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Het Better Tomorrow PlanHet Better Tomorrow PlanHet Better Tomorrow PlanHet Better Tomorrow Plan
is Sodexo's plan om een betere toekomst 
op te bouwen.
Een programma opgebouwd rond 3 prioriteiten: 
voeding, gezondheid en welzijn, de ontwikkeling van 
de lokale gemeenschappen en het milieu. 
Een programma dat aan de verwachtingen van onze 
klanten tegemoet komt. Een programma dat ons 
bestaand beleid versterkt. Een betere toekomst 
opbouwen, is een uitdaging waarvoor wij ons allen 
inzetten.

Het Better Tomorrow Plan
3 prioriteiten, 14 verbintenissen 
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Sodexo's profiel

Sodexo werd in 1966 opgericht in Marseille door Pierre Bellon,
huidig Voorzitter van de Raad van bestuur, en vertegenwoordigt:

14,7 miljard euro geconsolideerde omzet (*)

379 749 medewerkers (*)

33 900 vestigingen (*)

80 landen (*)

(*) op 31 augustus 09 2 activiteiten
On-site Service Solutions / Motivation Solutions

Wereldleider op de meeste van onze markten

22e werkgever in de wereld

7e Europese werkgever in de wereld

2e Franse werkgever in de wereld Meer informatie: 
www.sodexo.com

ISR-classificaties
DJSI

Worldwide ‘‘Supersector Leader’’
2009-2010
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Damien Verdier
Marketingdirecteur Groep
Marketing van het aanbod, Klantenbinding, 
Aankoop en Duurzaam ondernemen

Het Better Tomorrow Plan

Onze inzet voor duurzaam ondernemen past vanzelfsprekend in 
het kader van onze strategie ‘Ambitie 2015’. In zijn bedrijfssector 
is Sodexo erkend als wereldleider op vlak van wereldleider op vlak van wereldleider op vlak van wereldleider op vlak van 
duurzaam ondernemenduurzaam ondernemenduurzaam ondernemenduurzaam ondernemen. Met het oog op een beter 
prestatieniveau, hebben wij voor de Groep Sodexo een nieuwe 
strategische richtlijn uitgestippeld: Het Better Tomorrow Plan. Dit 
plan steunt op de inzet van onze 380 000 medewerkers van de 
33 900 vestigingen in de 80 landen waar de Groep actief is.
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De missie van Sodexo is het verbeteren van de Leven skwaliteit van de personen aan wie wij onze 
diensten leveren en voor de gemeenschappen waarmee wij samenwerken. Onze oplossingen om aan 
de uitdagingen van duurzaam ondernemen tegemoet te komen, liggen volledig in de lijn van deze 
missie. Met dit plan wil Sodexo aan de verwachtinge n van onze klanten voldoen:
� Onze klanten en de markten waarop wij actief zijn, hechten steeds meer belang aan en besteden middelen 

aan initiatieven van duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is aanwezig in onze dienstverlening, 
zowel in scholen, ziekenhuizen als in bedrijven. Onze klanten en onze markten eisen dat wij ons inzetten 
en verwachten zichtbare verbeteringen van onze prestaties om hun strategie van duurzaam 
ondernemen uit te voeren. 

� Onze klanten, consumenten en medewerkers zijn zich steeds meer bewust van het verband tussen onze 
diensten en duurzaam ondernemen . Zo hechten zij bijvoorbeeld belang aan de herkomst en de productie 
van de voedingsmiddelen en aan de relatie tussen gezondheid en duurzaam ondernemen. 

� Steeds vaker verwachten onze klanten dat wij ons inzetten voor duurzaam ondernemen. Wij voorzien dat 
onze inzet klantenbinding zal bevorderen en ons zal helpen om ons op nieuwe markten te positioneren. 

� In veel landen worden initiatieven ontwikkeld die zich toespitsen op energiebeheer, de prestatie van de 
gebouwen, logistiek en landbouw. Deze ontwikkelingen scheppen nieuwe mogelijkheden om onze klanten 
een meerwaarde te bieden en om onze aankoop te optimaliseren .

� De nieuwe regelgeving ter vermindering van broeikasgassen, kan bijdragen tot de waardevermeerdering 
van Sodexo's diensten en  kan nieuwe mogelijkheden scheppen met waardecreatie voor onze klanten.

Waarom het Better Tomorrow Plan?



7

2008-2009

2009-2010

2010-2020

Het Better Tomorrow Plan is een proces van continue  vooruitgang en steunt op de inzet van 
al onze stakeholders. Het plan wordt in 80 landen en op 33 900 vestigingen toegepast.
Implementatie
� Kwantificering van de in veel landen bestaande initiatieven 
� Een continu proces dankzij de inzet van onze stakeholders 

� Belangrijke mijlpalen in 2012, 2015 en 2020
� Better Tomorrow-kampioenen in onze landen
� Nominatie van ‘Subject matter leaders’ en oprichting van een netwerk 

van ‘subject matter experts’

� Een stuurgroep van de teams duurzaam ondernemen in onze 
belangrijkste landen

� Een ‘central project management office’ biedt ondersteuning bij de 

implementatie en meet de prestaties.  

Prestaties
Als bewijs van onze vastberadenheid onze verbintenissen na te 
komen, en rekening houdend met het groot aantal vestigingen 
wereldwijd, hebben wij besloten om de prestaties van het ‘Better
Tomorrow Plan’ regelmatig in twee fasen te beoordelen: 

� Vooruitgangsindicatoren
In de eerste plaats zullen wij de vooruitgang van de acties 
van ons plan meten en de vooruitgangsindicatoren publiceren 
die op niveau van de Groep geconsolideerd zullen worden.

� Impactindicatoren
Vervolgens zullen wij de reële impact van deze acties op een 
aantal pilootvestigingen meten. Deze impactindicatoren 
zullen vóór eind 2009 bepaald worden en zullen op niveau 
van de landen, van de regio's en vervolgens van de Groep 
worden uitgebreid.  

Agenda

InitiatieInitiatieInitiatieInitiatie Het zich eigen makenHet zich eigen makenHet zich eigen makenHet zich eigen maken ImplementatieImplementatieImplementatieImplementatie

• Opstelling van het BETTER TOMORROW PLAN
• Bepaling van het implementatieproces

• Sensibilisering
• Organisatie van de aansturing
� Opstelling van de inventaris
� Vaststelling van het tijdschema per 
land

• Implementatie in alle landen
• Continue vooruitgang en meting van de prestaties
• Rapportering aan het eind van elk boekjaar

ALGEMENE SAMENVATTING : ‘A Better Tomorrow starts Today’
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Het Better Tomorrow Plan is opgebouwd rond 3 pijlers:

· We AreWe AreWe AreWe Are
De fundamenten die de hoeksteen vormen van De fundamenten die de hoeksteen vormen van De fundamenten die de hoeksteen vormen van De fundamenten die de hoeksteen vormen van 
onze ontwikkelingonze ontwikkelingonze ontwikkelingonze ontwikkeling

· We DoWe DoWe DoWe Do
3 prioriteiten en 14 verbintenissen tot actie 3 prioriteiten en 14 verbintenissen tot actie 3 prioriteiten en 14 verbintenissen tot actie 3 prioriteiten en 14 verbintenissen tot actie 

· We EngageWe EngageWe EngageWe Engage
Dialoog en gezamenlijke acties met onze Dialoog en gezamenlijke acties met onze Dialoog en gezamenlijke acties met onze Dialoog en gezamenlijke acties met onze 
stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders

Het Better Tomorrow Plan steunt op de analyse van de economische, sociale en milieu-
uitdagingen die een aanzienlijke impact hebben of zullen hebben op onze markten en 
stakeholders.
Aan het begin van de ontwikkeling van dit plan en tijdens de implementatiefase, overleggen wij 
regelmatig met onze interne en externe stakeholders om onze ambitie op hun verwachtingen af 
te stemmen.

Drie pijlers
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De hoeksteen van De hoeksteen van De hoeksteen van De hoeksteen van 

maatschappelijk maatschappelijk maatschappelijk maatschappelijk 
verantwoord verantwoord verantwoord verantwoord 
ondernemenondernemenondernemenondernemen

Sodexo heeft de mens altijd 
centraal in haar waarden 
geplaatst. Vandaag vormen deze 
waarden de hoeksteen van ons 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

We Are
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Onze geschiedenis
• Een familiebedrijf in maritieme catering
• Opgericht in 1966 in Marseille
• Pierre Bellon: een bedrijfsfilosofie

Onze doelstellingen
• Het bedrijf is de gemeenschap van zijn 

klanten, medewerkers en 
aandeelhouders 

• Onze bestaansreden: aan hun 
verwachtingen voldoen

• Daarom hebben wij gekozen voor de 
interne groei van onze omzet en van 
onze resultaten.

Van elke dag Van elke dag Van elke dag Van elke dag 
een betere dag makeneen betere dag makeneen betere dag makeneen betere dag maken

Onze missie
Sinds Sodexo's oprichting in 1966, vervullen wij een dubbele opdracht:

� De dagelijkse levenskwaliteit verbeteren van al diegenen aan wie 
wij onze diensten leveren: de werknemers op hun werkplek, de 
patiënten in het ziekenhuis, de leerlingen op school, de studenten 
aan de universiteit, de gedetineerden in de strafinstellingen, de 
militairen in bezetting of op operatie, enz., en van de 
gemeenschappen waarbinnen wij actief zijn.

