakt.

Het stelt onze consumenten 
ook in staat het comfortabel 

naar huis te transporteren en te 
beschermen totdat het klaar is 

voor consumptie.

Gelukkig weten onze ontwerpers 
hoe ze deze uitdaging aan 

moeten pakken.

 Bovendien zorgt het ervoor dat onze 
consumenten de juiste portie in handen hebben 
voor een verantwoorde snack of om te delen.

JAMMIE!
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MAAR IS HET ECHT ZO EENVOUDIG?
VEILIGHEID EN KWALITEIT OP DE EERSTE PLAATS

Wij geloven dat ons product en onze consument op de 
eerste plaats komen. Dat consumentenveiligheid en 
tevredenheid van het grootste belang zijn.

Daarom voldoet onze verpakking aan strenge  
hygiëne- en veiligheidsnormen.

 •  De verpakking moet onze producten beschermen 
tegen externe uitdagingen!

 •  Het verpakkingsmateriaal moet voldoen aan de 
voorschriften van alle landen waarin onze producten 
worden verkocht.

 •  Het verpakkingsmateriaal moet specifieke 
mechanische eigenschappen hebben.

VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN  
VAN DE CONSUMENT

Wij vinden dat onze producten een geweldige ervaring 
moeten bieden en dat deze ervaring begint bij 
de verpakking.

Heeft u ooit een kind een KINDER Surprise voor het 
eerst zien openen? Wij wel, en die aanblik van pure 
verwondering is wat ons telkens weer inspireert bij het 
ontwerpen van een nieuwe verpakking.

 •  De verpakking moet een boodschap overdragen

 • De verpakking moet gemakkelijk mee te nemen en 
thuis te bewaren zijn

 •  De verpakking moet gemakkelijk te openen en te 
sluiten zijn

HOE GARANDEREN WE DEZE EIGENSCHAPPEN?

Onze aanpak verzekert controle over onze gehele 
verpakkingsproductieketen. Onze strenge controles 
worden namelijk niet alleen uitgevoerd bij de 
leverancier van het verpakkingsmateriaal, maar ook 
bij de toeleveranciers van grondstoffen.

We ontvangen alle conformiteitscertificeringen 
van onze leveranciers en we volgen de interne en 
externe laboratoriumanalyses op om ervoor te 
zorgen dat dit consistent en in lijn met ons intern 
beleid is.

De verpakking moet overeenkomen met het product 
dat het bevat

De verpakking moet geweldig zijn! 

HET MILIEU RESPECTEREN

Hoe ziet onze toewijding omtrent ecologische 
duurzaamheid eruit als het gaat om verpakkingen?

We werken er hard aan om onze verpakkingen 
‘herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar’ 
te maken tegen 2025!

Het is een uitdagend doel dat we onszelf hebben 
gesteld om onze prestaties continu te verbeteren.

Het begint met een zorgvuldige analyse van onze 
bestaande verpakkingen, gericht op het identificeren 
van verpakkingen of componenten van de verpakking 
die kunnen verbeterd, vervangen of aangepast 
worden, in overeenstemming met onze strenge eisen.

Ons verpakkings-
materiaal wordt 
getest op onze 
geautomatiseerde 
productielijnen om 
ervoor te zorgen dat 
het geoptimaliseerd 
is, zodat er zo weinig 
mogelijk verspilling 
is op het gebied van 
zowel product als 
verpakking
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KIEZEN

We werken met de 
visie ‘Waarden delen 
om waarde te creëren’

Om onze ambities voor duurzame 
toeleveringsketens te realiseren, 
hebben we het FFV-programma 
gelanceerd onder het F-ACTS-
framework.

DUURZAME LANDBOUWPRAKTIJKEN 
VAN FERRERO
Om de beste grondstoffen op de markt te vinden, 
hebben we een diepgaand(e) begrip en kennis 
van onze ingrediënten, hun oorsprong en hun 
transformatieprocessen ontwikkeld.

Duurzaamheid is nu, meer dan ooit, een belangrijk 
onderdeel van deze kenniscultuur. We werken met 
de visie ‘Waarden delen om waarde te creëren’ en 
hebben er altijd de voorkeur aan gegeven om directe 
langdurige commerciële relaties met producenten en 
leveranciers van grondstoffen aan te gaan, gebaseerd 
op dialoog en transparantie.

