Onze inspanningen
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EÉN MERK, MEERDERE BEDRIJVEN

LOKAAL BEDRIJF

Duurzaam ondernemen? Dat zit Coca-Cola in de genen. Als wereldmerk én als lokaal bedrijf investeren we
elke dag in duurzaam groeien, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Hiervoor blijven we inzetten
op innovatie en werken we nauw samen met onze stakeholders: klanten, leveranciers, ngo’s… Uiteraard spelen
ook onze medewerkers hierin een belangrijke rol.

Coca-Cola Services (CCS) is onderdeel van The Coca-Cola Company (TCCC). De onderneming telt in België
213 medewerkers (eind 2015). The Coca-Cola Company en haar filialen zijn eigenaar van de merken, verzorgen
de consumentenmarketing en verkopen de basisconcentraten aan de bottelaars. In Anderlecht bevindt zich het
tweede grootste Coca-Cola innovatiecentrum wereldwijd, waar wordt gewerkt aan nieuwe producten,
verpakkingen, kwaliteitssystemen en koelapparatuur.

In 2011 introduceerden we ons duurzaamheidsplan ‘Deliver for today, Inspire for tomorrow’. In dit plan hebben
we meetbare 2020 doelstellingen vastgelegd die een aanzienlijke inspanning van ons bedrijf vergen. Het plan
omvat 3 strategische 2020-doelstellingen. Zo willen we vandaag blijven investeren om onze doelstellingen te
halen. Daarnaast willen we de sector aanvoeren in de gebieden waar we een verschil kunnen maken, nl. op het
vlak van Energie & Klimaatbescherming en Duurzame Verpakking & Recyclage. Tot slot blijven we innoveren voor
de toekomst door samenwerkingen en partnerships aan te gaan. In 2014 namen we ons duurzaamheidsplan
opnieuw onder de loep in overleg met onze stakeholders en stelden in 2015 ons aangescherpte plan voor, met
een nog ambitieuzere doelstelling op het vlak van CO2-uitstoot, efficiënt watergebruik en hernieuwbare energie
tot het gebruik van duurzame grondstoffen.
Na 10 jaar duurzaamheidstraject tonen we leiderschap op het gebied van duurzame verpakkingen en
ontwikkelen we concrete oplossingen om de calorie-inname van consumenten via onze dranken verder te
verminderen. Daarnaast engageerde Coca-Cola Enterprises zich om tegen 2020 enkel nog elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen te gebruiken voor haar productieactiviteiten. De opname van Coca-Cola Enterprises in
2015 in de Dow Jones Sustainability World Index toont dat onze inspanningen erkend worden. Ook voor het
Stappersven-project met Natuurpunt, waarbij we naar schatting al 15 miljoen liter water teruggaven aan de
natuur, ontvingen we in 2016 de MVO-prijs van het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie.

ONZE PRODUCTEN
The Coca-Cola Company is wereldwijd actief in de sector van de niet-alcoholische dranken: frisdranken, waters,
fruitsappen, sportdranken, energiedranken, ijsthees, koffies, melk, melkdranken en warme dranken.
In 2015 dronken consumenten in België en Luxemburg in totaal 3.131 miljoen liter niet-alcoholische dranken.
27% daarvan werd geproduceerd door Coca-Cola Enterprises Belgium*.