� Bijdragen aan de economische, sociale en milieuontw ikkeling 
van de steden, regio's en landen waar wij onze activiteiten 
uitoefenen.

Onze waarden
• Zin voor dienstverlening
• Teamspirit
• Zin voor vooruitgang

Onze ethische principes
• Loyaliteit
• Respect voor de mens
• Transparantie
• Een integere bedrijfsvoering
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De basisprincipes die de hoeksteen vormen van onze ontwikkeling

Sodexo heeft, sinds haar  oprichting door Pierre Bellon, de mens altijd centraal in haar waarden 
geplaatst. Onze inzet voor duurzaam ondernemen omhelst ons streven naar een betere wereld 
voor onze stakeholders.

Oprichting van Sodexo door 
Pierre Bellon (filosofie, 
waarden en ethische 
principes)

1966 2009>

• Bepaling van de prioritaire thema's van 
duurzaam ondernemen:
• Voeding, gezondheid en welzijn 

• Lokale gemeenschappen 

• Milieu 

• Groepsbeleid inzake de Rechten van de 
Mens

• SAM Sustainability Yearbook
• ECPI-index

• Duurzaam ondernemen integreert AMBITIE 2015
• Groepsstrategie Diversiteit

• 1e rapport van Duurzaam ondernemen

• Oprichting van Citizen, Groepstool voor de 
aansturing van Duurzaam 

• DJSI World- en STOXX-indices

• DJSI Worldwide Supersector Leader (2005-2006-
2007-2009)

2001 2003 2004

AspiEurozone-
index

2008

• Haalbaarheidsstudie 

• Groepsbeleid inzake integere 
bedrijfsvoering

• BITC-index

2007

Implementatie van Citizen

20062005

• Sodexo onderschrijft het Global Compact van 
de Verenigde Naties

• Formalisering van onze ethische principes en 
contract van duurzaam ondernemen

FTSE4Good-
index

Bijsturing van onze vooruitgang 
voor onze verbintenissen van het 
Better Tomorrow Plan 
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«Onze doelstellingen, onze waarden, onze ethische 
principes en onze missie, vormen de inzet die wij allen 
delen en die onze teams verenigt.»

Pierre Bellon
Voorzitter en Oprichter van Sodexo
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Een integere Een integere Een integere Een integere 
bedrijfsvoeringbedrijfsvoeringbedrijfsvoeringbedrijfsvoering

2007 - Sodexo neemt de Gedragscode ‘Integriteitprincipes in de bedrijfsvoering’
aan

Respect Respect Respect Respect 
voor de mens voor de mens voor de mens voor de mens 

Diversiteit en Diversiteit en Diversiteit en Diversiteit en 
Integratie Integratie Integratie Integratie 

Rechten van de Rechten van de Rechten van de Rechten van de 
Mens Mens Mens Mens 

2008 - Groepsbeleid voor het respecteren van de Rechten van de Mens. Dit beleid 
verenigt de reeds aangenomen gedragscodes, charters en beleidslijnen.  

Professionele Professionele Professionele Professionele 
en persoonlijke en persoonlijke en persoonlijke en persoonlijke 
ontwikkelingontwikkelingontwikkelingontwikkeling

HR-strategie en HR-beleidslijnen op niveau van de Groep 
2008 - Groepsinitiatief ‘Het werkgeversaanbod' met een belofte aan zijn 
werknemers: ‘Uw toekomst... so Sodexo'.

2005 - Oprichting van het netwerk ‘Global Diversity Working Group’
2007 - Verduidelijking van Sodexo’s globale strategie voor diversiteit en integratie 
2008 - Oprichting van een globaal team Diversiteit en Integratie 
2009 - Oprichting van het Women's International Forum for Talent (SWIFT)

HygiHygiHygiHygiëëëëne en ne en ne en ne en 
veiligheidveiligheidveiligheidveiligheid

2009 - Groepsbeleid inzake Voedselveiligheid

Corporate Corporate Corporate Corporate 
governancegovernancegovernancegovernance

Jaarlijkse publicatie van:
• Financiële en juridische informatie: financiële resultaten en corporate 

governance
• Jaarverslag

Onze recente acties van vooruitgang
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· Tijdens een overlegproces 
met onze stakeholders, 
bepaalden wij 3 prioriteiten 
en 14 verbintenissen voor 
duurzaam ondernemen.

3 prioriteiten 3 prioriteiten 3 prioriteiten 3 prioriteiten 

en en en en 

14  verbintenissen 14  verbintenissen 14  verbintenissen 14  verbintenissen 
tot actietot actietot actietot actie

We Do
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3 prioriteiten, 14 verbintenissen

Wij zijn vastbesloten het prestatieniveau van onze aanpak van Duurzaam ondernemen te verbeteren, door 
onze klanten en onze 380 000 medewerkers  van de 33  900 vestigingen in de 80 landen waar wij actief zi jn,

te betrekken bij de verwezenlijking van onze doelst ellingen.

Om de verwezenlijking van de doelstellingen te waarborgen, verbindt Sodexo zich tot een regelmatige en nauwkeurige evaluatie van de geboekte vooruitgang.

Voeding, Voeding, Voeding, Voeding, 
Gezondheid Gezondheid Gezondheid Gezondheid 
& Welzijn& Welzijn& Welzijn& Welzijn

• Tegen 2015: oplossingen voor gezondheid en welzijn ontwikkelen en promoten in alle landen waar wij actief 
zijn, door onze klanten, consumenten en medewerkers te betrekken

• Tegen 2012: gevarieerde en evenwichtige voedingskeuzes aanbieden en promoten op alle vestigingen van 
onze klanten.

• Tegen 2015: het gebruik van suiker, zout en vetstoffen verminde ren op alle vestigingen van onze klanten.

Lokale Lokale Lokale Lokale 
gemeenschappengemeenschappengemeenschappengemeenschappen

• Tegen 2020: via ons STOP Hunger- programma honger en ondervoeding bestrijden in alle landen waar wij actief 
zijn.

• Tegen 2015: de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen ondersteunen in alle landen waar wij actief zijn.
• Tegen 2015: de voorraad aan gecertificeerde producten afkomstig van eerlijke ha ndel verhogen.

MilieuMilieuMilieuMilieu DUURZAAM 
INKOPEN

• Tegen 2015: de overeenstemming van onze voorraden met de gedrag scode van de Groep waarborgen in alle 
landen waar wij actief zijn.

• Tegen 2015: lokale-, seizoensgebonden – of producten afkomstig v an duurzame landbouw opnemen in onze 
inkooplijsten, in alle landen waar wij actief zijn.

• Tegen 2015: visproducten afkomstig van duurzame distributiekana len opnemen in onze inkooplijsten, in alle 
landen waar wij actief zijn.

• Tegen 2020: uitrustingen en toebehoren afkomstig van duurzame d istributiekanalen opnemen in onze 
inkooplijsten, in alle landen waar wij actief zijn.

ENERGIE EN 
EMISSIES

• Tegen 2020: onze carbon footprint verminderen in alle landen waar wij actief zijn en op alle vestigingen van onze 
klanten.

WATER & 
AFVALWATER

• Tegen 2020: ons waterverbruik verminderen in alle landen waar wij actief zijn en op alle vestigingen van onze 
klanten.

GRONDSTOFFEN 
& AFVAL

• Tegen 2015: onze organische afvalproductie verminderen in alle landen waar wij actief zijn en op alle 
vestigingen van onze klanten. Hiertoe zullen wij initiatieven die recyclage van organisch afval bevorderen 
ondersteunen. 

• Tegen 2015: onze niet-organische afvalproductie verminderen in alle landen waar wij actief zijn en op alle 
vestigingen van onze klanten. Hiertoe zullen wij initiatieven die recyclage van niet-organisch afval bevorderen 
ondersteunen. 
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Voeding, Gezondheid en 
Welzijn 

Vandaag ...

Ga ik een ste
entje bijdrag

en tot 

een betere ge
zondheid van

 onze 

consumenten, door ee
n menu aan 

te bieden met een lager g
ehalte 

aan suiker, z
out en vetstof

fen. We Do
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Oplossingen voor 
gezondheid en welzijn

Voeding, G
ezondheid 

en Welzijn 

Lokale 

gemeenschappe
n

Milieu 

Voeding, G
ezondheid 

en Welzijn 

Lokale 

gemeenschappe
n

Milieu 

Voeding, Gezondheid en Welzijn  

Onze inzet ...
Tegen 2015, oplossingen voor gezondheid en 
welzijn ontwikkelen en promoten in alle 
landen waar wij actief zijn, door onze 
klanten, consumenten en medewerkers te 
betrekken.
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Oplossingen voor gezondheid en welzijn

Voeding, Gezondheid en Welzijn 

Context
� Voeding en lichaamsbeweging zijn essentieel voor een goede gezondheid. 
� Welzijn speelt een belangrijke rol in de vermindering van het absenteïsme op het 

werk en de bevordering van de productiviteit.

Implementatie
� Ontwikkelen van een aangepast aanbod voor elk 

klantensegment om de gezondheid en het welzijn te 
verbeteren op de vestigingen waar wij actief zijn:

- door diensten die de Dagelijkse levenskwaliteit verbeteren aan
te bieden (diensten zoals strijken, kinderoppas, coaching, 
lichaamsbeweging ...)

- door de luchtkwaliteit te verbeteren
- door de akoestische en esthetische aspecten te verbeteren
- door de schoonmaaktechnieken en –middelen te verbeteren.