Volgens deze visie wordt waarde niet alleen gecreëerd 
door een toewijding aan een reeks kernwaarden; het 
houdt ook de verantwoordelijkheid in om die waarden 
te delen met alle belanghebbenden binnen en buiten 
onze Groep.

In het bijzonder schenken wij aandacht aan 
de omstandigheden die kenmerkend zijn voor 
de productie van de grondstoffen van onze 
toeleveringsketens en wij eisen van alle leveranciers 
en medewerkers dat zij zich houden aan onze 
zakelijke gedragscode en zij voldoen aan onze niet-
onderhandelbare hoge normen.

Dit zal uiteindelijk het partnerschap tussen alle 
betrokkenen in onze toeleveringsketen versterken 
en de transparantie vergroten. We erkennen dat 
grondstoffen op het platteland worden geproduceerd 
en dat plattelandsontwikkeling de echte motor 
is voor boeren, werknemers en hun families. 
Daarom promoten we ook goede landbouw- en sociale 
praktijken volgens internationaal erkende normen.

Om onze ambities voor duurzame toeleveringsketens 
te realiseren, hebben we het FFV-programma 
gelanceerd onder het F-ACTS-framework. Elk FFV-
programma op maat, heeft specifieke doelstellingen 
op basis van een drieledige aanpak: ontwikkeling van 
specifieke projecten en partnerschappen; erkenning 
van normen en certificeringen; institutionele en 
collectieve betrokkenheid. Gezien de complexiteit 
van de wereldwijde waardeketen, benadrukken 
we specifiek dat één enkele speler een bepaalde 
toeleveringsketen niet in zijn eentje in een duurzame 
kan transformeren. De drie pijlers werken samen 
om elkaar aan te vullen, in plaats van afzonderlijk te 
opereren: een reeks acties en initiatieven vormen de 
implementatie van de drie-pijlerbenadering.
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PALMOLIE

HAZELNOTEN

RIETSUIKER

EIEREN

MELK

COCOA

Sinds januari 2015
100% duurzaam, RSPO-gecertificeerd 
als gescheiden

Tegen 2020
100% traceerbaar

Tegen 2020
100% gecertificeerd als duurzaam

Tegen 2025
100% eieren van scharrelkippen. (100% voor  
EU-faciliteiten bereikt in september 2014)

Strenge kwaliteitsnormen volgen en 
duurzaamheidsindexen opvolgen

Tegen 2020
100% gecertificeerd als duurzaam

PROGRAMMA’S DOELSTELLINGEN

 Alle belanghebbenden in de waardeketen 
moeten samenwerken om een duurzame 

toeleveringsketen te realiseren

ONTWIKKELING 
VAN PROJECTEN EN 
PARTNERSCHAPPEN

ERKENNING VAN 
CERTIFICERINGEN  

EN NORMEN

DE DRIE PIJLERS

INSTITUTIONELE 
EN COLLECTIEVE 
BETROKKENHEID

 ONZE DRIE-PIJLERBENADERING
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KIEZEN
VERVOLG 

COCOA
De overgrote meerderheid van de cacao in 
de wereld wordt geproduceerd door kleine 
boerderijen in ontwikkelingslanden. We zijn 
toegewijd om deze boeren te ondersteunen 
bij het implementeren van duurzame 
landbouwpraktijken door de uitvoering van 
het Ferrero Farming Values   Cocoa Program.

Een van onze belangrijkste doelstellingen om een  
duurzame toeleveringsketen voor de landbouw op te 
bouwen, is om eind 2020, 100% duurzame cacaobonen 
te gebruiken. In augustus 2018 lagen we nog steeds op 
koers en bereikten we de 77%.

PALMOLIE
In het kader van onze doelstelling om een  belangrijke 
rol te spelen in de duurzame transformatie van de 
palmoliesector, waren we in 2015 een van de eerste 
wereldwijde bedrijven waarvan 100% van de gewonnen 
palmolie RSPO-gecertificeerd als gescheiden was.

Door actieve samenwerking met ngo’s, belangrijke belanghebbenden 
en leveranciers willen we een ontbossingsvrije en uitbuitingsvrije 
palmolietoeleveringsketen realiseren. In 2017/2018 hebben we ongeveer 
203.000 ton palmolie ingekocht, iets minder dan 0,3% van de totale 
palmolieproductie in de wereld.