Duurzame Verpakking & Recyclage: Tussen 2007 en 2020 willen we actief meewerken aan een circulaire
economie door gebruik te maken van gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen en meer verpakkingen in
te zamelen dan we gebruiken.
Waterbeleid: Tussen 2007 en 2020 willen we de watervoetafdruk in onze hele waardeketen verkleinen, een
duurzaam waterbeheer in onze activiteiten voeren en de toon zetten op het vlak van efficiënt watergebruik.
Duurzame Landbouw: Tegen 2020 willen we onze belangrijkste landbouwingrediënten op een duurzame
manier verkrijgen.
Drankenportfolio: Tussen 2012 en 2020 willen we de calorievoetafdruk van onze dranken met 10% verminderen.
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“Coca-Cola”, “Coca-Cola life”, “Coca-Cola zero”, “Coca-Cola light”, “Fanta”, “Aquarius”, “Sprite”, “Minute Maid”, “Nordic Mist”, “FÏNLEY”, “CHAQWA” en het design van de
“Coca-Cola Contour”-fles zijn gedeponeerde merken van The Coca-Cola Company.
1. ”Chaudfontaine” is een gedeponeerd merk van MMJ.
2. “Rosport” en “Viva” zijn gedeponeerde merken van Sources Rosport S.A. “Rosport Pom’s” is een merk onder licentie van Sources Rosport S.A. Deze merken worden
door Coca-Cola Enterprises in Luxemburg verdeeld en verkocht.
3. In België en Luxemburg verdeelt en verkoopt Coca-Cola Enterprises “Monster” en “Nalu” in opdracht van Monster Beverage Company, de eigenaar van het merk.
“Nalu”, “Monster Energy” en het “Monster Energy”logo zijn gedeponeerde merken van Monster Beverage Company.
4. ©2014 Beverage Partners Worldwide (Europe) AG. Alle rechten voorbehouden. "NESTEA" en "a taste of freedom" zijn gedeponeerde merken van de Société des Produits
Nestlé S.A. onder licentie gebruikt door Beverage Partners Worldwide.
5. In België en Luxemburg verzorgt Coca-Cola Enterprises de marketing, distributie en verkoop van “Capri-Sun” en “Appletiser”. “Capri-Sun” is een gedeponeerd merk
van Capri-Sun AG, Zug, Switzerland. “Appletiser” is een gedeponeerd merk van South African Breweries (SAB).

CCE-TOELEVERINGSKETEN

213 in BE

€ 114 miljoen

CCE-ACTIVITEITEN

KLANTEN & CONSUMENTEN

Ingrediënten Verpakkingen

19%

52%

(*) Bron: Canadean 2015

Productie

5%

Distributie

7%

Koeltoestellen

17%

DOELSTELLING

46%

Tussen 2007 en 2020 willen we de CO2-voetafruk van het drankje
in jouw hand met een derde verminderen, door de CO2-uitstoot in
onze hele waardeketen terug te dringen.

22%

97%

van onze aankopen
doen we op Europees
niveau, waarvan
56% in België
en Luxemburg*

880
mio
liter dranken
verkocht in 2015

kleinere CO2-voetafdruk voor onze
productieactiviteiten
(t.o.v. 2007)

20%

minder CO2-uitstoot dankzij
milieubewuster transport
(t.o.v. 2007)

34%

kleinere CO2-voetafdruk van onze
bedrijfsactiviteiten
(t.o.v. 2007)

COCA-COLA WERELDWIJD

1,9

HIGHLIGHTS 2015

kleinere CO2-voetafdruk dankzij
energie-efficiëntere koeltoestellen
(t.o.v. 2007)

werd er de afgelopen 3 jaar geïnvesteerd in
onze Belgische en Luxemburgse vestigingen

miljard consumpties
wereldwijd
per dag

Werkomgeving: We streven naar diversiteit in ons medewerkersbestand door getalenteerde medewerkers met
verschillende achtergronden aan te trekken, op te leiden en te motiveren in een veilige en gezonde werkomgeving.
Voor meer info over onze doelstellingen, zie www.cocacolabelgium.be/nl/duurzaamheid

Hoofdzetel
Productievestiging
Distributievestiging
Technical Services
Customer Service Center
Source O Rama
Coca-Cola Visitors Center

ONZE ACTIVITEITEN EN HUN AANDEEL IN DE TOTALE CO2-UITSTOOT

Actieve & Gebalanceerde Levensstijl: Tegen 2020 willen we 300.000 Belgen in beweging brengen door te
investeren in projecten die een gebalanceerde levensstijl promoten.
Gemeenschap: We willen een positief verschil maken in de gemeenschappen waar we actief zijn. We werken
samen met lokale partners, ondersteunen jongeren bij hun ontwikkeling en stimuleren de actieve
betrokkenheid van onze medewerkers.