� Integratie van deze oplossingen in het aanbod voorg esteld 
aan de klanten.

2010

Inventaris van de programma's, het 
aanbod en de bestaande referenties.

Inzet Inzet Inzet Inzet 
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: 
oplossingen voor 
gezondheid en welzijn 
ontwikkelen en 
promoten in alle landen 
waar wij actief zijn, door 
onze klanten, 
consumenten en 
medewerkers te 
betrekken.

Voortgangsindicatoren
% van de Groepsomzet dat 
overeenstemt met de landen die 
oplossingen voor gezondheid en 
welzijn ontwikkelen en promoten.

Impactindicatoren
In studie.

2011

Oprichting van een werkgroep voor de bepaling 
van de richtlijnen.

2012 - 2015

�Ontwikkeling van een nieuw aanbod Gezondheid en Wel zijn
� Implementatie van het nieuw aanbod Gezondheid en We lzijn.

Best practices
� Live & Work Well (China)
� MatSmart (Zweden)
� ToLive (Verenigde Staten)
� Feeling Good (Finland)
� Smarte fristelser 

(Noorwegen)

Agenda
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Voeding, Gezondheid en Welzijn  

Gevarieerde en evenwichtige 
voedingskeuzes

Onze inzet ...
Tegen 2012, gevarieerde en evenwichtige 
voedingskeuzes aanbieden en promoten op alle 
vestigingen van onze klanten.

Voeding, G
ezondheid 

en Welzijn 

Lokale 

gemeenschappe
n

Milieu 

Voeding, G
ezondheid 

en Welzijn 

Lokale 

gemeenschappe
n

Milieu 
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Voeding, Gezondheid en Welzijn 

Gevarieerde en evenwichtige voedingskeuzes

Context
� Voeding is van essentieel belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van de mens. Een gezonde 

voeding draagt bij tot de versterking van het immuunsysteem. 
� De bestrijding van ongezonde voeding en obesitas zijn grote uitdagingen.
� Om ethische, gezondsheids- of milieugerelateerde redenen, kiest de consument steeds vaker voor 

vegetarische en veganistische voeding. 

Implementatie
� Herzien en aanpassen van de menu’s om een evenwicht ige voeding aan te 

bieden en onze klanten en consumenten te helpen ris ico's van obesitas te 
verminderen:

- Fruit en groenten eten
- Vezelrijk voedsel eten
- Gevarieerd voedsel eten voor de inname van calcium en eiwitten
- Veel water drinken.

� Aanbieden van vegetarische en veganistische menu's
� Erop toezien dat elke vestiging aangepaste menu's e n recepten aanbiedt
� Partnerschappen sluiten met deskundigen om voedings oplossingen te 

identificeren die aan specifieke behoeften en voeds elallergieën voldoen 
� Onze teams opleiden om de consumenten te adviseren en informeren.
� Uitgebreid voedingsadvies verlenen via internet of telefonische platformen

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2012: 
gevarieerde en 
evenwichtige 
voedingskeuzes 
aanbieden en 
promoten op alle 
vestigingen van onze 
klanten.

Voortgangsindicatoren
Aantal en % van de vestigingen van 
onze klanten die gevarieerde en 
evenwichtige voedingskeuzes 
aanbieden en promoten.

Impactindicatoren
In studie .

Inventaris van de programma's, 
het aanbod en de bestaande 
referenties.

2012

Invoering van minstens één actie op elke 
vestiging.

Beste praktijken 
� Vitality (Europa)
� Natural! (Wereld)
� Symmetry, Nourish (Azië-

Stille-Oceaangebied)
� Be (Noord-Europa)
� Equilibre, Douceur, Maternéa

(Frankrijk)
� Create Your Weight, Health 

Ability, (Verenigde Staten)
� Healthwise (Verenigd 

Koninkrijk en Ierland)
� Vegetarian Meat So What? 

(Polen)
� Sodexo Vitál Klub (Hongarije)
� Fruit@Office (Luxemburg)
� Nutrika for all (Roemenië)
� EducEating (Spanje)

Agenda
Toegankelijkheid tot 
voedingsadvies voor alle 
consumenten

2010

Afwerking en mededeling van de 
richtlijnen voor een gevarieerd en 

evenwichtig voedselaanbod.
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Voeding, Gezondheid en Welzijn  
Voeding, G

ezondheid 

en Welzijn 

Lokale 

gemeenschappe
n

Milieu 

Voeding, G
ezondheid 

en Welzijn 

Lokale 

gemeenschappe
n

Milieu 

Suiker, zout en vetstoffen

Onze inzet ...
Tegen 2015, het gebruik van suiker, zout en 
vetstoffen verminderen op alle vestigingen 
van onze klanten.
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Voeding, Gezondheid en Welzijn 

Suiker, zout en vetstoffen

Context
� In veel landen ligt het gebruik van suiker, zout en verstoffen hoger dan de nationale en internationale aanbevelingen. 
� Verwerkte producten met een te hoog gehalte aan deze ingrediënten, verhogen in het bijzonder de risico's van obesitas en 

chronische zieketen. 
� Voedingsadvies motiveert tot:

- vermindering van de consumptie van vetstoffen,
- uitsluiting van vetzuren en gehydrogeneerde vetten, 
- beperking van voedsel met snelle suikers,
- minder gebruik van zout (natrium),
- voorkeur voor jodiumhoudend zout.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: het gebruik 
van suiker, zout en 
vetstoffen verminderen 
op alle vestigingen van 
onze klanten.

Implementatie
� Nauwe samenwerking met onze leveranciers:

- om producten met toegevoegde (gedeeltelijk gehydrogeneerde) 
vetstoffen uit te sluiten  

- om het gebruik van verzadigde vetstoffen te beperken 
- om de zout- en suikergehaltes in de producten te verminderen.

� Herziening van onze recepten:
- om minder verzadigde vetstoffen te gebruiken 
- om de zout- en suikergehaltes te herzien.

� Samenwerking met elke vestiging:
- om de toepassing van de recepten en menu's te controleren
- om onze consumenten te motiveren hun gebruik van zout, suiker en

vetstoffen in het oog te houden.

Voortgangsindicatoren
Aantal en % van de vestigingen van 
onze klanten die de vermindering van 
de consumptie van suiker, zout en 
vetstoffen bevorderen. 

Impactindicatoren
In studie.

2010

Inventaris van de programma's, het 
aanbod en de bestaande referenties

2015

Beste praktijken 
� Beperking van het gehalte 

aan zout en vetstoffen van de 
sausbasissen (Europa)

� Smartfuel (Australië)
� Campagne over 

zoutconsumptie (Italië)
� Stopzetting van producten die 

gehydrogeneerde 
plantaardige oliën bevatten 
(Verenigd Koninkrijk)Agenda

2012

2011

Mededeling van de richtlijnen inzake het 
gebruik van zout, suiker en vetstoffen

Integratie van de 
belangrijkste richtlijnen 
in het volledige aanbod

Alle producten die bij de grote internationale leve ranciers 
van voedingsmiddelen worden ingekocht in 
overeenstemming brengen met de regels van de Groep.

Alle menu's en recepten in 
overeenstemming brengen 
met de richtlijnen

Afschaffing van vetzuren 
in producten 
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Lokale gemeenschappen

Vandaag ...Ga ik de lokale gemeenschappen ondersteunen 
door Fairtradekoffie aan te bieden.

We Do
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STOP Hunger 

Lokale gemeenschappen

Onze inzet ...
Tegen 2020, via ons STOP Hunger-programma
honger en ondervoeding bestrijden in alle landen 
waar wij actief zijn.
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2015

STOP Hunger

Context
1 miljard personen ter wereld krijgen niet genoeg te eten en meer dan 2 miljard personen lijden 
aan ondervoeding (Bron: FAO 2009 onderzoek over voedselonzekerheid). Wereldwijd sterven 
elke dag 25 000 kinderen aan ondervoeding. Nochtans biedt onze planeet globaal gezien 
voldoende bronnen om aan de behoeften van de wereldbevolking te voldoen. In 2050 zal de 
wereldbevolking 9 miljard bedragen en de voedselbehoeften zullen blijven groeien. Vandaar 
het belang om specifieke programma's te blijven ontwikkelen om honger te bestrijden. 

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2020: via 
ons STOP Hunger-
programma honger 
en ondervoeding 
bestrijden in alle 
landen waar wij 
actief zijn.Implementatie

� Sensibiliseren over het probleem van honger en zijn  impact 
door: 

- onze stakeholders (waaronder onze medewerkers) te 
informeren over de ernst van de situatie 

- deel te nemen aan externe forums en door ideeën en 
oplossingen uit te wisselen.

� Implementatie van het STOP Hunger-programma in alle  landen 
waar Sodexo actief is en onze medewerkers, klanten,  
consumenten en gemeenschappen hierbij betrekken doo r: 

- vrijwilligerswerk aan te moedigen
- uitwisseling van knowhow te bevorderen
- voedingsmiddelen en uitrustingen in te zamelen
- geld in te zamelen.

Voortgangsindicatoren
Aantal en % van de Groepsomzet die 
overeenstemmen met de landen die 
het STOP Hunger-programma 
hebben geïmplementeerd. 

Impactindicatoren
In studie.

