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Marktactueel

Stelling: ‘Unilever wekt met zijn duurzaam
heidstrategie veel te hoge verwachtingen’

a. Eens. Unilever heeft het plan goed doordacht en haalt de 
doelstellingen. 

b. Oneens. Het is onwaarschijnlijk dat Unilever deze doel-
stellingen haalt.

c. Unilever zal alles uit de kast moeten trekken om de doel-
stellingen te halen. Het zal er om hangen.

Rudi van der Arend, duurzaamheidsmanager bij Ben & Jer-
ry’s, kiest vol overtuiging voor antwoord a.
“We zijn al twaalf jaar sectorleider in duurzaamheid. We 
hebben een goede reputatie en dan doen we er gewoon een 
schepje bovenop. Je kunt niet zeggen dat het geweldig is als 
je met een reductie van 2% komt. Met het halveren van de 
milieu-impact kom je pas echt een stap verder. Ik moet eer-
lijk bekennen, ik heb nog nooit zulke stevige doelstellingen 
gezien. Je bekijkt eerst de hele keten en gaat dan de diepte 
in. Als je alleen maar kijkt naar je eigen fabrieken qua duur-
zaamheid dan ben je verkeerd bezig. Wij doen dat niet en 
daarom hebben we ook recht van spreken naar de leveran-
ciers. Unilever heeft goed nagedacht over zijn doelstellingen 
en heeft hierover veel overlegd met experts, zoals Louise 
Fresco. Ongeveer 70% van de duurzaamheid gebeurt bij de 
consumenten. Unilever wil het goede voorbeeld geven en 
producten zijn het vehikel om hierover te communiceren.”

Rudy Rabbinge, hoogleraar voedselzekerheid aan Wage-
ningen Universiteit volgt Van der Arend in zijn keuze, maar 
blijft kritisch.
“De doelstellingen van Unilever zijn realistisch. Het bedrijf 
heeft een enorme traditie op het gebied van duurzaam-
heid en is altijd betrokken bij zijn omgeving. Tien jaar gele-
den al was Unilever bezig met duurzame landbouw. In de 
beginfase dachten ze dat dit nooit groot zou worden. Nu 
is dat anders. Duurzame landbouw ging van getolereerd 
naar geaccepteerd en nu is het gewaardeerd. Kortom, het is 
mainstream geworden. De voedselzekerheid verbetert, even-
als de gezondheid en minder schade aan het milieu. Dat is 
win-win. Unilever zou ook kunnen bepalen waar producten 
moeten worden geteeld. Het ene klimaat is meer geschikt 
om bepaalde producten te telen dan het andere. Ook zou 
ik graag een betere verbinding zien tussen de voedsel- en 
gezondheidsketen.”

De reageerders op de site zijn vrij negatief gestemd.
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Ambitieuze duurzaam heids 
strategie Unilever
Unilever wil zijn milieuvoetafdruk in 
2020 halveren en tegelijkertijd dub-
bele groei bereiken. Het plan ontvangt 
veel lof, maar het zal nog heel wat 
moeite kosten om de hooggespannen 
verwachtingen waar te maken. Unilever 
maakte een levenscyclusanalyse van 
zo’n 1.600 producten wereldwijd die zijn 
te extrapoleren naar de rest van het pro-
ductportfolio. Door de analyse weet de 
multinational precies waar hij staat als 
het gaat om duurzaamheid.
Het wereldwijde duurzaamheidsplan (‘sustainable living plan’) 
geldt als zeer ambitieus: halvering van afvalstromen, broeikas-
gasimpact en het waterverbruik in 2020. In datzelfde jaar wil 
Unilever al zijn landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame 
landbouw. Over tien jaar hoopt de multinational een half miljoen 
kleine boeren en distributeurs op te nemen in de productieketen 
om zo hun levensstandaard te verhogen. Ieder jaar zal Unilever 
rapporteren over de vorderingen van de vijftig doelstellingen in het 
duurzaamheidsplan. “Als we de doelstellingen niet halen, dan han-
gen we aan het kruis”, weet bestuursvoorzitter Peter ter Kulve van 
Unilever Benelux.
De verwachtingen zijn hooggespannen en de hele wereld kijkt mee. 
Juist daarom ging Unilever niet over één nacht ijs. Beleidsbepalers 
voerden koortsachtig overleg met wetenschappers en niet-gouver-
nementele organisaties of de doelstellingen wel haalbaar zijn. 
Ter Kulve zegt dat het nog een lange reis is en dat Unilever nog niet 
alle antwoorden paraat heeft. Maar omdat het voedingsmiddelen-
bedrijf jaarlijks miljarden mensen bereikt, zal de impact van zijn 
duurzaamheidsstrategie groot zijn, verwacht hij. 
• www.unilever.com