70% van de dranken die we
in België en Luxemburg
verkopen, wordt geproduceerd
in onze Belgische productievestigingen

2.354 in BELUX

(2)

Waterbeleid

10,5 miljoen

In België en Luxemburg bieden wij keuze uit 19 merken met verschillende caloriegehaltes en in uiteenlopende
verpakkingsgroottes.

(1)

Duurzame Verpakking
& Recyclage

EUROPEAN PARTNERS

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) en Coca-Cola Enterprises Luxembourg (CCEL) zijn dochtermaatschappijen van Coca-Cola European Partners plc. Dit is de grootste bottelaar van de producten van de merken
van The Coca-Cola Company wereldwijd. CCEB en CCEL produceren, verdelen en verkopen de dranken via
verschillende kanalen. Eind 2015 werkten 2.354 medewerkers in België en Luxemburg bij Coca-Cola Enterprises,
verspreid over 8 locaties.

In de 11e editie van het Duurzaamheidsverslag België en Luxemburg maken we de balans op van onze
vooruitgang en geven we een inzicht in de projecten die hieraan bijdragen. Voor elk domein hebben we
ambitieuze, concrete en meetbare doelen opgesteld, die we willen halen tegen 2020, met 2007 als referentiejaar
(tenzij anders vermeld).
Energie & Klimaatbescherming: Tussen 2007 en 2020 willen we de CO2-voetafruk van het drankje in jouw
hand met een derde verminderen, door de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen terug te dringen.

Energie &
Klimaatbescherming

> 200

landen verdelen
de merken van
The Coca-Cola
Company

TCCC CCE Inc.**
123.200

11.479

Recyclage
opgenomen onder
% 'Verpakkingen'

Om deze doelstelling te halen, kijken we verder dan onze eigen activiteiten
en engageren we ons op alle vlakken: van de teelt van de ingrediënten en de
productie van onze verpakkingen over het produceren, bottelen, vervoeren
en koelen van onze dranken tot het inzamelen van de verpakkingen na
consumptie.
Maar ook de milieu-impact van de activiteiten binnen onze vier muren
(productie, distributie en koeltoestellen) willen we zo klein mogelijk
houden. Daarvoor nemen we actie op 3 vlakken:
- milieubewuste distributie
- energiezuinige koeling
- energie-efficiënte productieprocessen
MINDER KILOMETERS RIJDEN
Tegen 2020 willen we de CO2-uitstoot van het transport van onze
producten met 30% verminderen t.o.v. 2007. Minder CO2 uitstoten begint
bij een efficiënte aanpak in transport, zowel voor de belevering van
grondstoffen in onze productievestigingen als de distributie van onze
producten naar klanten.
Met onze klanten en leveranciers werken we
hiervoor intensief samen. Zo hebben we
met Colruyt, Transport Van Dievel en
CHEP
een
slim
transportplan
uitgewerkt waarmee we minder
kilometers rijden en naar schatting
jaarlijks 30% CO2-uitstoot uitsparen.
De winst zit in het vermijden van
lege ritten en het doorschuiven van
palletten tussen partners – jaarlijks
worden er 1,2 miljoen palletten
verdeeld naar 11.000 leverpunten. Een
duurzame samenwerking die ook
individueel voor alle partners loont.

HIGHLIGHTS 2015

DOELSTELLING

200

Tussen 2007 en 2020 willen we actief meewerken aan een
circulaire economie door gebruik te maken van gerecycleerde en
hernieuwbare grondstoffen en meer verpakkingen in te zamelen
dan we gebruiken.