2020
50% van de landen waar wij actief zijn, hebben het 
STOP Hunger-programma geïmplementeerd

Beste praktijken 
29 landen hebben 362 belangrijke 
initiatieven op touw gezet en met 

237 NGO's en verenigingen 
partnerschappen ontwikkeld. 

Duitsland / Argentinië / Australië / 
België / Brazilië / Chili / Canada / 
Colombia / Spanje / Verenigde Staten / 
Finland / Frankrijk / Hongarije / India 
Ierland / Luxemburg / Madagaskar / 
Maleisië / Marokko / Mexico / 
Noorwegen /
Nederland / Peru / Polen / Tsjechische 
Republiek / Roemenië / Verenigd 
Koninkrijk / Rusland / Turkije

Agenda

Alle landen waar wij actief zijn, hebben het STOP 
Hunger-programma geïmplementeerd

Lokale gemeenschappen
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Ontwikkeling van de lokale 
gemeenschappen 

Lokale gemeenschappen

Onze inzet ...
Tegen 2015, de ontwikkeling van de 
lokale gemeenschappen ondersteunen in 
alle landen waar wij actief zijn.
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2010

Ontwikkeling van de lokale gemeenschappen
Context
� Een kwart van de wereldbevolking leeft met minder dan 1$ per dag en meer dan 80 % van de 

wereldbevolking leeft met minder dan 10$ per dag. (Bron: www.globalissues.org). 
� Om werkloosheid en armoede te bestrijden is de inzet van de lokale gemeenschap cruciaal. 
� Bedrijven moeten erop toezien dat de lokale gemeenschappen waarmee zij werken voordeel 

halen uit de economische en sociale ontwikkeling die hun aanwezigheid met zich meebrengt.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: de 
ontwikkeling van de 
lokale 
gemeenschappen 
ondersteunen in alle 
landen waar wij 
actief zijn.

Voortgangsindicatoren
Aantal en % van de Groepsomzet die 
overeenstemmen met de landen die 
initiatieven ten gunste van de lokale 
ontwikkeling op touw hebben gezet. 

Impactindicatoren
In studie.

2012

Beste praktijken 
� Xchange (Levensbasissen)
� Ondersteuning van micro-

ondernemingen (Peru)
� Producenten van fruit en groenten

(Madagaskar, Congo en Angola)
� Programma WMBE-partnerschap 

(Noord-Amerika)
� « Progressive Aboriginal 

Relations » - PAR (Canada)
� Minera Antamina en betrekkingen 

met de gemeenschappen (Peru)

Agenda

Opstelling van de richtlijnen ten gunste van de 
lokale ontwikkeling.

2015

Invoering van een certificatie 
voor onze lokale partners

Alle landen hebben initiatieven op touw gezet die d e 
ontwikkeling van de lokale gemeenschappen 
ondersteunen

Lokale gemeenschappen

De doelstellingen en lokale agenda bepalen 
volgens de prioriteiten van de 
geïndustrialiseerde of opkomende landen. 

Implementatie
� De ontwikkeling van kleine bedrijven, binnen de gem eenschappen 

waar wij actief zijn, ondersteunen door: 
- onze knowhow en expertise te delen met het oog op de 

professionalisering van onze lokale partners 
- de afzetmogelijkheden uit te breiden 

� De lokale werkgelegenheid bevorderen in de steden, regio's en landen 
waar wij actief zijn

� Lokale initiatieven binnen de gemeenschappen onders teunen door:
- educatieve en gezondheidsacties te bevorderen
- bij te dragen tot de sociale reïntegratie van personen in moeilijkheden
- aan dringende voedselbehoeften tegemoet te komen. 
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Gecertificeerde producten 
afkomstig van eerlijke 
handel 

Lokale gemeenschappen

Onze inzet ...
Tegen 2015, de voorraad aan gecertificeerde 
producten afkomstig van eerlijke handel 
verhogen.
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2010

Gecertificeerde producten afkomstig van eerlijke handel

Context
� In de opkomende landen zijn de landbouwers voor hun bestaan erg afhankelijk van de 

prijsschommelingen van hun oogsten. 
� Het Fairtrade®-label garandeert een vaste prijs op lange termijn. Meer dan 7,5 miljoen personen uit 59 

opkomende landen hebben deze garantie dit jaar genoten. 
� Op 26 jaar tijd zijn Fairtradeproducten geëvolueerd van een marginale status naar een sterke trend. 

Er zijn reeds 3 000 gecertificeerde producten beschikbaar en de verkoop blijft toenemen. 
� Andere ethische labels zoals Rainforest Alliance breiden zich eveneens uit.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: de 
voorraad aan 
gecertificeerde 
producten afkomstig 
van eerlijke handel 
verhogen.

Implementatie
� Samenwerking met erkende lokale en internationale 

verenigingen om de producten die aan de criteria va n 
eerlijke handel kunnen voldoen te identificeren 

� Regelmatig gecertificeerde producten afkomstig van 
eerlijke handel opnemen in het aanbod

� Zich bevoorraden met gecertificeerde Fairtradeprodu cten
� Leveranciers, wiens ontwikkeling wij ondersteunen, 

bijstaan bij het behalen van het certificaat. 

Voortgangsindicatoren
Waarde, % waardevermeerdering en 
aandeel van de aankoop van 
gecertificeerde Fairtradekoffie.

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de programma's, het 
aanbod en de bestaande referenties

Beste praktijken 
� Aspretto (Wereld)
� Fairtrade@Work en Vivabox

(België)
� Aanbod ethische koffie (Zweden)
� Rainforest-gecertificeerde Lipton 

thee (Finland)
� Bevoorradingscatalogus 

(Nederland)
� Quinzaine du commerce 

équitable (Frankrijk)
� Café Jazzman (Verenigde Staten)Agenda

Opstelling van de richtlijnen voor Fairtrade

2015

Alle landen nemen Fairtradeproducten op in de 
animaties en het aanbod 

Lokale gemeenschappen
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Milieu

Vandaag ...
Ga ik mijn klant help

en zijn 

afvalvolume te verminderen 

door gebruik 
te maken van 

herbruikbare
 verpakkinge

n.

We Do
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Duurzaam inkopen

Gedragscode van de 
toeleveringsketen

Onze inzet ...
Tegen 2015, de overeenstemming van onze 
voorraden met de gedragscode van de Groep 
waarborgen in alle landen waar wij actief zijn.
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2010

Gedragscode van de toeleveringsketen

Context
� De inzet van de toeleveringsketen is een essentiële fase voor een duurzamer productiesysteem. 
� De door de leveranciers ondertekende gedragscode verplicht hen tot de naleving van de sociale en 

milieucriteria bij de levering van producten en diensten.  
� De controle door het bedrijf / door een derde, garandeert de correcte toepassing van deze gedragscode.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015, de 
overeenstemming van 
onze voorraden met de 
gedragscode van de 
Groep waarborgen in alle 
landen waar wij actief 
zijn.Implementatie

� Verbetering van de bestaande normen inzake voedselveiligheid, 
milieu, respect voor de Rechten van de Mens, arbeidsomstandigheden, 
ethische regels, transparantie, contaminanten en additieven

� Herziening van de Gedragscode leveranciers
� Verhoging van het  inkoopaandeel om zo nauw mogelij k bij de 

productie aan te sluiten
� Lancering van een auditprogramma dat de traceerbaar heid van de 

resultaten en de uitvoering van een corrigerend act ieplan integreert.

Voortgangsindicatoren
Aandeel van de inkoop bij 
leveranciers die een gedragscode 
leveranciers hebben ondertekend.

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de programma's, het 
aanbod en de bestaande referenties

Beste praktijken 
� Bestek en 

zelfbeoordelingsprocedure
(Frankrijk)

� Gedragscode leveranciers 
(Verenigd Koninkrijk)

� Gedragscode leveranciers en 
milieubeleid (Zweden)

� Gedragscode leveranciers 
(Noord-Amerika)

Agenda

Goedkeuring en herziening van de 
gedragscode van de Groep en mededeling 
aan de inkoopteams. 

2015

Audit van het eerste derde van de 
leveranciers of van de prioritaire leveranciers 
volgens de vastgestelde normen 

2011
2012

2014

Opstelling van richtlijnen op niveau 
van de Groep voor de uitvoering 
van leveranciersaudits

Aanneming van de 
gedragscode door alle 
internationale leveranciers

Audit van alle internationale 
leveranciers

Ontwikkeling van een audittool om 
de resultaten van de landen met 
elkaar te vergelijken  

Milieu / Duurzaam inkopen
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Duurzaam inkopen

Lokale -, seizoensgebonden-
of producten afkomstig van 
duurzame landbouw

Onze inzet ...
Tegen 2015, lokale -, seizoensgebonden - of 
producten afkomstig van duurzame landbouw 
opnemen in onze inkooplijsten, in alle landen 
waar wij actief zijn.
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2010

Lokale -, seizoensgebonden - of producten afkomstig van duurzame landbouw

Context
� Landbouwpraktijken hebben een aanzienlijke milieu-impact: uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik, vervuiling en 

ontbossing.
� Het gebruik van pesticiden, van bemestingsmiddelen of nog van antibiotica  is evenmin neutraal voor de gezondheid. 
� Duurzame landbouw omvat de bescherming van de natuurlijke rijkdommen, biodiversiteit, sociale rechtvaardigheid en 

economische haalbaarheid.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: lokale -, 
seizoensgebonden - of 
producten afkomstig van 
duurzame landbouw 
opnemen in onze 
inkooplijsten, in alle 
landen waar wij actief 
zijn.

