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Nutrition, Health & Wellness

Nestlé in Nederland
Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. Daarnaast heeft Nestlé een 

fabriek in Nunspeet die babyvoeding produceert voor de Nederlandse en Europese markt.

Nestlé 
in het kort
Nestlé is het grootste voedingsmiddelen-

bedrijf ter wereld en leider op het gebied 

van Nutrition, Health & Wellness. De 

huidige CEO van Nestlé, Paul Bulcke, komt 

oorspronkelijk uit België. Het hoofdkantoor 

bevindt zich in het Zwitserse Vevey, waar 

Henri Nestlé het bedrijf in 1866 oprichtte. 

Meer dan 330.000 mede-

werkers wereldwijd.

75,5 miljard euro omzet 

wereldwijd in 2013.

Gevestigd in bijna alle 

landen in de wereld en in 

elk land verkrijgbaar.

Elke dag worden er  

1 miljard Nestlé- 

producten verkocht.

Nestlé is wereldwijd de 

grootste in Research & 

Development op het ge-

bied van voeding. Zo’n 5.200 specialisten 

werken continu aan betere en innovatieve 

producten, bijvoorbeeld door middel van 

zoutreductie, alternatieven voor suiker en 

vet.

Wereldwijd produceert Nestlé duizenden 

verschillende producten. Bekende merken 

in Nederland zijn onder andere:

Nescafé, Maggi, chocolade zoals KitKat 

en Bros, Nestlé-babyvoeding zoals Nestlé 

PyjamaPapje, water waaronder San Pelle-

grino en Vittel en Nestlé Purina Petcare 

met merken als Felix, Bonzo en Purina 

One. Met onze missie Good Food, Good 

Life streven wij ernaar om producten van 

hoge kwaliteit te maken. Producten voor 

verschillende momenten van de dag en 

voor jong en oud. Producten waar mensen 

van kunnen genieten. 

In Nederland telt Nestlé 

ongeveer 900 medewerkers. 

Omzet Nestlé Nederland in 

2013: 426 miljoen euro. 

CEO Nederland is 

Marc-Aurel Boersch.

Voeding en gezondheid
Wij willen onze consumenten aanmoedigen 

een verantwoorde keuze te maken, voor 

zichzelf maar ook voor hun gezin. Good 

Food, Good Life is de belofte die wij iedere 

dag en overal in de wereld waarmaken: 

een hogere levenskwaliteit dankzij goede 

voeding en dranken, op ieder moment van 

de dag en een heel leven lang. De kern-

waarden plezier, balans en begrip zijn hier 

onlosmakelijk mee verbonden.

Voeding speelt ook een belangrijke rol 

binnen ons Creating Shared Value-principe 

waarmee we waarde willen creëren voor 

de omgeving waarin wij als bedrijf actief 

zijn. Voeding is het bestaansrecht van ons 

bedrijf. Wij willen consumenten voedzame 

producten bieden met echte gezondheids-

voordelen en investeren in innovatie om dit 

voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 

te maken. 

http://www.nestle.nl/csv
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Transparante informatie

Het maken van een verantwoorde keuze 

kan erg lastig zijn. 

Het Nestlé Nutritional Compass helpt 

consumenten hierbij. Het Compass staat op 

bijna alle Nestlé-producten in Nederland. In 

één oogopslag vind je alle informatie over 

de voedingswaarde die je nodig hebt om 

een keuze te maken. Zo wordt per voe-

dingsstof de hoeveelheid vermeld per 

100 g/ml, per portie 

en het percen-

tage van de 

referentie-

inname (RI).

Portiegrootte

Wij willen consumenten helpen bij het 

samenstellen van een gebalanceerd 

voedingspatroon. Door de jaren heen is 

de perceptie van de juiste grootte van een 

portie veranderd, waardoor we steeds 

meer eten. 

Wij willen het consumenten zo gemakkelijk 

mogelijk maken om de juiste hoeveelheid 

in de juiste frequentie te eten, zodat zij hier 

de juiste balans tussen vinden. Daarom 

geven we informatie over portiegrootte 

op verpakkingen, bieden we producten in 

verschillende formaten en stimuleren we 

beweging in combinatie met een verant-

woord voedingspatroon.

Verantwoorde reclame & 
marketing

Als grootste voedingsmiddelenbedrijf ter 

wereld hebben wij de verantwoordelijkheid 

om onze producten zo aan te prijzen dat dit 

een evenwichtige consumptie bevordert, 

zeker bij kinderen. Dit is ook een van onze 

Corporate Business Principles. Voor onze 

producten maken wij geen directe reclame 

of marketing gericht op kinderen onder de 

6 jaar. Reclame gericht op kinderen tussen 

de 6 en 13 jaar blijft beperkt tot producten 

met een voedingsprofiel dat hen helpt een 

verantwoorde, evenwichtige voeding te 

volgen, inclusief maximale waarden voor 

bestanddelen als suiker, zout en vet.