34%

Coca-Cola biedt consumenten een ruime keuze. Niet alleen aan dranken
maar ook aan verpakkingen, zowel in grootte als in materialen. Omdat de
productie en de recyclage van onze verpakkingen 52% van onze CO2voetafdruk innemen, willen we de impact zo klein mogelijk houden door:
- lichtere verpakkingen te ontwikkelen
- consumenten te stimuleren om te sorteren
- grondstoffen te hergebruiken
- de toepassing van hernieuwbare bronnen te onderzoeken

medewerkers staken de handen
uit de mouwen in de strijd tegen
zwerfvuil

gerecycleerd materiaal wordt
hergebruikt in nieuwe
petverpakkingen

100%

afval binnen onze productie- en
distributievestigingen wordt
gerecycleerd of verbrand met
energierecuperatie

21%

lichtere verpakkingen per liter
product
(t.o.v. 2007)

ACTIEPLAN TEGEN ZWERFVUIL
Begin dit jaar werd een overeenkomst over de aanpak van zwerfvuil
ondertekend enerzijds tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door
FEVIA Vlaanderen, COMEOS en Fost Plus) en de Vlaamse minister van
Milieu en tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Wallonië,
COMEOS en Fost Plus) en de Waalse minister van Milieu anderzijds.
Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië werd een Actieplan tegen zwerfvuil uitgewerkt waarbij een integrale
aanpak centraal staat met de bedoeling de hele
samenleving te mobiliseren met verantwoordelijkheid
op elk niveau: van producenten tot distributeurs, van
consumenten tot lokale bestuurders en handhavers.
Ook Coca-Cola wil niet alleen vandaag maar op lange
termijn haar steentje bijdragen en daarom organiseren we
samen met onze klanten tal van activiteiten om consumenten te
sensibiliseren hun lege verpakking correct te sorteren. Ook onze medewerkers steken graag de handen uit de mouwen. Daarnaast zien we verpakkingen niet als afval maar als een waardevolle bron voor hergebruik.

34% *

(*) Alle aankopen via het departement Procurement - met uitzondering van concentraten
(**) Sinds 28 mei 2016 is CCE, Inc. gefusioneerd met Coca-Cola Iberian Partners SA en Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, onder Coca-Cola
European Partners plc.

Gerecycleerde
pet
Meer info: www.cocacolabelgium.be/nl/duurzaamheid

41,7% * 19% *
Gerecycleerd
aluminium

Meer info: www.cocacolabelgium.be/nl/duurzaamheid

Gerecycleerd
staal

46,7% *

HIGHLIGHTS 2015

DOELSTELLING

63%

Tussen 2007 en 2020 willen we de watervoetafdruk in onze hele
waardeketen verkleinen, een duurzaam waterbeheer in onze
activiteiten voeren en de toon zetten op het vlak van efficiënt
watergebruik.

minder waterverbruik in onze
Belgische productievestigingen
(t.o.v. 2007)

1,59 l

water nodig om 1 l product te
bottelen
(vergeleken met 2,22 l in 2007)

14.000 m3

water bespaard dankzij
waterefficiënte projecten in de
3 productievestigingen in België

15 miljoen
liter water teruggegeven aan
de natuur dankzij waterreplenishment-project

Coca-Cola Enterprises Belgium bvba
Coca-Cola Enterprises Luxembourg sarl
Afdeling Public Affairs & Communications
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
Tel.: +32 2 529 15 90
E-mail: beluxpressinfo@coca-cola.com

Water is één van de meest schaarse natuurlijke grondstoffen én het
belangrijkste ingrediënt in onze producten. Bovendien gebruiken we water
tijdens onze productieprocessen om te koelen, te wassen en te spoelen.
Daarnaast is water onmisbaar voor het telen van de natuurlijke ingrediënten
in onze dranken.
We willen zo weinig mogelijk water gebruiken en een ‘water-neutrale’
impact hebben op de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ons
waterbeleid bestaat uit 4 pijlers:
- waterverbruik verminderen
- water zuiveren en hergebruiken
- waterbronnen beschermen
- water teruggeven aan de natuur
EERSTE ‘WATER REPLENISHMENT’-PROJECT IN BELGIË
Water replenishment houdt in dat we al het water dat we gebruiken in
onze dranken en de productie ervan, terug willen aanvullen via
natuurprojecten. Coca-Cola heeft wereldwijd tal
van waterprojecten lopen waarmee we zo’n
94% van ons wereldwijde verkoopvolume
‘replenishen’ (op basis van verkoopvolume
2014).
In 2014 startte Coca-Cola met Natuurpunt
het eerste ‘water replenishment’-project
in België. In het Stappersven, in de
Kalmthoutse Heide, wordt de
oorspronkelijke vegetatie hersteld,
wat heel wat voordelen biedt voor het
vasthouden van grondwater. In 2015
gaven we naar schatting maar liefst
15 miljoen liter water terug aan de natuur.
Tegen 2020 willen we dit volume optrekken
tot 42,9 miljoen liter water op jaarbasis.
Voor dit project ontvingen we de MVO-prijs
van het Koninklijk Belgisch Comité voor de
Distributie in 2016.