Implementatie
� Grotere voorraad aan producten afkomstig van duurza me landbouw 

door: 
- ons bevoorradingsbeleid te herzien om in bepaalde categorieën lokale 

producten op te nemen
- onze inkopers op te leiden en door in onze inkoopcriteria praktijken van 

duurzame landbouw te integreren
- het aanbod van recepten en menu's aan te passen aan de cyclus van 

de seizoenen
- het gebruik van palmolie voor de bereiding van de voedingsmiddelen af 

te schaffen
- met onze leveranciers samen te werken om het gehalte van palmolie in 

hun producten te verminderen en door uitsluitend RSPO-gecertificeerde 
palmolie te gebruiken .

Voortgangsindicatoren
Aandeel van de inkoop van lokale -, 
seizoensgebonden - of producten 
afkomstig van duurzame landbouw .

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de interne programma's, 
het aanbod en de bestaande referenties

Beste praktijken 
� Red tractor- en GAP-

gecertificeerde producten 
(Verenigd Koninkrijk)

� Listing van lokale producenten en 
Freshpoint (Noord-Amerika)

� Hoeve-eieren (België)
� Fair2Food (Nederland)
� Kwaliteitsprocedure (Ierland)
� Biologische voeding (Italië)

Agenda

Bepaling en mededeling van de normen van de 
Groep inzake duurzame landbouw

2015

Aanneming door alle landen van 
menu's, recepten en producten die 
de normen van de Groep naleven

2011 2012

Opleiding van de Inkoop-, 
Marketing- en Verkoopteams voor 
de implementatie van de normen

De overeenstemming 
van het volledige aanbod 
van de Groep met deze 
normen

Aanneming door alle landen van een aanbod 
dat het seizoengebonden karakter in 
aanmerking neemt

Milieu / Duurzaam inkopen
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Duurzaam inkopen

Visproducten afkomstig van 
duurzame distributiekanalen 

Onze inzet ...
Tegen 2015, visproducten afkomstig van 
duurzame distributiekanalen opnemen in onze 
inkooplijsten, in alle landen waar wij actief zijn.
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2010

Visproducten afkomstig van duurzame distributiekanalen 

Context
� Op 30 jaar tijd is de consumptie van vis en visproducten verdrievoudigd. Tegelijkertijd bevelen voedingsdeskundigen 

aan om minstens tweemaal per week vis te eten. 
� Overbevissing bedreigt sommige vissoorten met uitsterven. Er wordt geschat dat 75% van de actueel uitgebate 

visreserves overbevist zijn. 
� Intensieve vismethoden leiden tot een aanzienlijke verspilling waarbij elk jaar 7,3 miljoen dode vissen terug in zee 

worden geworpen.
� Aquacultuur, goed voor 40% van de wereldproductie van vis, lijkt een toekomstoplossing te zijn van zodra zij 

duurzame praktijken toepast.

Implementatie
� Ontwikkeling van een duurzaam inkoopbeleid van visp roducten 

met de integratie van een lijst van bedreigde visso orten.
� Uitsluiting van bedreigde vissoorten door: 

- met onze leveranciers samen te werken
- onze menu's en recepten aan te passen.

� Aandeel van vis en visproducten afkomstig van duurz ame 
visserijen (duurzame visvangst of aquacultuur) verg roten door:

- met onze leveranciers samen te werken
- onze menu's en recepten aan te passen.

Voortgangsindicatoren
% van de Groepsomzet dat 
overeenstemt met de landen die de 
inkoop van bedreigde vissoorten 
verbieden

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de interne programma's, 
het aanbod en de bestaande referenties

Beste praktijken 
� Stopzetting van de inkoop van alle 

vissoorten vermeld op de rode lijst 
van het WWF (Zweden)

� “Fish and Kid” (Verenigd 
Koninkrijk)

� MSC-certificering voor educatieve 
sites (Verenigd Koninkrijk)

� MSC-certificering (Nederland)
� Inkoop van MSC-producten en 

beleid m.b.t. visproducten (België)
� « Best Aquaculture Practices »

(Noord-Amerika)
� Interne audit van de ingekochte 

visproducten (Frankrijk)

Agenda

Bepaling en mededeling van een duurzaam 
inkoopbeleid van visproducten

2015

De visproducten die wij opdienen 
zijn grotendeels afkomstig van 
duurzame distributiekanalen

2011
2012

Sodexo schrapt alle als 
bedreigd beschouwde 
vissoorten van zijn menu's

De inkoop van vis in het kader van 
internationale contracten, is grotendeels 
afkomstig van duurzame distributiekanalen 

Milieu / Duurzaam inkopen

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: visproducten 
afkomstig van duurzame 
distributiekanalen 
opnemen in onze 
inkooplijsten, in alle 
landen waar wij actief zijn.
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Duurzaam inkopen

Uitrustingen en toebehoren 
afkomstig van duurzame 
distributiekanalen
Onze inzet ...
Tegen 2020, uitrustingen en toebehoren 
afkomstig van duurzame distributiekanalen 
opnemen in onze inkooplijsten, in alle landen 
waar wij actief zijn.
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2009

Uitrustingen en toebehoren afkomstig van duurzame distributiekanalen

Context
� Een doordachte keuze van de benodigdheden en producten draagt bij tot het terugdringen van vervuiling. Bosbeheer is 

bijvoorbeeld een van de milieu-uitdagingen in de levenscyclus van papier. Papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen 
veroorzaakt geen ontbossing: het bos behoudt zijn regeneratievermogen en productiviteit. 
Er bestaan ecolabels en certificatiesystemen zoals FSC en PEFC. 

� Dezelfde aanpak geldt ook voor onderhoudsmiddelen, producten voor eenmalig gebruik, kantooruitrustingen en -
benodigdheden, en voor benodigdheden voor technisch onderhoud.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2020: uitrustingen 
en toebehoren afkomstig 
van duurzame 
distributiekanalen 
opnemen in onze 
inkooplijsten, in alle landen 
waar wij actief zijn.

Implementatie
� Aandeel aan duurzame producten, uitrustingen 

en diensten uitbreiden :
- prioritaire productfamilies zoals verpakkingen, 

papier, schoonmaak- en onderhoudsproducten, 
uitrustingen en toebehoren (informatica, 
kantoorbenodigdheden), producten voor eenmalig 
gebruik opnemen in de vaste inkooplijsten 

- de lijsten van vaste producten en leveranciers 
analyseren en aanpassen

- de overeenstemming van de inkopen met de lijsten 
van vaste producten en leveranciers controleren.

Voortgangsindicatoren
% van de inkoop van doelgerichte 
uitrustingen en toebehoren 
(onderhoudsproducten, riemen papier, papier 
voor eenmalig gebruik) afkomstig van 
duurzame distributiekanalen. 

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de programma's, 
het aanbod en de bestaande 
referenties

Beste praktijken 
� Duurzaam inkoopbeleid 

(Verenigd Koninkrijk)
� Duurzame tl-buizen en lampen

(Australië)
� Apex-

onderhoudsproductensysteem 
(Noord-Amerika)

� Duurzame verpakkingen (Italië)
� Servetdispensersysteem (Polen)
� Plastic zakken (Peru)
� Duurzame keurmerkproducten

(Zweden) 
Agenda

Identificatie van prioritaire 
productfamilies

2015

Alle landen gebruiken onderhoudsproducten, 
papier en wegwerpproducten afkomstig van 
duurzame distributiekanalen

2012

De eerste lijsten van duurzame 
producten bepalen en 
meedelen aan de landen 

Alle lijsten van duurzame producten bepalen 
en meedelen aan de landen

Milieu / Duurzaam inkopen

2010
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Energie en uitstoot 

Carbon footprint

Onze inzet ...
Tegen 2020, onze carbon footprint verminderen 
in alle landen waar wij actief zijn en op alle 
vestigingen van onze klanten.
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2010

Carbon footprint

Context
� De opwarming van de aarde is hoofdzakelijk te wijten aan de menselijke activiteit, eerder dan aan natuurlijke oorzaken. De broeikasgassen 
die de mens blijft uitstoten vormen de grootste bedreiging. 
� In het vierde IPCC-rapport (Intergovernemental Panel on Climate Change) voorspellen de deskundigen een temperatuurstijging van 1,4 ºC 
tot 5,8 ºC vóór het einde van de eeuw. Een van de oplossingen om de opwarming van de aarde te beperken, is het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen en kooldioxide in de atmosfeer.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2020: onze 
carbon footprint
verminderen in alle 
landen waar wij actief 
zijn en op alle 
vestigingen van onze 
klanten.

Implementatie
� Ontwikkeling van meettools die in alle landen geïmp lementeerd moeten worden
� Meting van de carbon footprint op pilootvestigingen
� Opstelling en implementatie van programma's voor ee n rationeel energiegebruik en 

vermenigvuldiging van initiatieven met het oog op:
- Het ontwikkelen van milieuvriendelijk gedrag
- Het algemeen toepassen van audits en corrigerende maatregelen
- Een groter gebruik van energie die weinig koolstof uitstoot
- Het beperken van de milieu-impact van ons wagenpark
- Het beperken van de carbon footprint van onze menu's
- Het beperken van het gebruik van gefluoreerde koelmiddelen en de vervanging 

ervan door milieuvriendelijk koelgas
- Het verbeteren van de doeltreffendheid en impact van de logistieke activiteiten
- Het verkiezen van energie-efficiënte installaties
- Het systematisch installeren van tijdschakelaars en sensoren.

