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Duurzaamheid & MVO

Eén miljard mensen eet te veel en één 
miljard te weinig. En het wereldwijde 
tekort aan drinkwater wordt alleen maar 
erger. De aftrap van ‘één jaar Sustainable 
Living Plan’ in april had wat optimisti-
scher gekund, maar Jan Zijderveld, 
president Unilever Europe, wil duidelijk 
maken dat er een jaar na de presentatie 
van het wereldwijde duurzaamheidsplan 
nog een lange weg te gaan is. “We moe-
ten van scare naar care.” 
Na de lancering van het Sustainable 
Living Plan in het najaar van 2010 is het 
alleen maar lastiger geworden, zegt  
Zijderveld realistisch. “We ondervinden 
meer druk van niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en de economische 
situatie maakt het er niet gemakkelijker 
op. Maar we moeten bijdragen aan duur-
zaamheid. We hebben zestig kpi’s (Key 
Performance Indicators, red.) geformu-
leerd”, schetst de CEO Unilever Europe 
de situatie. Hij kan concluderen dat Uni-
lever het redelijk heeft gedaan. 
Zijderveld somt op: wat betreft voeding, 
duurzame landbouw en de eigen fabrie-
ken ligt Unilever voor op schema, qua het 
verbeteren van de hygiëne van vooral 
mensen in ontwikkelingslanden ligt het 

bedrijf op koers. Maar bij het derde punt, 
gedragsverandering bij de consument, 
zijn nog heel wat slagen te maken, geeft 
hij toe. 
Desondanks leert een blik in het voort-
gangsrapport 2011 van het Sustainable 
Living Plan dat verreweg de meeste 
zaken, aangegeven door middel van 
groene puntjes, op schema liggen. Een 
kleine greep: 61% van Unilevers produc-
ten wereldwijd voldoet aan de norm van  
5 gram zout per dag, gesteld door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Ook bevat 90% van de margarines een 
derde minder verzadigd vet en vrijwel 
geen transvet meer.

Agrarische grondstoffen
Unilever koopt steeds meer agrarische 
grondstoffen duurzaam in. Momenteel 
timmert de multinational hard aan de 
weg met zijn meest gebruikte grondstof: 
palmolie. Eind 2012 zal alle palmolie 
gedekt worden door de duurzame Green-
Palm-certificaten, drie jaar eerder dan 
voorzien. Unilever ziet dit slechts als een 

Ruim een jaar geleden 

presenteerde Unilever zijn 

Sustainable Living Plan met 

ambitieuze duurzaamheids-

doelstellingen voor het jaar 

2020. De milieu-impact van 

het bedrijf moet in tien jaar tijd 

halveren, terwijl de business 

dient te verdubbelen. De 

tussenstand: “We hebben het 

redelijk gedaan.”

Sustainable Living Plan grotendeels op koers

Unilever wil wijzend 
vingertje voorkomen
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Frank Weijers, CEO Unilever Benelux (links), en Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur 
Fonds in Nederland, lanceren samen een initiatief met als doel gedragsverandering bij consumenten  
teweegbrengen.
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tussenstap. In 2020 dient alle palmolie 
fysiek duurzaam te zijn en afkomstig uit 
traceerbare bronnen.
Hoewel de verduurzaming van Unilevers 
agrarische grondstoffen volgens plan ver-
loopt, stemmen niet alle percentages in 
het voortgangsrapport van het Sustaina-
ble Living Plan even optimistisch. De tot 
nu toe geboekte resultaten bij palmolie 
en bij papier en karton (60% afkomstig 
uit gecertificeerde bossen) zijn onmis-
kenbaar. Maar de cijfers voor bijvoor-
beeld soja (8% duurzaam in 2011) en sui-
ker (1% duurzaam in 2011) vallen tegen, 
terwijl Unilever vorig jaar helemaal geen 
duurzame zonnebloemolie inkocht. Het 
bedrijf geeft toe: hier hebben we minder 
vooruitgang geboekt dan verwacht. “Het 
heeft ons meer dan tien jaar gekost om te 
komen tot 14% duurzame landbouw-
grondstoffen (zie kader, red.). De meeste 
tijd gaat zitten in de voorbereiding. Is die 
afgerond dan weten we met wie en hoe 
we het moeten aanpakken. Daarna is het 
een kwestie van opschalen”, geeft Marc 
Engel, Chief Procurement Officer van 
Unilever, de complexiteit van verduurza-
ming aan. 
Daarom is er ook nog geen duurzame 
zonnebloemolie. Pilotprojecten rondom 
deze grondstof zijn nog volop bezig. Hulp 
van klanten, overheden en ngo’s is hard 
nodig bij de verduurzaming van de land-
bouw. Want hoewel een grote speler, 
koopt Unilever bijvoorbeeld maar 3%  
(1,5 miljoen ton) van alle palmolie in en 
heeft het dus niet de macht om alleen 
zaken te veranderen. 
Op 30 mei is een bijeenkomst voor alle 
Knorrleveranciers in Hamburg; hier zul-
len onder andere best practises worden 
uitgewisseld.

