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Maatschappelijk verantwoorde voedingsbedrijven

‘Het mag geen filantropie worden, dat draagt niet bij aan 

	 	 behalve	veel	producten van 
 bekende merken, brengt Unilever 
deze zomer ook ‘armoede’ onder de 
aandacht van de Nederlandse con-
sument. Van iedere twee Blue Band 

producten die iemand koopt, wordt 
15 eurocent afgedragen voor de aan-
schaf van een schoolmaaltijd voor een 
kind in Kenia. De directievoorzitter 
van Unilever Nederland, Harry Brou-
wer, verwacht ongeveer drie miljoen 
producten te gaan verkopen, waardoor 
10.000 kinderen een jaar lang dage-
lijks in ieder geval één goede maaltijd 
binnenkrijgen. ‘Soms bieden we de 
supermarkten kortingen aan op onze 
producten, waardoor ze deze goed-
koper aan hun klanten kunnen door-
verkopen, maar nu gebruiken we dat 
geld mede om een verre maaltijd te 
bekostigen’, zei hij tijdens het jaarlijkse 
press event van Unilever. Dit project 
van Blue Band stopt na vier maanden, 
maar houdt dan ook de verschaffing 
van maaltijden aan kinderen op? ‘We 
doen dit voor het eerst. We willen ook 
uitvinden hoe de Nederlandse consu-
ment hierop reageert. Als je je nu voor 
een langere periode vastlegt en het 
slaat niet aan, dan moeten we ook iets 
anders verzinnen. We moeten ergens 
beginnen, het alternatief is dat we 
niets doen. Hoe we verder gaan, weten 
we nu nog niet precies.’ 

Het maaltijdenproject dat Unilever 
deze zomer voert, maakt deel uit 
van het driejarige partnerschap dat 
het bedrijf vorig jaar aanging met 
het World Food Programme van de 
Verenigde Naties (WFP), met als doel 
bij te dragen aan twee Millennium-
doelstellingen: het uitbannen van de 

grootste armoede en van honger en 
het wereldwijd toegankelijk maken 
van basisonderwijs voor iedereen. Bin-
nen dit samenwerkingsverband werft 
Unilever ook in andere landen en op 
andere manieren fondsen, waarmee 
het bedrijf de maaltijdvoorziening op 
scholen van ruim 70.000 kinderen in 
Kenia, Indonesië, Ghana en Colombia 
wil garanderen in 2007. In de komen-
de jaren hoopt het bedrijf dit aantal te 
vergroten.

Partnerschap    Paulus Verschuren, 
die als directeur Partnership Deve-
lopment, sociale en milieuprojecten 
bij Unilever initieert, vindt ‘dat we 
als mondiaal opererend bedrijf ons 
gezicht niet meer mogen afwenden 
van de sociaal-maatschappelijke 
problemen die we tegenkomen in de 
landen waarin we actief zijn. Dat pikt 
de consument steeds minder, maar 
dat willen we als bedrijf ook niet. Ons 
bedrijf is onder meer afhankelijk van 
gezonde en goed ontwikkelde mede-
werkers. Ook hun omgeving en hun 
familie zijn daarbij van belang. Door 
de omgeving van onze medewerkers 
in arme gebieden te helpen ontwik-
kelen, en meer te bieden dan alleen 
een salaris, dragen we ons steentje bij 
aan bijvoorbeeld een betere hygiëne 
of de bestrijding van ondervoeding. 
Dit soort veranderingen kunnen we 
als bedrijf het beste dragen als onze 
medewerkers persoonlijke betrokken-
heid voelen, en dat is het geval.’

Voor het WFP-project heeft Unilever 
dit jaar 2 miljoen euro uitgetrokken. 
Daarbij gaat het niet alleen om gelde-
lijke steun, maar ook om de inbreng 
van Unilever’s expertise op het gebied 
van voeding en gezondheid die het 
bedrijf al langer inzet om de voedings-
status van inwoners van arme landen 
te verbeteren. ‘Jodium, vitamine A, 

hans	kraak

Voor bedrijven is het maken van winst het hoofddoel, maar steeds vaker profileren bedrijven zich 

doordat ze zich ook inzetten voor andere zaken als alleen geldelijk gewin, zoals hun omgeving, het 

milieu of de allerarmsten. Twee prominente multinationale levensmiddelenbedrijven, Unilever en 

Danone, richten zich onder meer op armoedebestrijding. Gaat het hierbij vooral om imagoverbe-

tering of zetten de initiatieven werkelijk zoden aan de dijk?