Gerecycleerd
glas
Meer info: www.cocacolabelgium.be/nl/duurzaamheid

Verantwoordelijke uitgevers:
Etienne Gossart
Ben Bijnens

Coca-Cola Services N.V.
Afdeling Public Affairs & Communications
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
Tel.: +32 559 26 28
E-mail: beluxpressinfo@coca-cola.com

(*) Gesloten wegens verbouwingswerken van begin januari 2014 tot eind maart 2014
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10

productinnovaties en
4 verpakkingsinnovaties

45%

van ons totale verkoopvolume in
2015 in België en Luxemburg bevat
geen suiker en calorieën

55%

Aantal bezoekers Productie- en distributievestiging Chaudfontaine

Aantal bezoekers Coca-Cola Visitors Center (Wilrijk)

Ernstgraad - aantal verloren dagen/100 medewerkers

van ons totale verkoopvolume in
2015 in België en Luxemburg is
beschikbaar in verpakkingen van
500 ml of kleiner

Gemeenschap

1,2

20
29

1,0
1,6

32
30

1,9
2,1

29
28

4,5
Frequentiegraad - aantal ongevallen met werkverlet van min. 1 dag/100 medewerkers

Aantal nationaliteiten hoofdkantoor Anderlecht

81%
19%
80%
20%
81%
19%
83%
17%
80%
20%
78%
22%
• vrouw

• man

Percentage werknemers per geslacht (CCE & CCS)

55%

45%

100%

14.331

2.567
2.696
2.740
2.818
2.777
2.912
Aantal werknemers (CCE & CCS)

Werkomgeving

55%
55%
54%
53,3%
49,9%
Kleine verpakkingen ≤ 50 cl (% verkoopvolume)

45,2%
43%
43%
42,6%
39,5%
Suikervrije dranken (% verkoopvolume)

100%

12.657
14.514

100%
98%

11.292
13.644

98%
63%

18.954
Consumentencontacten

Drankenportfolio

Referentie-inname (% voldaan)

19

100%

880
913
915
930
910
Verkoopvolume (mio RTD liter)

896

18
17
17
17
14
Aantal merken

Actieve &
Gebalanceerde
Levensstijl

100%
100%
100%
100%
100%

541.750

Drankenportfolio

Productie-eenheden met eigen of externe waterzuiveringvoorziening

1.241.725
1.326.017

517.812
504.759

1.325.981
1.381.865

533.623
614.359

1.505.589
1.981.773

1.112.706
Afvalwater (m 3)

Totaal watergebruik (m 3)

76%

1,59
1,57
1,60
1,64
1,63
2,22
Watergebruikratio (per liter product)

Waterbeleid

24%
24%

76%
74%

26%
27%

73%
72%

28%
22%

78%
• Recycleerbaar

• Hervulbaar

Verpakkingen

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
96%
• Chaudfontaine

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
• Antwerpen

• Gent

12,8
12,7
13,8
14
14,6
13,6
Recyclagepercentage per site

Productieafvalratio (g/liter product)

Duurzame
Verpakking &
Recyclage

79.380

76,7%
72,4%

78.670
81.135

68,1%
41,4%

88.535
91.928

37,5%
8,1%

106.000
Bedrijfsvoetafdruk (ton CO 2-emissies)

Energy Management System (% van koelers en automaten)

