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Sinds 1962 werken wij samen met koffieboeren om te zorgen dat onze koffie
verantwoord wordt geproduceerd en van de beste kwaliteit is. Wij begrijpen
dat uw klanten en gasten waarde hechten aan duurzaamheid en MVO.
Daarom doen wij er alles aan om het gehele koffieproces, van boon tot kop
koffie, zo verantwoord mogelijk te maken .
Plan. is een wereldwijd initiatief waarbij wij samen met onze
Het
partners meerwaarde bieden aan iedereen die betrokken is bij het proces van
koffieproductie tot koffieconsumptie. Het plan omvat drie duurzaamheidspijlers:
- verantwoorde landbouw
- verantwoorde productie
- verantwoorde consumptie

Wij gaan ‘Beyond the cup’ om het verschil
te maken van boon tot kop.

Verantwoorde
landbouw

Wij bieden continue ondersteuning en opleiding aan onze
boeren om hun oogst gezond te houden en ze daarmee een
eerlijk inkomen te garanderen .

Verantwoorde
productie

Om onze CO2 uitstoot te verminderen, gebruiken wij in onze
fabrieken natuurlijke koelmiddelen , zetten we afval om in
energie en maken we gebruik van schonere energiebronnen .

Verantwoorde
consumptie

Wij helpen u te kiezen voor een koffiemachine die optimaal
energiebesparend is. Daarmee verminderen wij de belasting van
het milieu en helpen wij uw organisatie geld te besparen .

Waarom zijn wij

Het

Plan gestart?

Het
Plan
in de praktijk...
Het
Plan ‘Beyond the cup’ richt zich op de drie belangrijkste
fases van het koffieproces. We richten ons op verantwoorde landbouw,
verantwoorde productie en verantwoorde consumptie om daarmee onze
toekomst echt duurzaam te maken .

Creating Shared Value ligt aan de basis van
NESTLÉ PROFESSIONAL®. Om op de lange termijn waarde te
kunnen creëren voor onze business en stakeholders, moeten we
waarde toevoegen aan onze klanten en de maatschappij.
Wij kijken naar het totale proces, van boon tot kop koffie,
en zorgen ervoor dat in iedere fase van het proces de boer wordt
geholpen, de omgeving wordt beschermd en de afnemer wordt
ondersteund in het bereiken van meer duurzaamheid. Daarom
investeren we tussen 2010 en 2020 een bedrag van 350 miljoen CHF
Plan ‘Beyond the cup’. Zo dragen we bij
in Het
aan een betere toekomst voor iedereen .

Wat we al bereikt
hebben... We hebben

16 miljoen

koffieplanten aan de
boeren geleverd in de
afgelopen tien jaar

We werken intensief
samen met boeren
uit o.a.:

Door ons lange koffieverleden en diepgaande kennis en ervaring is het onze
verantwoordelijkheid om meerwaarde te creëren voor alle partijen binnen de
koffieketen .
Daarom werken we samen met Rainforest Alliance. Deze samenwerking
stelt ons in staat om te profiteren van elkaars expertise en zo een
duurzaamheidsplan te maken dat elke stap in de koffieketen verbetert.

- Brazilië
- China
- Colombia
- India
- Indonesië
- Ivoorkust
- Mexico
- Filippijnen
- Thailand
- Vietnam

Wat we nog gaan doen...

220 miljoen
koffieplanten leveren
die rijkdragend en
ziekteresistent zijn

Het
Plan
in de praktijk...

Verantwoorde
landbouw
Sinds 1962 werken wij samen met koffieboeren
om ervoor te zorgen dat de koffie van de hoogste
Plan bouwt voort op
kwaliteit is. Het
deze samenwerking door middel van :

Nestlé® zal

in 2015
180.000

ton
groene koffie

direct inkopen
van 170.000

Het
Plan
in de praktijk...

boeren

Reductie
van het energieverbruik met

20%
per ton
koffie

het investeren in de ontwikkeling van
koffieplanten die een grotere oogst opleveren
en die immuun zijn voor ziektes

Meer koffiebonen + hogere kwaliteit koffiebonen
hogere opbrengsten voor de boer en
fantastisch lekkere koffie voor iedereen .

=

Als onderdeel van Het
Plan
minimaliseren wij de belasting van het milieu
ook tijdens het productieproces.

Van 2010 tot 2020...

het jaarlijks opleiden van 10.000 boeren
met als doel het verbeteren van de
landbouwmethodes, de oogst en de
verwerking van de koffie

Het opleiden van
10.000 koffieboeren
per jaar

Verantwoorde
productie

We nemen tal van initiatieven om energiebesparend
te werken, zoals het gebruik van koffieresten als
brandstof in onze fabrieken . Hoe meer resten we
gebruiken, des te minder er naar stortplaatsen
gaat en we afhankelijk zijn
van fossiele brandstoffen . van afval met

Recycling staat hoog op onze agenda. Uit onze
nieuwe fabrieken komt schoon water en afval
wordt omgezet in bodemverbeteraars.