Unilever maakt deze maanden reclame voor zijn producten, waarvan een 

deel van de opbrengst naar kindermaaltijden in Kenia gaat.
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 worden, dat draagt niet bij aan duurzame ontwikkeling’
ijzer en zink zijn de belangrijkste 
nutriëntentekorten in grote delen van 
de wereld’, zegt Verschuren. ‘Door 
bijvoorbeeld gejodeerd zout op de 
markt te brengen in Ghana hebben we 
daar het percentage huishoudens dat 
gejodeerd zout gebruikt, weten te ver-
hogen van 28 procent in 2000 naar 75 
in 2005. Voorheen wist daar niemand 
wat gejodeerd zout was, maar door 
samen te werken met Unicef hebben 
we dat gezamenlijk voor elkaar weten 
te krijgen. Ook nemen we deel aan 
een groot voedings- en hygiëneproject 
voor kinderen in India. In een con-
sortium van dertig deelnemers - van 
private bedrijven  tot overheidsin-
stellingen en NGO’s proberen we de 
gezondheid van miljoenen  kinderen 
te verbeteren. Het blijkt nog niet 
eenvoudig  een gemeenschappelijke 
aanpak te creëren voor het veranderen 
van gedrag, maar door een gerichte 
aanpak en door samen te werken 
met de bestaande gezondheidszorg-
programma’s hopen we bij te dragen 
aan armoedebestrijding en een betere 
hygiëne van kinderen. Ik heb ervoor 

geijverd dat onze activiteiten op dit 
terrein worden ondergebracht bij de 
afdeling Research and Development 
zodat we er zekerder van zijn dat we 
een solide wetenschappelijk verant-
woorde output krijgen.’ 

Danone    Ook voor het zuivel-, 
water- en biscuitconcern Danone is 
de sociale verantwoordelijkheid een 
thema dat steeds meer prioriteit krijgt 
binnen de bedrijfsvoering. Deze mul-
tinational heeft in zijn missie staan dat 
gezonde voeding binnen betaalbaar 
handbereik kan komen van ieder-
een, dus ook de allerarmsten (health 
through nutrition). Onder de noemer 
affordability worden onder andere in 
Zuid-Afrika, Indonesië en Marokko 
verrijkte producten op de markt 
gebracht tegen lage lokale prijzen. 

Het meest in het oog springt het 
plan om kleinschalige yoghurtfabriek-
jes te gaan exploiteren in Bangladesh. 
In 2006 sloot de algemeen directeur 
van Danone, Franck Riboud, hiervoor 
een overeenkomst met Muhammad 
Yunus. Deze Bengaal richtte de Gra-

meen Bank op die kleine leningen aan 
armen geeft zonder daarvoor onder-
pand te verlangen. Voor zijn werk 
ontving hij vorig jaar de Nobelprijs 
voor de vrede. In maart 2006 werd 
door Danone en Grameen het Ben-
gaalse bedrijf Grameen Danone Foods 
opgericht. Het doel is niet alleen het 
verspreiden van voeding met nutriën-

ten waaraan in Bangladesh onder de 
armsten een tekort is, maar ook het 
opzetten van bedrijfsactiviteiten die 
werkgelegenheid opleveren, zowel in 
de commerciële, de landbouw-, indus-
trie- en distributiesector. Eind 2006 
ging het eerste yoghurtfabriekje draai-
en. ‘Het is de bedoeling dat we binnen 
tien jaar 50 fabriekjes met lokale men-
sen opzetten’, zegt Bernard Giraud, 

Gedragscode Oxfam/Novib
Volgens de ontwikkelingsorganisatie Oxfam/
Novib zoeken bedrijven en ontwikkelings-
organisaties elkaar steeds vaker op om een 
maatschappelijke meerwaarde te realiseren. 
Globalisering en deregulering hebben de rol 
van de marktsector – in de driehoek overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld 
– steeds belangrijker gemaakt. Het bedrijfs-
leven heeft specifieke mogelijkheden om het 
recht op een duurzaam bestaan te helpen 
verwezenlijken voor mensen die in armoede 
leven, zo vindt Oxfam/Novib. Omdat deze 
nieuwe verhoudingen ook vragen oproept, 
heeft de organistie een aantal jaren geleden 
een gedragscode opgesteld rond maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, waarin de 
uitgangspunten staan voor samenwerking 
met het bedrijfsleven. Deze uitgangspunten, 
op basis van een duidelijk en gedeeld per-
spectief, zijn: respect, doelgerichtheid, eerlij-
ke informatie, zorgvuldigheid en een samen-
werkingsovereenkomst. Inmiddels werkt de 
ontwikkelingsorganisatie samen met bijvoor-
beeld Unilever en ABN/Amro. 

Volgens Oxfam/Novib-beleidsmedewerker 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
Johan Verburg, is het een belangrijke zaak 
dat bedrijven hun aandacht voor mens en 
milieu structureel goed regelen, zowel voor 
de eigen werknemers als voor de omgeving 

van het bedrijf. ‘Als bedrijven initiatieven 
ontplooien om armoede te bestrijden vind 
ik het te negatief om alleen te spreken over 
imagoverbetering’, zegt hij. ‘Wij spreken over 
een verlicht eigen belang wat kan leiden tot 
aardige resultaten. Verantwoord ondernemen 
zou moeten bijdragen aan structurele oplos-
singen.’