Voortgangsindicatoren
Aantal en % van onze klanten die het 
programma voor een rationeel 
energiegebruik hebben geïmplementeerd

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de 
programma's, het 
aanbod en de 
bestaande 
referenties

Beste praktijken 
� Energie-audit (Thailand & Singapore)
� E-cube en pilootproject voor de meting 

van de carbon footprint op de 
vestigingen (Verenigd Koninkrijk)

� ISO 14001 (Finland)
� Energiebeheer (Nederland)
� Gebruik van de tool carbon footprint

van het ADEME (Frankrijk)
� Zonnepanelen en energie-efficiënte 

toestellen (Italië)
� Energiebehoud op de Internationale 

school van Peking (China)
� Beleid ecodriving (België)
� « Energy for dining at Ithaca College »

(Noord-Amerika)

Agenda

Bepaling van de beleidslijnen, 
programma's en methoden 
van de Groep

20202012

• Lancering van proeven 
op pilootvestigingen
• Vaststelling van 
referentiewaarden.

2011

Meting van de carbon 
footprint en 
ontwikkeling van een 
programma voor 
energie-efficiëntie in 
onze kantoren en op 
pilootvestigingen in de 
belangrijkste landen

Ontwikkeling van een dienstenaanbod om 
de carbon footprint van de vestigingen te 
meten en hun uitstoot terug te dringen

Lancering van het plan 
voor de beperking van 
de koolstofvoetafdruk 
van onze inkopen

Implementatie door alle 
vestigingen van 
minstens één actie van 
het programma voor 
energie-efficiëntie

Inachtneming van de streefdoelen voor de 
beperking van de carbon footprint
door alle landen

Milieu - Energie en uitstoot

2014

Alle landen bepalen 
een streefdoel voor 
de beperking van 
hun carbon footprint
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Water en afvalwater 

Waterverbruik

Onze inzet ...
Tegen 2020, ons waterverbruik verminderen in 
alle landen waar wij actief zijn en op alle 
vestigingen van onze klanten.

Voeding,

Gezondheid
 en 

Welzijn

Lokale 

gemeenschappe
n 

Milieu

Voeding,

Gezondheid
 en 

Welzijn

Lokale 

gemeenschappe
n 

Milieu
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2010

Waterverbruik

Context
� Water is een natuurlijke rijkdom die bedreigd wordt door vervuiling, de opwarming van de aarde, de groeiende 

verstedelijking, de ontbossing en de wijziging van de landschappen. 
� De productie en het verbruik van voedsel vereist een aanzienlijk waterverbruik. 
� Een onverantwoord gebruik van deze essentiële natuurlijke rijkdom, heeft een directe impact op de economische en 

sociale ontwikkeling van de landen en op de gezondheid van hun inwoners.

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2020: ons 
waterverbruik 
verminderen in alle 
landen waar wij actief 
zijn en op alle 
vestigingen van onze 
klanten.

Implementatie
� Ontwikkeling van meettools die in alle landen geïmp lementeerd moeten 

worden
� Meting van het waterverbruik op pilootvestigingen
� Opstelling en implementatie van programma's voor ee n rationeel 

watergebruik en de vermenigvuldiging van initiatiev en met het oog op:
- Het ontwikkelen van milieuvriendelijk gedrag
- Het toepassen van audits en corrigerende maatregelen
- Het uitrusten van onze vestigingen met waterbesparende installaties
- Het installeren van systemen voor de opvang en recyclage van water en 

afvalwater
- Het aanmoedigen van onze klanten waterzuiveringssystemen en 

watermeters te installeren.

Voortgangsindicatoren
Aantal en % van de vestigingen die 
een programma voor een rationeel 
watergebruik hebben 
geïmplementeerd.

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de 
interne 
programma's, het 
aanbod en de 
bestaande 
referenties

Beste praktijken 
� Wasserijdienst (Noord-Amerika)
� So.Eco-programma (Frankrijk) 
� Gegevensverzameling van het 

waterverbruik op 15 vestigingen 
(Verenigd Koninkrijk)

� Tillery Valley - Investeringen voor 
een rationeel watergebruik 
(Verenigd Koninkrijk)Agenda

2012

Ontwikkeling 
van een 
dienstenaanbod 
voor onze 
klanten om hun 
waterverbruik te 
meten en te 
beperken 

2011

Bepaling van de beleidslijnen, 
programma's en methoden van 
de Groep

Ontwikkeling van 
het programma 
voor een rationeel 
watergebruik in 
onze kantoren

Keuze van 
pilootvestigingen, 
bepaling van de 
referentiewaarden 
en validatie van het 
programma voor 
een rationeel 
watergebruik 

Implementatie van het programma voor een 
rationeel watergebruik op de pilootvestigingen 
in de belangrijkste landen

Implementatie 
door alle 
vestigingen van 
minstens één actie 
van het 
programma voor 
een rationeel 
watergebruik

2013

Alle landen bepalen een streefdoel voor een 
rationeel watergebruik

2020

Inachtneming door alle landen 
van de streefdoelen voor een 
rationeel watergebruik

Milieu – Water en afvalwater

2014
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Grondstoffen en afval

Organisch afval  

Onze inzet ...
Tegen 2015, onze organische afvalproductie 
verminderen in alle landen waar wij actief zijn 
en op alle vestigingen van onze klanten. 
Hiertoe zullen wij initiatieven die recyclage van 
organisch afval bevorderen ondersteunen.

Voeding,

Gezondheid
 en 

Welzijn

Lokale 

gemeenschappe
n 

Milieu

Voeding,

Gezondheid
 en 

Welzijn

Lokale 

gemeenschappe
n 

Milieu
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2010

Organisch afval

Context
� De voedselketen produceert een aanzienlijk volume aan organisch afval dat naar de stortplaats of verbrandingsoven wordt 

afgevoerd. 
� In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, wordt 40 tot 50% van de voedselproductie niet verbruikt en dus weggeworpen. 
� Elke schakel van de voedselketen, van de boerderij tot de consument, moet bijdragen tot de vermindering van deze verspilling. 
� Overigens worden technieken ontwikkeld voor de recyclage en nuttige toepassing van dit afval (afvalscheiding,  compostering, 

biomethanisatie, enz.).

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do
Tegen 2015: onze organische 
afvalproductie verminderen 
in alle landen waar wij actief 
zijn en op alle vestigingen 
van onze klanten.
Hiertoe zullen wij initiatieven 
die recyclage van organisch 
afval bevorderen 
ondersteunen.

Implementatie
� Ontwikkeling van een programma voor de vermindering  en recyclage van 

ons organisch afval:

- optimalisatie van de planning- en productieprocessen,

- verbetering van de werkpraktijken in de keukens,

- bijdrage tot de beperking van de afvalproductie door de consument 
dankzij betere informatie, aangepaste porties, betaling per gewicht, enz.,

- bevordering van afvalscheiding en -recyclage,

- gebruik van systemen voor afvalverwerking als compostering, 
biomethanisatie en verbranding,

- identificatie en referentie van leveranciers die gebruikte oliën opvangen 
en recycleren,

- erop toezien dat de vestigingen een beroep doen op deze leveranciers,

- implementatie van programma's op onze vestigingen voor het omzetten 
van gebruikte oliën in biodiesel of andere energiebronnen.

Voortgangsindicatoren
- Aantal en % van de vestigingen van 
onze klanten die een actieplan hebben 
geïmplementeerd voor de vermindering 
van organische afvalproductie 
- Aantal en % van de vestigingen van 
onze klanten die een actieplan hebben 
geïmplementeerd voor de recycling van 
organisch afval

Impactindicatoren
In studie.

Alle landen hebben een plan 
uitgewerkt voor de vermindering 
van organische afvalproductie

Beste praktijken 
� Recyclage van gebruikte oliën 

(Wereld)
� Vermindering van voedselafval 

(China)
� Land Technology (Verenigd 

Koninkrijk)
� Procedure voor afvalvermindering 

(Finland)
� Compostering (Madagaskar)
� Afschaffing van serveerbladen in 

de universiteiten, gebruik van de 
SOMAT-composteertechnologie 
(Verenigde Staten)

Agenda Ontwikkeling van een programma voor de 
vermindering en recyclage van ons 
organisch afval

2012
2011

Implementatie door alle 
vestigingen van minstens één 
actie van het programma voor 
de vermindering van 
organische afvalproductie

Inventaris van de interne programma's, 
het aanbod en de bestaande referenties

2015

Alle landen implementeren het programma 
voor organische afvalrecyclage

Milieu - Grondstoffen en afval
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Niet-organisch afval 

Onze inzet ...
Tegen 2015, onze niet-organische 
afvalproductie verminderen in alle landen 
waar wij actief zijn en op alle vestigingen van 
onze klanten. 
Hiertoe zullen wij initiatieven die recyclage van 
niet-organisch afval bevorderen ondersteunen.

Grondstoffen en afval
Voeding,

Gezondheid
 en 

Welzijn

Lokale 

gemeenschappe
n 

Milieu

Voeding,

Gezondheid
 en 

Welzijn

Lokale 

gemeenschappe
n 

Milieu
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2010

Niet-organisch afval

Context
� Het afval aan de bron verminderen is de beste oplossing om grondstoffen te besparen. 
� De recyclage van niet-organisch afval is een middel om:

– de levensduur en de waarde van de grondstoffen te verlengen
– energie te besparen
– de calorische waarde van dit afval als brandstof te gebruiken. 