Koffieresten worden
in onze fabrieken
gebruikt als brandstof

Ook de locatie van fabrieken draagt bij
aan een verantwoorde productie. 55% van
koffie wordt geproduceerd
onze
in landen waar de koffie ook groeit.
Hierdoor kunnen lokale werknemers
nieuwe vaardigheden verwerven en een
beter inkomen verdienen .

Reductie

30%
per ton
koffie

Het
Plan
in de praktijk...

Verantwoorde
consumptie
Het kiezen van de juiste koffiemachine verdient
alle aandacht. Zeker als u waarde hecht aan
duurzaamheid en milieu. Om u te helpen de juiste
machine te vinden, hebben we de online Life
Cycle Analysis tool ontwikkeld. Deze tool helpt
u om verschillende professionele koffiemachines
eenvoudig te vergelijken .
Energieverbruik, waterverbruik, effect op klimaatverandering; u krijgt
alles helder en overzichtelijk op een rij. Zo ziet u gemakkelijk welke
impact de koffiemachine van uw keuze heeft op het milieu.
En -het uiteindelijke doel- u kunt de beste keuze maken !

Elk kopje vertelt een verhaal...

“

Het is mijn droom om
mijn kinderen te leren
wat ik heb geleerd.
Wang Zhonggxue

”

Gerardo Areas

Door samen te werken met Het
Plan was Gerardo in
staat om nieuwe, verantwoorde groeimethodes te introduceren op
zijn boerderij in Nicaragua. Deze technieken helpen nu mee om de
belasting van het milieu te verkleinen .

Wang is een koffieboer uit Dakaihe in de Chinese provincie Yunnan . Het
Plan heeft
Wang moderne productietechnieken geleerd en hem voorzien van technische ondersteuning om
Plan werkt, heeft hij
een betere kwaliteit koffie te verbouwen . Sinds Wang met Het
zijn inkomen kunnen vergroten . Hij kan het zich nu veroorloven om moderne werktuigen als een
tractor te kopen. Zo wordt zijn huidige succes verduurzaamd voor de toekomst.

Jorge Rafael Garcia Espinosa

“

Landbouwadviseurs
van
kwamen
persoonlijk
bij me langs.

“

”

We helpen om
Jorge Rafael is een landbouwtechnicus van Het
Plan. Hij werkt opbrengsten te vergroten,
samen met lokale boeren om hun landbouwmethodes te verbeteren en om
kwaliteit te verbeteren
vervuiling van het land als gevolg van het productieproces te verminderen .
en de leefomgeving te
Zijn adviezen en interventies hebben boeren geholpen om de opbrengst te
beschermen.
vergroten , de koffiekwaliteit te verbeteren en het leefmilieu te beschermen .

”

Wat betekent Het
Plan voor
uw organisatie?
Bij NESTLÉ PROFESSIONAL® werken we met u samen om te voldoen aan alle
wensen van koffiegebruikers. Wij weten dat dit meer betekent dan alleen het
schenken van goede koffie in de vertrouwde kwaliteit. Daarom gaan we verder;
duurzaamheid en MVO hebben onze volle aandacht.
Door de keuze voor
laat u zien dat ook u duurzaam en maatschappelijk
verantwoord onderneemt. U voldoet aan de vraag naar verantwoorde koffie en
tegelijkertijd biedt u gasten en klanten een aangename koffie-ervaring van het
vertrouwde merk
.
Zo zorgt Het
Plan ervoor dat koffie genieten meer inhoudt dan
het kopje koffie zelf. ‘Beyond the cup’.

Consumentenbehoefte
toegevoegde waarde
Tevreden gebruikers
Commercieel succes

Door uw keuze voor NESTLÉ PROFESSIONAL®
concepten zoals Nescafé® Alegria en Nescafé® Milano
zorgt u niet alleen voor heerlijke koffie in de vertrouwde
kwaliteit, maar maakt u tegelijkertijd de keuze die voor
iedereen goed is - voor uw organisatie, uw medewerkers,
klanten en gasten , de koffieboeren en het milieu!
Wilt u weten hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan
uw organisatie, bezoekt u dan :

www.nestleprofessional.nl

102918887

NESTLÉ PROFESSIONAL®
Afdeling Commercial Support
Antwoordnummer 365, 1100 VC Amsterdam
T 020 5699 403 F 020 5699 222
commercial.support@nl.nestle.com