Verburg signaleert dat multinationale 
ondernemingen met een brand exposure 
geneigd zijn om verantwoord te onderne-
men, maar hij benadrukt dat in de armste 
landen het vaak de kleinere, lokale bedrijven 
zijn die ervoor zorgen dat de omgeving daar 
wel bij vaart.

‘Meer bieden dan alleen een salaris 

voor een betere hygiëne of bestrijding 

van ondervoeding’
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directeur van de afdeling Duurzame 
Ontwikkeling en Sociale Verantwoor-
delijkheid van Danone. ‘In Bangladesh 
wonen ongeveer 140 miljoen mensen 
waarvan ongeveer de helft ondervoed 
is. Het is een uitdaging voor ons om te 
helpen dit te bestrijden en mee te hel-
pen aan de verbetering en verrijking 
van hun voeding. We doen dat niet 
door filantropisch bezig te zijn, door 
voedsel te droppen als er een crisis is, 
maar we proberen met lokale fabriek-
jes structureel het probleem aan te 
pakken, volgens een business model. 
Het is al vaker gebleken dat filantropie 
alleen geen zin heeft. Bij onze zaken in 
Bangladesh staat winstgevendheid niet 
voorop, maar het is wel van belang dat 
ook sociale doelen rendabel zijn.’

De eerste fabriek van Danone staat 
in Bogra, 250 kilometer ten noorden 
van de hoofdstad Dhaka. Daar wordt 
het product Shoktidoi gemaakt, een 
yoghurtje van 80 gram, te koop voor 
6 eurocent. Het is gemaakt van koei-
enmelk, dadelmelasse en suiker en het 
is verrijkt met vitamine A, ijzer, zink 
en jodium. Alle ingrediënten wor-
den lokaal geproduceerd. Met lokale 
veeboeren is een afnamegarantie van 
melk tegen een vaste prijs afgespro-
ken. Ook de melasse komt uit het land 
zelf. Het is de bedoeling dat er in vier 
jaar tijd ongeveer 50 fulltimers in de 

fabriek werken. 
Om de producten te verkopen wor-

den zogenoemde ‘Grameen ladies’ 
ingezet die van deur tot deur gaan 
om de producten aan de man, maar 
vooral de moeder en het kind te 
brengen. Zij krijgen voor hun werk 
een deel van de opbrengst. ‘Natuur-
lijk zijn er al heel veel producten in 
Bangladesh’, zegt Giraud, ‘maar veel 
producten zijn ronduit slecht voor 
de gezondheid. Wij willen producten 
brengen die echte voordelen voor de 
gezondheid hebben, gemaakt onder 
lokale omstandigheden, waarbij we 
ook rekening houden met het milieu. 
We gebruiken verpakkingen die recy-
clebaar zijn en vangen regenwater op 
in tanks voor het productieproces. Als 
energiebron maken we gebruik van 
zonne-energie om water te verwar-
men. Het gas methaan, dat vrijkomt 
tijdens de zuivering van het afvalwater, 
wordt afgevoerd naar de huizen van 
100 omwonende gezinnen en dient 
als vervanging van de gebruikelijke 
verwarmingsbron. Als stookmate-
riaal worden nu vooral gedroogde 
uitwerpselen van vee gebruikt, maar 
die veroorzaken veel vervuiling bij de 
verbranding. Om de kosten van onze 
producten te drukken, maken we geen 
dure tv-reclames, we zorgen ervoor 
dat de benefits mondeling worden 

overgebracht, en ook dat levert weer 
werkgelegenheid op. Per fabriek zijn 
er straks honderden mensen aan het 
werk.’

Om te zien of Shoktidoi in Bang-
ladesh een positieve bijdrage aan de 
voedingsstatus levert, wordt vanaf dit 
jaar een efficiëntiestudie uitgevoerd 

onder kinderen in Bogra. Dit wordt 
uitgevoerd onder de vlag van de Glo-
bal Alliance for Improved Nutrition 
(Gain), waarin zowel Paulus Verschu-
ren als Franck Riboud in de bestuurs-
raad zitten. ‘Gain is gericht op het 
terugdringen van voedingstekorten in 
de wereld’, zegt Giraud. ‘Vanuit deze 
organisatie is ook meegedacht om  
de samenstelling van Shoktidoi  
te bepalen.’

‘Winstgevendheid staat niet voorop, 

maar onze sociale doelen moeten wel 

rendabel zijn’

In Indonesië heeft Danone een met ijzer, jodium en vitamine A en cal-

cium verrijkte biscuit op de markt gebracht. Succesvol. Zes jaar na de 

introductie is Danone nummer 2 op de Indonesische koekmarkt.  

Het Biskuat-koekje kost 10 eurocent.
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Stervoetballer Zinedine Zidane, promotieboegbeeld van Danone, Nobelprijswinnaar Muhammad 

Yunus en Danone-directeur Franck Riboud.
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