Voedingswaarde van onze producten

Goede voeding en plezier gaan hand in hand. Wij beoordelen de voedingswaarde van 

onze producten door middel van een methodologie die gebaseerd is op aanbevelingen 

van autoriteiten als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit wordt het Nestlé  

Nutritional Profiling System genoemd. Hiermee spelen wij continu in op de nieuwste 

inzichten en ontwikkelingen op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn.

Wij begrijpen dat consumenten die op zoek zijn naar gezondere voeding niet aan smaak 

willen inleveren. Wij laten daarom onze productrange regelmatig beoordelen door middel 

van onze 60/40+ testen bij consumentenpanels, om zowel de smaak als de voedingswaar-

de te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat onze producten voldoen aan bepaalde standaarden 

voor voedingswaarden en consumentenvoorkeuren.

Innovatie en renovatie

Nestlé is de grootste R&D-organisatie 

op het gebied van voeding ter wereld. 

Specialisten zijn continu bezig producten te 

innoveren en te verbeteren. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan zoutreductie en alternatie-

ven voor suiker en vet.

Voor de ontwikkeling van onze produc-

ten baseren wij ons op wetenschappelijk 

onderzoek. Er werken 5.200 medewerkers 

(70 nationaliteiten) in 34 R&D-centra over 

de hele wereld (3 wetenschappelijke  

onderzoekscentra en 31 product- en tech-

nologiecentra). Jaarlijks investeert Nestlé 

meer dan 1 miljard euro in R&D. Wat bedoelen wij met 60/40+?

60/40 heeft betrekking op het verkrijgen van 60% smaakvoorkeur van een grote 

groep consumenten die onze producten ‘blind’ test naast de producten van de 

grootste concurrent. De + heeft betrekking op het analyseren van de voedingswaar-

de van het product. Uitgangspunt is het streven naar een voedingswaarde die gelijk 

is aan of beter dan internationale criteria voor voedingsstoffen als suiker, verzadigd 

vet, transvet en zout.

Minder zout

Nestlé is zich bewust van de hoge zoutinname door de consument en de gezondheids-

effecten hiervan. 

Sinds 2005 is Nestlé al actief bezig met zoutreductie in voedsel. In 2012 werd in de recep-

turen van Nestlé wereldwijd 14.043 ton minder zout gebruikt in vergelijking met 2005. Wij 

zullen in de komende drie jaar ten minste 10% zoutreductie realiseren in producten met 

een relatief hoog natriumgehalte. In Nederland voeren we deze reductie met name door in 

onze culinaire merken Maggi en Wagner. 
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*percentage zoutreductie ten opzichte van vergelijkbare bouillonproducten
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5.200 werknemers

Jaarlijks investeert 
Nestlé meer dan  
1 miljard euro in R&D.

34 R&D-centra
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Meer groenten op het bord

Het Voedingscentrum adviseert volwassenen 200 gram 

groenten per dag te gebruiken. Uit de Voedselconsumptie-

peiling van 2010 blijkt echter dat Nederlanders gemiddeld 

slechts 138 gram groenten eten op een dag. 90% hiervan 

wordt gegeten tijdens de warme maaltijd. Om ervoor te 

zorgen dat mensen voldoende groenten eten, bevatten 

maaltijden bereid met onze Maggi-maaltijdmixen de aanbe-

volen hoeveelheid groenten. Dit staat op de voorkant van de 

ver pakking vermeld.

http://www.nestle.com/randd
http://www.nestle.com/csv/nutrition
http://www.nestle.com/csv/nutrition
http://www.nestle.com/aboutus/businessprinciples
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Goed om te weten
•	 In 2013 zijn wereldwijd ruim 7.789 producten aangepast en verlaagd in suiker, zout, transvet en/of totaal vet.

•	 Maggi toert door heel Nederland met Koken & Co, een plek waar de consument wordt geïnspireerd om zijn warme 

maaltijden meer te variëren.

•	 Nestlé brengt een Portieboek uit: een verzameling van wereldwijde richtlijnen over portiegrootte en inname-

frequentie.

•	 Nestlé staat vermeld op het Voeding Vooruit-

platform (voorheen het Zichtboek) van de 

Federatie Nederlandse Levensmiddelen-

industrie (FNLI). We tonen daar met concrete 

voorbeelden onze initiatieven op het gebied 

van voeding, gezondheid en welzijn.

Samenwerkingsverbanden

Om onze doelen te bereiken op belangrijke terreinen als wetenschap, gezondheid en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn samenwerkingsverbanden noodzakelijk voor 

Nestlé. 

Nestlé is samenwerkingspartner van:

•	 De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappers (NAV)

•	 De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 

•	 JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Gemeente Amsterdam

•	 FNLI ‘Taskforce Zout in Levensmiddelen’: deze werkgroep, een initiatief van de Federatie 

voor de Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), richt zich op zoutreductie (natrium). 

Ze stimuleert acties om de hoeveelheid natrium in levensmiddelen te verlagen. Nestlé is 

een van de aangesloten partners bij dit initiatief.
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