25% 75% 100% 77%50%

ROADMAP CACAO-CERTIFICERING

 Augustus 2013  Augustus 2016  Eind 2018*  Eind 2020

 BOEKJAAR 2017/2018
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HAZELNOTEN
Hazelnoten vormen het hart van ons bedrijf en 
kenmerken de smaak van de meeste van onze 
producten. Als een belangrijke speler op dit 
gebied streven we ernaar de hazelnootsector op 
wereldschaal te ontwikkelen en als graadmeter 
te dienen voor goede landbouwpraktijken, 
economische en ecologische duurzaamheid en 
innovatie.

Sinds het begin van de jaren 90 hebben we veel initiatieven 
genomen om een ethische en winstgevende integratie tussen 
de zoetwaren- en landbouwindustrie te bevorderen, met een 
diepgaande focus op kwaliteitsverbetering, wat resulteerde in de 
oprichting van Ferrero Hazelnut Company (HCo) in 2015. De HCo-
divisie is het eerste voorbeeld binnen de hazelnootindustrie van 
een ‘volledig geïntegreerd waardeketenbedrijf’, van landbouw 
tot consument.

5% 15% 50% 100% 39%

 ROADMAP VOOR TRACEERBARE HAZELNOOTSOURCING

Eind 2014

BOEKJAAR 2017/2018

Eind 2016 Eind 2018* Eind 2020

*  Omdat het fiscale jaar 
eindigt op 31 Augustus 
2018, is de data eind 
2018 niet ge-audit 
door PwC.
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SUIKER
We streven naar sterke relaties met 
landbouwcoöperaties en suikerproducenten. Al 
tientallen jaren werken we samen met leveranciers 
die ons suiker van hoge kwaliteit leveren. 

Om de bevoorrading uit andere suiker producerende landen te 
ondersteunen, hebben onze inkoop- en kwaliteitsteams een 
basisselectieprocedure voor nieuwe leveranciers, zodat ruwe 
suiker altijd aan onze kwaliteitscriteria voldoet. We streven ernaar 
om al onze geraffineerde rietsuiker tegen 2020 uit duurzame 
bronnen te halen.

In boekjaar 2017/2018 bestond het totale volume suiker dat 
we kochten uit ongeveer 25% geraffineerde rietsuiker en 75% 
bietsuiker.

10% 40% 70% 100% 47%

 ROADMAP DUURZAME RIETSUIKERSOURCING

Maart 2015

BOEKJAAR 2017/2018

Eind 2016 Eind 2018* Eind 2020

KIEZEN
VERVOLG

*  Omdat het fiscale jaar 
eindigt op 31 Augustus 
2018, is de data eind 
2018 niet ge-audit 
door PwC.
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MELK EN EIEREN
Gedurende vele jaren hebben we langdurige 
relaties opgebouwd en onderhouden 
met zorgvuldig geselecteerde, lokale 
melkproducenten. 

Deze partnerschappen hebben ons, naast onze strenge normen, 
in staat gesteld de versheid en kwaliteit van onze melk te 
waarborgen en te verbeteren. We gebruiken deze relaties om 
onze ‘gecontroleerde, korte toeleveringsketens’ te versterken, 
waarbij we niet alleen bijzondere aandacht besteden aan de 
melkkwaliteit, maar ook aan de activiteiten van leveranciers 
in verband met duurzaamheid op het gebied van dierenwelzijn 
en milieuverantwoordelijkheid.

Onze ei-toeleveringsketen is volledig geïntegreerd (leveranciers 
hebben de controle over de levenscyclus van hun dieren en de 
voedersamenstelling). En we streven ernaar om eieren uit kooivrije 
systemen te halen voor onze wereldwijde toeleveringsketen. 
In 2014 bereikten we onze doelstelling om 100% kooivrije 
eieren in de EU te gebruiken; aangezien onze Europese ei-
toeleveringsketens goed zijn voor 95% van alle eieren die we 
wereldwijd gebruiken, is het onze doelstellingen om tegen 2025 
alleen kooivrije eieren en ei-ingrediënten wereldwijd te gebruiken.

100% 100%

ROADMAP EIEREN VAN KOOIVRIJE  
BOERDERIJEN MET LEGKIPPEN

 WereldwijdEU

Eind 20252014
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MAKEN

KLIMAAT- 
VERANDERING

We zijn toegewijd om klimaatverandering aan te 
pakken door onze operationele impact te verminderen. 
Om onze eigen uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, richten we ons op de productie van 
thermische energie en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen en op het continu verbeteren van de 
energie-efficiëntie van onze bestaande energie- 
en productieactiviteiten.