0,45

97.236.000
97.803.000
134.426.406 118.990.000 115.499.284 103.065.535
Totaal energiegebruik (kWh)

2014

0,41
0,45

2013
2012

0,46
0,43

2011
2007

0,54
Energie (MJ/liter)

Energie &
Klimaatbescherming

2015

Prestaties per jaar

7,1%

kleinere calorievoetafdruk tussen
2012 en 2015

DOELSTELLING
Tegen 2020 willen we de calorievoetafdruk van onze dranken met
10% verminderen*.
Bij Coca-Cola houden we rekening met veranderende voedingspatronen,
smaken en levensstijlen. We breiden ons aanbod voortdurend uit en
bieden een ruime keuze aan kwaliteitsvolle dranken met, zonder of met
minder suiker en calorieën. Daarnaast vergroten we de keuze aan
kleinere verpakkingen.
Op een duurzame manier blijft Coca-Cola zich inzetten voor:
- een gevarieerd aanbod
- transparante informatie
- een verantwoorde marketing en verkoop
- een perfecte productkwaliteit
GROEI CALORIEARME EN CALORIEVRIJE DRANKEN
Onderzoek toont aan dat in het lokale voedingspatroon frisdrank
verantwoordelijk is voor 3,8% van alle calorieën die we innemen**.
Coca-Cola beperkt waar mogelijk het calorie- en suikergehalte van haar
dranken, zonder aan de vertrouwde smaak te raken. Zo willen we voor
elke suikerhoudende drank een suikervrije en calorievrije of caloriearme
variant in ons assortiment hebben. Daarvoor werken we innovatief samen
met wetenschappers en voedingsdeskundigen en ontwikkelen we
dranken op basis van laagcalorische zoetstoffen, zoals uit stevia.
HERFORMULERING COCA-COLA LIFE
Coca-Cola life is een Coca-Cola met minder suiker,
gezoet met suiker en zoetstoffen uit stevia. Deze drank
heeft de heerlijke smaak van een Coca-Cola, maar
bevat minder calorieën. In 2016 kreeg
Coca-Cola life – op de Belgische en
Luxemburgse markt gelanceerd in 2015, met
33% minder suiker en calorieën – een
vernieuwde formule. Vandaag bevat
Coca-Cola life 45% minder suiker en
calorieën vergeleken met het gemiddelde
van de cola’s met suiker in de Benelux.

Actieve & Gebalanceerde
Levensstijl

HIGHLIGHTS 2015

DOELSTELLING

15.000

Tegen 2020 willen we 300.000 Belgen in beweging brengen door
te investeren in projecten die een gebalanceerde levensstijl
promoten.

jongeren ontdekken dankzij het
sportprogramma Olympic Moves
hoe leuk sporten is

50%

van het sponsorbedrag voor de
Koninklijke Belgische Voetbalbond
gaat naar jeugdwerking

468.730.413

stappen zetten 385 medewerkers
in België en Luxemburg gedurende
4 maanden dankzij de Global
Corporate Challenge

We willen zo veel mogelijk mensen binnen én buiten onze bedrijfsmuren
aanzetten tot een actieve en gebalanceerde levensstijl. Dat doen we
door:
- het ondersteunen van partnerships en programma’s die onder andere
jongeren aanzetten tot meer bewegen
- zelf actief het goede voorbeeld te geven
OLYMPIC MOVES UIT DE STARTBLOKKEN
Na 5 jaar Mission Olympic maakten we dit schooljaar de switch naar een
nieuw sportprogramma voor jongeren van 12 tot 14 jaar: Olympic Moves.
En met succes, want ruim 15.000 jongeren maakten op een leuke manier
kennis met verschillende sporten en de olympische waarden.
Via sportinitiaties op school, regionale kwalificatiewedstrijden en een nationale finale in het Koning Boudewijnstadion kunnen deelnemers zich het
hele schooljaar uitleven. In de olympische geest uiteraard, want niet alleen de sterkste ploegen halen de
finale. Ook de meest sportieve teams dingen – via
de fairplay award – mee naar een onvergetelijke
sportdag tijdens de finale.
De eerste editie van Olympic Moves richtte zich
louter tot jongeren van 12 tot 14 jaar. Op termijn
willen we, samen met Team Belgium (BOIC), de
BVLO en verschillende sportfederaties, het sportprogramma uitbreiden naar alle leerjaren uit het
middelbaar onderwijs.
www.olympicmoves.be

