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organisaties of de doelstellingen wel haalbaar 
zijn. Volgens Ter Kulve moet het mogelijk zijn 
om de doelstellingen in Nederland te halen. 
‘Voor mijn collega in Bangladesh zal dat een 
stuk lastiger zijn’, verwacht hij. 
Het bedrijf windt er geen doekjes om dat het 
met zijn strategie ook geld wil verdienen. Het 
wil kostenvoordelen realiseren, duurzame 
innovatie aanwakkeren en nieuwe klanten 
trekken. 

Groei Maar zonder een duurzame wereld 
kan geen groei worden bereikt, zo realiseert 
Unilever zich. Het is in het belang van de 
onderneming dat haar huidige en toekomstige 
consumenten gezond zijn en blijven en een 
zeker inkomen genereren. Daarom integreert 
het bedrijf de thema’s gezond en duurzaam 
waar mogelijk. Het verhogen van de levens-
standaard en daarmee ook de gezondheid van 
mensen in ontwikkelingslanden gebeurt door 
het bevorderen van duurzame landbouw, de 
arbeidsomstandigheden verbeteren en boeren 
een eerlijkere prijs betalen.
Niet-gouvernementele organisaties en 
wetenschappers prijzen Unilever om zijn 
duurzaamheidsplan. ‘Unilever is een voorloper 
op het gebied van duurzaamheid en gezond-
heid’, vindt hoogleraar voeding en gezondheid 
Jaap Seidell. Volgens collega-hoogleraar Rudy 
Rabbinge heeft Unilever een enorme traditie 
op dit gebied. ‘Tien jaar geleden was Unilever 
al met duurzame landbouw bezig.’ Beide hoog-
leraren bekritiseren het kabinet dat er niets 
over duurzaamheid of gezonde voeding in de 
regeringsplannen is terug te vinden, waardoor 
Nederland het koploperschap in duurzaam-
heid kwijt zou kunnen raken.

Gezondheid belangrijk onderdeel  
unilevers duurzaamheidsplan

Maurice de Jong

Het verbeteren van gezondheid 
en welzijn van mensen maakt een 
belangrijk onderdeel uit van Unilevers 
nieuwe duurzaamheidsstrategie. De 
multinational wil dit wereldwijd doen door 
het verbeteren van hygiëne en gezonde 
productontwikkeling. Afgelopen maand 
werden de plannen gepresenteerd op het 
hoofdkantoor in Rotterdam.

Geen transvetten in 2012, in 2015 een zout-
verlaging van 20 procent bereiken en honderd 
miljoen mensen die de hartleeftijdtest doen 
in 2020: dit zijn maar enkele doelstellingen 
uit het Unilever Sustainable Living Plan. Om 
precies te zijn gaat het hier om het onderdeel 
‘gezondheid en welzijn verbeteren’.
Unilever streeft ernaar om in 2020 ‘het deel 
van de portfolio verdubbelen dat aan de 
hoogste voedingsnormen voldoet gebaseerd 
op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen’. De 
multinational wil zo voor honderden miljoe-

nen mensen een gezonder voedingspatroon 
realiseren.
Met veel zaken uit het duurzaamheidsplan 
houdt Unilever zich al lange tijd bezig; zoals 
zoutverlaging en vetverlaging, maar het is de 
eerste keer dat alles samenkomt in één groot 
wereldwijd plan met concrete doelstellingen. 
Ambitieuze doelstellingen: een halvering 
van de milieuvoetafdruk van de productie 
en gebruik van de producten (afval, water 
en broeikasgassen) en tegelijkertijd Unilever 
laten groeien, waarbij de milieu-impact niet 
meegroeit. 

rapporteren Het Brits-Nederlandse 
concern zal jaarlijks over de voortgang van de 
vijftig doelstellingen rapporteren aan de consu-
ment. Unilever staat volop in de schijnwerpers. 
‘Eng transparant’, noemt bestuursvoorzit-
ter Peter ter Kulve van Unilever Benelux dat. 
Keihard werken dus om in 2020 resultaat te 
boeken. Unilever ging niet over één nacht ijs. 
Beleidsbepalers voerden koortsachtig overleg 
met wetenschappers en niet-gouvernementele 

Doelstellingen unilevers Sustainable Living Plan 

onderdeel ‘gezondheid en welzijn’
– in 2020 honderd miljoen mensen via becel motiveren om de harttest te doen
– Zoutgehalte in 2015 verlagen met 15-20% ten opzichte van 2010
– 33% minder verzadigd vet in margarines in 2012 die 15% gezonde vetzuren leveren per dag
– geen transvetten in producten in 2012
– Suikergehalte met 25% verlagen in 2020
– in 2014 bevatten kinderijsjes nog maar 110 calorieën per portie
– Alle voedingsproducten in europa en de verenigde Staten bevatten volledige voedingskun-

dige informatie. in 2015 moet dat gebeuren voor de hele wereld.
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