InzetInzetInzetInzet
We DoWe DoWe DoWe Do

Tegen 2015: onze niet-
organische afvalproductie 
verminderen in alle landen 
waar wij actief zijn en op alle 
vestigingen van onze 
klanten. 
Hiertoe zullen wij 
initiatieven die recyclage 
van niet-organisch afval 
bevorderen ondersteunen.

Voortgangsindicatoren
- Aantal en % van de vestigingen 

van onze klanten die een actieplan 
hebben geïmplementeerd voor de 
vermindering van niet-organische 
afvalproductie.

- Aantal en % van de vestigingen 
van onze klanten die een actieplan 
hebben geïmplementeerd voor de 
recyclage van niet-organisch afval.

Impactindicatoren
In studie.

Inventaris van de interne programma's, het 
aanbod en de bestaande referenties

Beste praktijken 
� Recyclage van de cheques (Incentive-

oplossingen)
� Greenbacks (Zweden)
� Voedselbakjes (Frankrijk)
� Afvalbeheer voor de 

oliemaatschappijen (Mexico) 
programma «Nul afval»
(Australië)

� RicicliAmo (Italië)

Agenda

Ontwikkeling van een programma voor 
de vermindering en recyclage van niet-
organisch afval

2015

Alle landen implementeren het programma voor de 
vermindering van niet-organische afvalproductie

2012

� Alle landen hebben een plan uitgewerkt voor de 
vermindering van niet-organische afvalproductie
� Implementatie door alle vestigingen van minstens 
één actie van het programma voor de vermindering 
van niet-organische afvalproductie

Milieu - Grondstoffen en afval

Implementatie
� Ontwikkeling van een programma voor de vermindering  en 

recyclage van ons niet-organisch afval:

- bevordering van een milieubewust gedrag in de keuken

- gebruik van herbruikbare automaten, serveerbladen en 
voedselbakjes

- samenwerking met de leveranciers voor de 
vermindering van de verpakkingen

- sorteren, samenpersen en recycleren van het afval.
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Wij verbinden ons tot een 
dialoog met onze stakeholders 
om hun praktijken op de 
vestigingen waar wij actief 
zijn en daarbuiten te 
beïnvloeden

Dialoog en Dialoog en Dialoog en Dialoog en 

gezamenlijke gezamenlijke gezamenlijke gezamenlijke 

acties met onze acties met onze acties met onze acties met onze 

stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders

We Engage
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In een netwerk met onze stakeholders
� Ons samen inzetten met onze stakeholders, is een sleutelfactor die ons zal toelaten 

onze doelstellingen voor de verbetering van de Dagelijks Levenskwaliteit te bereiken. 
� Een internationaal bedrijf als Sodexo bevindt zich in een machtspositie om op 

pragmatische en verantwoorde wijze te beantwoorden aan de uitdagingen van 
duurzaam ondernemen. 

LeveranciersLeveranciersLeveranciersLeveranciers

KlantenKlantenKlantenKlanten
ConsumentenConsumentenConsumentenConsumenten MedewerkersMedewerkersMedewerkersMedewerkers

Internationale Internationale Internationale Internationale 
organisatiesorganisatiesorganisatiesorganisaties

VerenigingenVerenigingenVerenigingenVerenigingen

NGO'sNGO'sNGO'sNGO's AandeelhoudersAandeelhoudersAandeelhoudersAandeelhouders

RegeringenRegeringenRegeringenRegeringen

LandenLandenLandenLanden

Lokale Lokale Lokale Lokale 
gemeenschappengemeenschappengemeenschappengemeenschappen
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Wij verbinden ons ertoe samen met onze stakeholders te handelen 
� Via zijn wereldwijde activiteiten, stelt Sodexo 380 000 medewerkers tewerk en levert 

dagelijks diensten aan 50 miljoen consumenten. Wij onderhouden eveneens 
handelsrelaties op lange termijn met talrijke organisaties, waaronder onze klanten en 
leveranciers.  

� Via de implementatie van het Better Tomorrow Plan op de 33 900 vestigingen in de 80 
landen waar wij actief zijn en via de beïnvloeding van de praktijken van onze 
stakeholders buiten onze perimeter, is onze impact aanzienlijk. 

� Wij zullen binnen de netwerken een centrale positie innemen en de dialoog bevorderen 
met het oog op een steeds grotere betrokkenheid van onze stakeholders om aldus te 
worden erkend als dé referentie en leider van duurzaam ondernemen op het gebied van:
o Voeding, gezondheid en welzijn  
o Lokale gemeenschappen 
o Milieu 
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Om de verwezenlijking van zijn doelstellingen te wa arborgen, verbindt Sodexo zich tot een 
regelmatige en nauwkeurige evaluatie van de geboekt e vooruitgang. 

Wij zullen regelmatig overleg plegen met onze externe partners over onze 
strategie en innovaties.

InstellingenInstellingenInstellingenInstellingen

Wij zullen samenwerken met onze leveranciers om duurzamer in te kopen 
en zullen hen betrekken bij het nakomen van onze verbintenissen.

LeveranciersLeveranciersLeveranciersLeveranciers

Wij zullen onze consumenten motiveren om gezonde eet- en 
leefgewoonten aan te nemen. 

ConsumentenConsumentenConsumentenConsumenten

Wij zullen de strategie van duurzaam ondernemen van onze klanten
steunen en bijdragen tot de bevordering van hun imago.

KlantenKlantenKlantenKlanten

Wij zullen onze medewerkers coachen om hen te motiveren deel te nemen 
aan programma's en acties die bijdragen tot hun gezondheid en welzijn. 

MedewerkersMedewerkersMedewerkersMedewerkers

Wij verbinden ons tot een dialoog met onze stakeholders om hun praktijken op de 
vestigingen waar wij actief zijn en daarbuiten te beïnvloeden. 
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Beste praktijken 
� SEED (Noord-Amerika)
� So.Eco-opleidingsprogramma 

(Frankrijk) 
� Eco reflex (België)
� LifeWorks® (Verenigde Staten)

2010

Medewerkers

InzetInzetInzetInzet
We EngageWe EngageWe EngageWe Engage
Wij zullen onze medewerkers 
coachen om hen te motiveren 
deel te nemen aan 
programma's en acties die 
bijdragen tot hun gezondheid 
en welzijn. 

Indicator
Meting van de inzet van de medewerkers via het betr okkenheidsonderzoek. 

Opleiding e-learning 
en mentoraatacties

Agenda

Opleiding tot 
Duurzaam ondernemen 
voor het management

2015

Alle onze medewerkers zijn 
opgeleid en nemen deel aan 

programma's

2012

Al onze vestigingsverantwoordelijken 
zijn opgeleid en nemen deel aan 

programma's

2011

Implementatie
� De medewerkers opleiden tot duurzaam ondernemen.
� De medewerkers ondersteunen bij het zich eigen make n van 

het Better Tomorrow Plan.
� De medewerkers aanmoedigen deel te nemen aan vrijwi llige 

programma's voor acties van duurzaam ondernemen
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Beste praktijken 
� NOKIA (Wereld)
� MICROSOFT (Frankrijk)
� Gemeente Atvidaberg 

(Zweden)

2010

Klanten

InzetInzetInzetInzet
We EngageWe EngageWe EngageWe Engage
Wij zullen de strategie van 
duurzaam ondernemen van 
onze klanten steunen en 
bijdragen tot de 
bevordering van hun 
imago.

Implementatie
�Regelmatige uitwisseling van goede praktijken met o nze klanten 
�Met het ‘Better Tomorrow’-aanbod op de verwachtingen  van onze klanten anticiperen 
�Onderschrijven van de strategie van duurzaam ondern emen van onze klanten door:

- Sodexo's expliciete inzet aan hun zijde,
- Hun trots voor Sodexo te hebben gekozen te versterken,
- De op hun sites geboekte vooruitgang regelmatig te meten,
- Informatie te verstrekken over de financiële besparingen en kostenbeheersing ten 

gevolge van de ondernomen acties.

Indicator
Aantal klanten die de nieuwsbrief van het Better To morrow Plan ontvangen.

� Systematische implementatie van het Better Tomorrow  Plan bij grote 
internationale klanten 

� De oprichting van een forum voor de uitwisseling va n beste praktijken
Agenda

� Lancering van een elektronische nieuwsbrief 
� Oprichting van een informatiedatabase

2012

� Regelmatige uitwisseling van feedback
� Alle landen bieden hun klanten het Better 

Tomorrow Plan aan.

2011
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Beste praktijken 
� Moestuinen 
� Vivir bien-programma 

(Mexico)
� Eco Pass (België)
� PERSONIX™ (Wereld)

2010

Consumenten

InzetInzetInzetInzet
We EngageWe EngageWe EngageWe Engage
Wij zullen onze 
consumenten motiveren om 
gezonde eet- en 
leefgewoonten aan te 
nemen. 

Implementatie
� Ontwikkeling van educatieve programma's over voedin g en gezondheid 

voor de consumenten,
� Vorming en sensibilisering van de consumenten over ecologie,
� Consumenten aanmoedigen een inspiratiebron te zijn,
� Consumenten de mogelijkheid bieden fier te zijn voo r Sodexo te hebben 

gekozen en hun deelname aan acties van duurzaam ond ernemen 
bevorderen,

� Oprichting van een virtuele gemeenschap ‘Better Tomo rrow Plan’.