Rekening houdend met een toegenomen 
productievolume door de jaren heen, konden we de 
algemene intensiteit met betrekking tot emissies 
van productielocaties in grote lijnen constant 
houden (Bereik 1 en Bereik 2 - ‘marktgebaseerde’ 
methodologie).

ENERGIE- 
EFFICIËNTIE

We erkennen dat voortdurende verbetering van 
energie-efficiëntie een cruciaal aspect is voor de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
We hebben onze inzet voor energie-efficiëntie 
versterkt om ons te concentreren op het benutten 
van besparingsmogelijkheden voor onze belangrijkste 
energiegebruikers, zowel in nutsbedrijven als 
in productielijnen.

WATER- 
SCHAARSTE

De kwestie van waterschaarste speelt een steeds 
belangrijkere rol in de mondiale ontwikkelingsagenda: 
we erkennen dat water een fundamentele natuurlijke 
hulpbron is en de groeiende schaarste ervan een 
enorm risico voor toekomstige generaties.

We hebben ons voorgenomen om ons bedrijf te 
ontwikkelen op een manier die effectief waterbeheer 
mogelijk maakt, door ervoor te zorgen dat onze 
activiteiten water efficiënt gebruiken via duurzame 
initiatieven zonder nadelige gevolgen voor het 
lokale ecosysteem.

Als onderdeel van onze doelstelling om de principes 
van de circulaire economie toe te passen (weg van 
een lineair economiemodel), waar we verspilling niet 
kunnen verminderen of elimineren, zien we het als  
een waardevolle hulpbron.

In boekjaar 2017/2018 was onze afvalterug-
winningsgraad 95,0%, constant in vergelijking  
met het vorige boekjaar.

CIRCULAIRE 
ECONOMIE

De afgelopen jaren hebben we 
ons gericht op het ontwikkelen 
van productiefaciliteiten die 
elektriciteit en warmte genereren 
uit warmtekrachtkoppeling 
of trigeneratie.

Waste recovery 

95%
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OPSLAAN EN LEVEREN

Onze toeleveringsketen-afdeling is verantwoordelijk 
voor het opslaan, verzenden en transporteren 
van veel verschillende materialen, waaronder 
grondstoffen en verpakkingen naar onze fabrieken of 
afgewerkte producten naar onze klanten. We doen 
dit op een manier zodat de impact op het milieu 
wordt gereduceerd.

ISO 14001-certificering

Drie extra Italiaanse magazijnen werden tijdens boekjaar 
2017/2018, ISO 14001-gecertificeerd waarmee 
het aantal gecertificeerde Italiaanse magazijnen, 
rechtstreeks door ons beheerd en gelocaliseerd buiten 
de fabrieken, op 10 kwam.

Transportoptimalisatie - Ferrero India

Tijdens boekjaar 2017/2018 lanceerde Ferrero India 
een algemeen project voor de optimalisatie van het 
producttransport, door middel van een toename 
van de containerbelasting van ongeveer 10% in 
vergelijking met het vorige boekjaar en een verkorting 
van de doorlooptijd van vrachtwagens (haalbaar door 
vereenvoudiging van interne procedures). Door meer 
producten op elke vrachtwagen of schip te plaatsen, 
wordt de CO2 -uitstoot verminderd: dit project levert 
dus een besparing op van 47 ton per jaar.

Vervoer met aardgas - Ferrero Italië 

Tijdens het boekjaar 2017/2018 heeft Ferrero het 
programma van LNG (‘liquid natural gas’; vloeibaar 
aardgas) als brandstof voor gebruikte transporten 
voortgezet en uitgebreid. De belangrijkste groei op het 

vlak van deze toepassing was binnen het  
Italiaanse netwerk, waar de verzendingen in het 
vorige boekjaar met nationale en internationale 
transportlijnen toenamen. De vrachtwagens die  
voor deze transporten worden gebruikt, hebben een 
grotere afstand afgelegd, waarbij CO2 is bespaard.

In Italië moedigen de autoriteiten de ontwikkeling  
en het gebruik van biobrandstof voor transport aan 
om de Europese richtlijn, ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, te 
respecteren. We nemen op eigen beweging deel aan 
dit nationaal duurzame beleid om de impact van  
onze logistieke activiteiten te verminderen.

Onze inzet op het gebied van biobrandstoffen zal  
de komende jaren worden voortgezet.