* Coca-Cola Services in België tussen 2012 en 2020 / Coca-Cola
Enterprises tussen 2010 en 2020
** Bron: VCP, 2004

Gemeenschap

HIGHLIGHTS 2015

DOELSTELLING

20.000

We willen een positief verschil maken in de gemeenschappen
waar we actief zijn. We werken samen met lokale partners,
ondersteunen jongeren bij hun ontwikkeling en stimuleren de
actieve betrokkenheid van onze medewerkers.

jongeren bezochten in 2015 de
hoogtechnologische productie- en
distributievestiging in Wilrijk

25

jaar al zijn we trouwe partner van
Special Olympics in België

40.000

uren werk en 30 tewerkgestelde
mensen met een handicap via
samenwerking met beschutte
werkplaatsen

Coca-Cola is een wereldmerk, maar tegelijk een lokaal bedrijf. De meeste
van onze dranken worden lokaal geproduceerd, verkocht en verdeeld.
Overal waar we actief zijn, willen we een positieve impact hebben op de
gemeenschappen. Onze lokale betrokkenheid is gericht op twee pijlers:
- jongeren inspireren en ondersteunen bij hun ontwikkeling
- gemeenschapsprojecten ondersteunen
COCA-COLA VISITORS CENTER
Elk jaar komen zo’n 20.000 jongeren een kijkje nemen in de
hoogtechnologische productie- en distributievestiging in
Antwerpen. Het Coca-Cola Visitors Center bestaat al
sinds 2000, maar werd in 2014 vernieuwd tot een
digitaal en interactief bezoekerscentrum.
In een highschool-setting
doorlopen jongeren
,
5 interactieve modules: ze ontdekken de ingrediënten van de verschillende dranken, verkennen
alle aspecten van productinnovatie, krijgen inzicht
in de jobmogelijkheden bij Coca-Cola, leren meer
over recyclage en krijgen een beter beeld van de
technologie van vandaag.

Werkomgeving

HIGHLIGHTS 2015

DOELSTELLING

2.567

We streven naar diversiteit in ons medewerkersbestand door
getalenteerde medewerkers met verschillende achtergronden
aan te trekken, op te leiden en te motiveren in een veilige en
gezonde werkomgeving.

3

Bij Coca‑Cola zijn we ervan overtuigd dat een dynamische bedrijfscultuur
en een positieve werkomgeving bijdragen aan een aangename werksfeer
waar medewerkers zich thuis voelen, wat een positieve impact heeft op
de productiviteit. In dat kader:
- bevorderen we een inclusieve bedrijfscultuur
- trekken we talentvolle medewerkers aan en bieden we hen kansen zich
verder te ontwikkelen
- blijven we werken aan een veilige en positieve werkomgeving

medewerkers werken er bij
Coca-Cola in België en Luxemburg,
goed voor 20 nationaliteiten

interne netwerken: Coke'ttes en
Women’s Lync (voor vrouwen),
Young Professionals (voor
jongeren), Experience Club (voor
49-plussers)

52

jongeren volgden sinds de start in
2011 in België en Luxemburg het
University Talent Program