Indicator
Aantal landen die sensibiliseringsprogramma's voor consumenten over 
gezonde en evenwichtige voeding hebben geïmplemente erd. 

� Educatief pilootprogramma 
voor kinderen

� Pilootervaringen van 
moestuinen.

Agenda

� Online informatie en telefonische 
hotline

� Pilootopleiding diëtiek en 
kooklessen

2012

� Pilootervaring voor de vermelding van de voedingswa arde op de kastickets
� Pilootervaring voor de berekening van de carbon foo tprints op de kastickets

2011 2013

� Uitbreiding van 
ideeënwedstrijden

� Bevordering van 
vrijwilligerswerk voor acties op 
wereldniveau
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Beste praktijken 
� Verpakkingsforum 

(Verenigd Koninkrijk)
� Sustainable Food 

Laboratory (Verenigde 
Staten)

2010

Leveranciers

InzetInzetInzetInzet
We EngageWe EngageWe EngageWe Engage
Wij zullen samenwerken 
met onze leveranciers 
om duurzamer in te 
kopen en zullen hen 
betrekken bij het 
nakomen van onze 
verbintenissen.

Implementatie
� Onze leveranciers helpen de gedragscode van de toel everingsketen na te leven
� Onze kleine en middelgrote leveranciers opleidingse ssies aanbieden over 

thema's als milieunormen, diversiteit …
� Onze leveranciers betrekken bij ons STOP Hunger-pro gramma
� Onze leveranciers betrekken bij pilootprogramma's o ver specifieke 

onderwerpen zoals de vermindering en recyclage van afval
� Met onze leveranciers feedback delen en forums orga niseren.

Indicator
Aantal initiatieven die wij met onze leveranciers o p touw hebben gezet.

Agenda

Verdeling van een elektronische 
nieuwsbrief

2012

� Oprichting van een leveranciersoverlegcomité
� Hulp aan kleine leveranciersbedrijven via specifiek e programma's
� Oprichting van leveranciersforums
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Beste praktijken 
� Partnerschap met Second 

Nature (Verenigde Staten)
� ALLIED AGAINST HUNGER 

(Frankrijk en Verenigde Staten)
� Partnerschap met NetImpact 

(Verenigde Staten)

Instellingen

InzetInzetInzetInzet
We engageWe engageWe engageWe engage
Wij zullen regelmatig 
overleg plegen met onze 
externe partners over 
onze strategie en 
innovaties.

Implementatie
� Stakeholders uitnodigen deel te nemen aan vergaderin gen om over onze visie 

van het Better Tomorrow Plan van gedachten te wisse len
� Meningen verzamelen van NGO's en internationale des kundigen
� Overlegcomité van opinieleiders oprichten om over on ze strategie en innovaties 

van gedachten te wisselen
� Observatorium oprichten om de nieuwe uitdagingen va n duurzaam ondernemen 

te identificeren
� Door de lokale overheden als deskundige erkend word en door ze uit te nodigen 

op vergaderingen om hun praktijken te verder te ont wikkelen
� Virtuele gemeenschap oprichten over de 3 grote prio riteiten van de Groep om 

onze positie van referentie te bevestigen.

Indicator
Aantal vergaderingen van het overlegcomité.

Agenda

Oprichting van een 
overlegcomité

2015

Alle landen overleggen regelmatig met de 
leaders over het Better Tomorrow Plan

2012

Door de lokale overheden als 
deskundige erkend worden door ze op 

onze evenementen uit te nodigen 

2010 2011

Lancering van online 
blogs en forums
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Methode van 
implementatie

5
fasen

Implementatie van het Better 
Tomorrow Plan in de landen waar 
wij actief zijn en op alle vestigingen 
van onze klanten. 



57

Methode van implementatie

Onze aanbevelingen voor de implementatie van het Better 
Tomorrow Plan:

� Het management van de Groep de nodige ondersteuning 
bieden voor de implementatie en promotie van het plan 

� Onze landen helpen bij de uitwerking van een pilootsysteem
van het plan

� Onze teams de nodige middelen en ondersteuning bieden voor 
de implementatie van het plan

� Onze medewerkers bij de ontwikkeling betrekken zodat zij de 
beste ambassadeurs van het plan worden 

� Onze voortgangsindicatoren regelmatig evalueren en 
publiceren om de verwezenlijking van de doelstellingen te 
waarborgen. 
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Organisatie

� Kwantificering van de talrijke bestaande initiatieven in onze landen
� Een continu proces met betrokkenheid van onze stakeholders
� Belangrijke mijlpalen in 2012, 2015 en 2020
� Better Tomorrow-kampioenen in onze landen
� Nominatie van ‘Subject Matter Leaders’ en de oprichting van een 

netwerk van ‘Subject Matter Experts’ per onderwerp 
� Een stuurgroep van de teams duurzaam ondernemen in onze 

belangrijkste landen
� Een ‘central project management office’ biedt ondersteuning bij de 

implementatie en meet de prestaties.

Methode van implementatie
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Implementatie

Methodologie
De implementatie van het Better Tomorrow Plan zal in 5 fasen worden uitgevoerd:

1. Sensibilisering
2. Pilootproject
3. Inventaris
4. Referentiebasis en tijdschema
5. Continue verbetering
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Methodologie van implementatie

1. Sensibilisering

Om onze 380 000 medewerkers te ondersteunen bij 
het zich eigen maken van het plan, lanceren wij een 
interne en externe communicatiecampagne.

• Internationale Virtuele Vergadering voor de 300 
belangrijkste managers 

• Persconferenties
• Sensibilisering van de managers tijdens de 

vergaderingen van de uitvoerende comités  
• Online seminaries voor een doelgericht publiek 
• Verdeling van het plan aan alle leidinggevende 

teams
• Ontwikkeling van e-learning-tools.
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Methodologie van implementatie

2. Pilootproject

Om onze 380 000 medewerkers te ondersteunen bij het zich eigen 
maken van het plan, helpen wij hen bij de uitwerking van een 
pilootsysteem om innovatie en alertheid te stimuleren.
• Het thema moet op de agenda van de uitvoerende comités en functionele 

werkgroepen (Aankoop, Communicatie…) worden geplaatst

• Oprichting van Comités voor Duurzaam ondernemen binnen de functies in de 
regio's en de landen

• Benoeming van een Better Tomorrow Plan -expert per regio en per land
• Benoeming van woordvoerders in de landen

• Onderlinge verdeling van de Groepstools voor de aansturing van het Better 
Tomorrow Plan

• Organisatie van trimestriële virtuele vergaderingen voor de 15 belangrijkste 
landen en van virtuele halfjaarlijkse vergaderingen om alle regio's en activiteiten 
te bereiken

• Organisatie van een regelmatige follow-up van de implementatie, van een 
kwantitatieve en kwalitatieve rapportering (jaardoelstellingen, indicatorenverslag) 
en van coördinatieacties.  
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Methodologie van implementatie

3. Inventaris
Op elke vestiging zal een volledige inventaris van de 
huidige toestand worden uitgevoerd.
• Inventaris van de 33 900 vestigingen
• Bepaling van de lijst van indicatoren
• Organisatie van virtuele conferenties om de 

methode aan de landen voor te stellen
• Deelname aan een online zelfdiagnose en inventaris 
• Consolidatie van de lokale gegevens aanpassen en 

analyseren om voor elke indicator de referentiebasis 
vast te stellen. 
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Methodologie van implementatie

4. Referentiebasis en tijdschema

De referentiebasis zal worden vastgesteld. 
Per land zal een tijdschema worden opgesteld voor 
de verwezenlijking van de WE DO-doelstellingen 
tussen 2010 en 2012, 2015 en 2020. 
• Grondige analyse per land/regio/activiteit
• Bepaling van de acties, prioriteiten, ‘quick wins’ en 
doelgroepen per land en per activiteit
• Bepaling van de doelstellingen voor elke WE DO-
verbintenis tussen 2010 en 2012-2015-2020, 
• Consolidatie op wereldniveau van de doelstellingen per land 
voor elke WE DO-verbintenis op niveau van de Groep
• Lancering van de jaarlijkse campagne voor de verzameling 
van indicatoren voor het boekjaar 2009-2010
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Methodologie van implementatie

5. Continue verbetering

Wij zullen onze prestaties regelmatig 
evalueren en onze landen aanmoedigen 
vooruitgang te boeken.
• Jaarlijkse follow-up en update van de 

doelstellingen
• Publicatie van onze voortgangs- en 

impactindicatoren
• Permanente deling van onze successen

en verspreiding van onze belangrijkste 
markante feiten
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·3 prioriteiten
·14 verbintenissen

Het Better Tomorrow Plan
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ContactContactContactContact

Wat gaat u vandaag doen om een 
betere toekomst op te bouwen? 

Wettelijk voorbehoud
Deze presentatie bevat gegevens die als 
prognoses kunnen worden beschouwd, 
zoals verklaringen andere dan de 
verklaringen op basis van historische of 
actuele feiten.
Deze prognoses weerspiegelen de 
mening van de Algemene Directie op de 
datum van redactie en wij wijzen elke 
verplichting af voor de actualisering van 
deze gegevens. 
Rekening houdend met hun voortdurende 
ontwikkeling, moet de lezer deze 
gegevens met het nodige voorbehoud 
interpreteren.

Sodexo - Maatschappelijke zetel
255, Quai de la Bataille de Stalingrad
92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 – Frankrijk

www.sodexo.com

���� bettertomorrow.group@sodexo.com