Specifieke activiteit met Shuttle ‘Polo Albese’

Naast het aardgasproject op nationale en 
internationale transportlijnen, werd ook een  
specifiek programma ontwikkeld voor het transport 
van producten binnen de ‘Polo Albese’ (bestaande 
uit de Alba-fabriek, het magazijn van Monticello 
en de daarmee verbonden contractverpakkers, 
op ongeveer 15 km afstand). Vanaf oktober 2018 
wordt verondersteld dat 50% van de transporten 
plaatsvond via CNG-vrachtwagens (‘compressed 
natural gas’; gecomprimeerd aardgas) die meer  
dan 170.000 km afleggen.

Toenemend gebruik 
van vrachtwagens 
op aardgas voor 
binnenlands vervoer in 
Italië tijdens boekjaar 
2017/2018
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U

EINDE GEBRUIK
HELP ONS EFFECTIEF TE ZIJN!

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze 
heerlijke producten u in perfecte staat bereiken. 
We hebben alle beschikbare kennis en technologieën 
gebruikt om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen 
aan uw hoogste verwachtingen voldoen. Help ons om 
ervoor te zorgen dat onze verpakkingsmaterialen niet 
worden verspild of onze planeet vervuilen.

Wat kunt u doen?

Gooi nooit afval op de grond!

Onjuist beheerd afval heeft een negatieve impact op 
het milieu.

Een recent onderzoek door de Ellen MacArthur 
Foundation waarschuwde dat er tegen 2050 meer 
plastic in de zee zal zijn dan vis. We hebben ons 
ertoe verbonden om onze verpakkingen tegen 2025 
recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar te 
maken, maar we hebben een gedeelde samenwerking 
in onze hele toeleveringsketen nodig om ervoor te 
zorgen dat onze inspanningen niet tevergeefs zijn: 
ieder van ons kan het verschil maken.

Als u iets opnieuw kunt gebruiken, doe dat dan!

Sommige van onze verpakkingen zijn speciaal 
ontworpen om gemakkelijk opnieuw te worden 
gebruikt, andere hebben uw creativiteit nodig.

Een plastic doos kan als een mooie opbergdoos voor 
spullen dienen en in een glazen pot kunt u uw koekjes 
bewaren. Als u meer ideeën wenst, neem dan een 
kijkje op onze websites, u vindt er veel interessante en 
creatieve ideeën.

Vergeet niet te recyclen!

We verbinden ons ertoe om onze consumenten 
te helpen correct met onze verpakkingen om te 
gaan wanneer het product klaar is. We hebben een 
etiket voor het einde van de levensduur ontwikkeld 
om consumenten een indicatie te geven van het 
materiaal van elke afzonderlijke component: we 
raden onze klanten aan te controleren hoe hun lokale 
afval wordt ingezameld, zodat ze op de hoogte zijn 
van de juiste afvalbak en inzamelinstructies voor 
elk verpakkingselement.

Let op: het huishoudelijk afvalbeheersysteem verschilt 
van regio tot regio en soms zelfs van stad tot stad in 
dezelfde provincie!

We stimuleren het project om de geografische dekking 
van het label te vergroten. Verschillende wettelijke 
vereisten, verschillende afvalbeheersystemen, 
wijzigingen in de inzameling van afval en de kleine 
beschikbare ruimte op de verpakking maken dit 
doel zeer uitdagend, maar we streven ernaar om 
te verbeteren.

Op dit moment vindt u het op alle ESTATHÈ-
verpakkingen, NUTELLA-potten in de belangrijkste 
Europese landen, NUTELLA brood- en bakkerij-
producten en KINDER®-producten op onze 
speciale webpagina.

RECYCLINGTIPS

 •  Plaats geen porselein in een glasafvalbak, dit 
veroorzaakt problemen bij het recyclingproces 
van glas!

 •  Als u een etiket ziet dat de hele fles bedekt, 
verwijdert u dit voordat u de fles in de plastic 
afvalbak plaatst.

 • Kleine plastic etiketten op flessen en 
plastic doppen hoeft u niet te verwijderen: 
het recyclingsysteem is in staat om ze te 
onderscheiden. Alleen etiketten die het volledige 
product bedekken vormen een probleem.

 We hebben ons 
ertoe verbonden om 
onze verpakkingen 
recycleerbaar, 
herbruikbaar of 
composteerbaar te 
maken tegen  

2025
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