GENDERDIVERSITEIT BEVORDEREN
Het aantal vrouwen in managementposities evolueerde bij Coca-Cola
Enterprises in België en Luxemburg sterk: van 30% in 2013 naar 34% in
2015. Daarnaast nam het aantal vrouwen in leiderschapsfuncties toe, van
19% in 2013 naar 23% in 2015. Tegen 2025 streven we naar minstens 40% vrouwen in
het management en andere leidinggevende functies. Bij Coca-Cola
Services is 14% van de collega’s
uit het senior management
vrouwelijk.
Bij sollicitaties zitten zowel
mannen als vrouwen in ons
interviewpanel en bij de laatste 3 kandidaten zit minstens
1 vrouw. Daarnaast focussen we
op training- en ontwikkelingsprogramma's voor vrouwen: 'Vrouwen in Leiderschap’ is een initiatief om
vrouwelijk talent tot leiderschapsfuncties
te promoveren. Ons vrouwennetwerk
‘Coke'ttes’ dat regelmatig samenkomt,
biedt
medewerkers
netwerkopportuniteiten en de mogelijkheid om
ideeën uit te wisselen en tips te delen. Tot slot
bieden we de mogelijkheid tot flexibel werken.

TROUWE PARTNER VAN SPECIAL OLYMPICS
Al meer dan 25 jaar zijn we trouwe partner van
Special Olympics in België. Naast financiële
steun en bevoorrading van drank voor sportevenementen, helpen onze vrijwilligers ook elk jaar
bij de Nationale Spelen van Special Olympics. In
2015 waren er 20 Coca-Cola-vrijwilligers op post in
Brussel. Daarnaast konden de atleten, mee
dankzij Coca-Cola, deelnemen aan een medische screening tijdens het ‘Healthy Athletes
Program’.

Duurzame
Landbouw

HIGHLIGHTS 2015

80%

van de totale watervoetafdruk in
onze waardeketen bestaat uit het
telen en verwerken van
suikerbieten en fruit en het
produceren van suiker en sappen

8

organisaties en bedrijven namen
in Brussel deel aan onze
rondetafel rond Duurzame
Landbouw

DOELSTELLING
Tegen 2020 willen we onze belangrijkste landbouwingrediënten
op een duurzame manier verkrijgen.
In de meeste van onze producten zitten agrarische ingrediënten, zoals
bietsuiker. Het spreekt voor zich dat de beschikbaarheid van deze
ingrediënten belangrijk is voor ons bedrijf. Bovendien neemt landbouw in
onze waardeketen het grootste waterverbruik voor haar rekening én is ze
de tweede grootste bron van CO2-uitstoot. Daarom investeert Coca-Cola
in een duurzame landbouw met een transparante keten en duurzame
toelevering, van bij de bron. Hiervoor werken we nauw samen met onze
leveranciers.
VERDUURZAMEN VAN ALLE AGRARISCHE INGREDIËNTEN
Waar Coca-Cola Enterprises zich tot nu toe vooral richtte op het
verduurzamen van suiker in de waardeketen, stemmen we ons
internationaal beleid voor duurzame landbouw nu in nauwe samenwerking met The Coca-Cola Company breder af. Met name op die
ingrediënten die voor ons het meest relevant zijn, qua volumeaandeel en
onze directe impact op het aankoopproces. Naast biet- en rietsuiker gaat
dit van fruit (o.a. sinaasappel, citroen en appel) voor onze sappen over
papier tot koffie.
Met de lancering van CHAQWA in België in
2016 zien we erop toe dat al onze
koffiebonen op een duurzame manier
aangekocht worden, in lijn met onze
Richtlijnen voor Duurzame Landbouw.
RICHTLIJNEN VOOR DUURZAME
LANDBOUW
Onze
Richtlijnen
voor
Duurzame
Landbouw (Sustainable Agriculture Guiding
Principles, SAGP) werden opgesteld met als
doelstelling het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen.
Specifiek zijn ze opgesteld voor onze leveranciers van agrarische
ingrediënten en hangen ze nauw samen met onze Richtlijnen voor
Duurzaam Aankoopbeleid (Supplier Guiding Principles, SGP). De richtlijnen
omschrijven wat we bedoelen met duurzame aankoop en bevatten
normen voor leveranciers van landbouwproducten, onder meer op het
vlak van mensenrechten, sociale rechten van werknemers, veiligheid,
bescherming van het milieu, transparantie, managementsystemen en het
naleven van wet- en regelgeving.
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