Zoutreductie
Van alle duurzaam ingekochte grondstof-
fen probeert Unilever zo gezond mogelij-
ke producten te maken, want ook de pij-
ler ‘gezondheid en welzijn verbeteren’ 
maakt deel uit van het omvangrijke Sus-
tainable Living Plan. Het verminderen 
van vet, suiker en zout zijn belangrijke 
doelstellingen.
Toch ziet Frank Weijers, bestuursvoorzit-
ter Unilever Benelux, “zoutvermindering 
als grootste nutritionele uitdaging”. Uni-
lever Benelux verlaagde het zoutgehalte 
van de maaltijdmixen van Conimex met 
19% per bereid product in 2011 in verge-
lijking met 2010 en de in datzelfde jaar 
opnieuw geïntroduceerde Conimex 
Boemboes bevatten nu 24% minder zout 
dan voorheen. Verder zit er sinds een jaar 
16% minder zout in de Knorr Wereldge-
rechten. In 2020 zullen alle Unilever- 
voedingsmiddelen wereldwijd aan de 
WHO-norm van 5 gram zout per dag 
moeten voldoen.
 
Gedragsveranderingscampagne
Maar dan dient ook het consumentenge-
drag te veranderen. Want hoeveel zout de 
consument over zijn eten strooit, hoeveel 
zoute producten hij eet van zowel Unile-
ver-merken als andere merken, daarop 
heeft het concern geen grip. Hier is meer 
voor nodig dan alleen de productsamen-
stelling veranderen, weten ze bij de mul-
tinational. In accijnzen op zoute produc-
ten gelooft het concern in ieder geval 
niet. Ook niet in het delen van recepturen 
om andere fabrikanten te helpen bij hun 
zoutreductie, zoals het Voedingscentrum 
voorstelt. “De magie achter het recept 
gaan we niet openbaar maken.” 
Wat het bedrijf wel gaat doen is het star-

ten van een campagne samen met het 
Wereld Natuur Fonds (WNF) om gedrags-
verandering te bewerkstelligen. Zo denkt 
57% van de consumenten dat brood niet 
veel zout bevat. Op een leuke en begrij-
pelijke manier bewustwording creëren 
zodat mensen bijvoorbeeld minder snel 
naar het zoutvaatje grijpen of minder 

lang douchen, dat is het doel van de 
campagne. Hoe deze er precies uit zal 
gaan zien, is nog niet duidelijk. Wel belo-
ven Weijers en directeur WNF-Nederland, 
Johan van de Gronden, over een jaar met 
de eerste resultaten naar buiten te 
komen. Unilever zal in volle vaart door-
gaan met zijn Sustainable Living Plan. 
“We zijn goed in milieu-indicatoren, 
maar wat betreft sociale indicatoren is 
nog verbetering nodig. Hier zijn we naar 
aan het kijken”, zegt Engel. “Unilever 
heeft geen andere keus dan keihard door 
te werken”, meent Zijderveld, “want als 
we onze doelstellingen niet halen dan 
staat iedereen te wijzen.”

Maurice de Jong

‘Na de lancering van het 
Sustainable Living Plan is het 
alleen maar lastiger geworden’

–  Sinds 2010 groeide het aantal producten dat voldoet aan de hoogste voedings-
standaarden van 22 naar 25% in 2011. Ongeveer 77% van het hele product-
portfolio van Unilever Benelux voldoet bijvoorbeeld aan de zoutdoelstelling 
van de Gezondheidsraad van 6 gram per dag en 50% voldoet aan de zoutdoel-
stelling van 5 gram per dag (WHO-richtlijn). 

–   De afval-, broeikasgassen- en waterfootprint bleef in 2011 wereldwijd hetzelf-
de in vergelijking met 2010. In de Benelux-fabrieken ligt de CO2-uitstoot 42% 
lager dan in 2008, het leidingwaterverbruik 26% lager en in de margarine/ 
pindakaasfabriek werd 26% minder rivierwater toegepast.

–  Unilever betrekt 24% van zijn landbouwproducten in 2011 uit duurzame  
bronnen. In 2010 was dit nog 14%.

–   Unilever heeft nog geen robuuste methode ontwikkeld voor het meten van de 
levensstandaard van kleine boeren in ontwikkelingslanden. Dit jaar tracht het 
concern zo’n methode te ontwikkelen.

Sustainable Living Plan

Unilever gaat in volle vaart door met zijn 
Sustainable Living Plan. 
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