Weleda,
een verhaal
van 90 jaar
duurzaamheid
Weleda heeft als missie om gezondheid
te stimuleren en te helpen bij genezing.
We doen dit door natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten en geneesmiddelen
te maken, op basis van inzichten vanuit
de antroposoﬁsche geneeskunde. Al 90
lang houden we zo goed mogelijk rekening
met de belangen van betrokkenen bij onze
onderneming: de telers, de medewerkers,
onze handelspartners, consumenten, en
niet in de laatste plaats de natuur. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoﬀen, liefst van biologische of
biologisch-dynamische oorsprong.
De voorbije jaren heeft dit geleid tot
heldere ethische standaarden, eerlijke
partnerships met meer dan 50 partners
wereldwijd en diverse lokale initiatieven.
Alle productielocaties van Weleda zijn ISO
14001/EMAS-gecertiﬁceerd, wat betekent
dat zij overeenstemmen met de vooropgestelde criteria die de impact van organisaties op het milieu reguleren. Sinds mei
2011 is Weleda lid van de Union for Ethical
Biotrade (UEBT).

Weleda in de Wereld

De Weleda Groep telt 19 dochterondernemingen en is aanwezig
in ruim 50 landen. De Groep heeft een productiebedrijf in
Schwäbisch Gmünd (Duitsland), meerderheidsdeelnemingen in
Argentinië, Benelux, Chili, Finland, Frankrijk, Engeland, Ierland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Peru, Rusland, Zweden, Spanje,
Tsjechië en de USA, en minderheidsdeelnemingen in Brazilië en
Nieuw-Zeeland. De Groep is verder via agenten en licentiehouders
vertegenwoordigd in 28 andere landen binnen en buiten Europa.
Weleda AG is een vennootschap naar Zwitsers recht en wordt
bestuurd door de Verwaltungsrat. De Weleda Groepsleiding heeft
de dagelijkse leiding van de onderneming.

Ondernemingsontwikkeling
Weleda Benelux

De Weleda-tuin

Van de planten die Weleda Benelux in medicijnen
verwerkt, wordt het merendeel in onze eigen
tuin verbouwd. In 2011 ging het om 63 soorten.
Van een aantal daarvan worden verschillende
onderdelen geoogst, soms op verschillende
tijdstippen in het jaar. Zo worden meidoornbloemetjes in het voorjaar geoogst en de
meidoornbesjes in het najaar.
Daarnaast vormt de tuin ook een unieke plek
voor rondleiding en workshops, en vervult hij een
kernfunctie in de ecologie van de omgeving van
Weleda. De omzoming van het terrein met houtwallen en hagen zorgt voor een aantrekkelijke
omgeving en een beschut klimaat voor vogels
en kleine zoogdieren in het overheersende
industrieel klimaat. Het beheer van de tuin
gebeurt op biodynamische wijze.

Ook op lokaal niveau staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Weleda centraal. We vertalen dit naar een aangepast beleid op het vlak van
medewerkers, milieu en resultaat.

Sociaal beleid
Wat de medewerkers betreft, blijft de integratie van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. In 2011 bedroeg het
aandeel arbeidsuren binnen deze categorie 7.9% procent (10.427) van het totaal
aantal arbeidsuren in de vestiging in Nederland. Dit beleid zal in 2012 nog worden
versterkt. Verder stelt de Nederlandse vestiging aan elke medewerker 5 betaalde
zorgverlofdagen ter beschikking om te kunnen zorgen voor kinderen, ouders of
anderen die daar nood aan hebben (mantelzorg). Van deze mogelijkheid werd 112
keer gebruik gemaakt (493 uren). Ook de mogelijkheid om van huis uit te werken en werkdagen te wisselen met vrije dagen, werd intensiever benut. Van de
regeling om vanaf het 60ste jaar minder te gaan werken, waarbij het verschil in
salaris door medewerker en werkgever beiden voor 50% wordt gedragen en de
pensioenopbouw op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd blijft, werd in 2011
door 4 medewerkers gebruik gemaakt. Het aantal opleidingsuren bedroeg 1432
(1,2 % van het totaal aan gewerkte uren). Het ziekteverzuim kwam uit op 3,45%.
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Duurzaamheidsparameters van 2008 tot 2011
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verpakkingsmateriaal

Sinds 2008 zijn de vestigingen van Weleda in Nederland en België volledig
klimaatneutrale ondernemingen. Dit wordt elke dag opnieuw gerealiseerd dankzij duurzame bedrijfsgebouwen (zonnepanelen, plantendak, reservoir voor
regenwater), aangepast woon-werkverkeer (groene bedrijfswagens, stimuleren
van thuiswerk) en de samenwerking met een groene energieleverancier. In het
project ‘Gezond op weg in 2011’ werkten we aan een vermindering van het woonwerkverkeer met 14 % en een toename van het aantal thuiswerkuren naar 5%.
De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de aankoop van
emissierechten bij Soil & More, een bedrijf dat wereldwijd zorgt voor de ontwikkeling van composteringsinstallaties die de uitstoot van broeikasgassen beperken.
De activiteiten van Soil & More komen de algemene bodemkwaliteit ten goede,
wat voor de ingrediënten van Weleda van groot belang is.

Ontwikkeling van de
jaarlijkse oogsten in
de Weleda-tuin (63
plantensoorten)

promotiemateriaal
Water (m3)

Afval (kg)
Aantal kilometers woon-werkverkeer totaal
Aantal kilometers woon-werkverkeer per fte
Berekende CO2 emissies ton CO2

Sociaal (enkel van toepassing voor Nederland)

% thuiswerk-uren t.o.v. totaal werkuren

2011

Zorgverlofdagen (uren)

5%
493

Opleidingsuren (uren)

Alle duurzaamheidsparameters worden bijgehouden in de Duurzaamheidsbalans.
Deze wordt per kwartaal gedeeld en geëvalueerd met de medewerkers.

1.432

Arbeidsuren ‘mensen met afstand tot arbeidsmarkt’
(aantal uren)

10.427

Omzet en resultaat
Internationale doelstellingen van de Weleda Groep

In 2011 verkeerden veel Europese markten in crisis. Consumenten verloren in veel
landen het vertrouwen in hun eigen toekomstige ﬁnanciële situatie en gaven daardoor minder geld uit. Het jaar 2011 werd voor Weleda o.a. daardoor een jaar van
consolidatie. De omzet op de Nederlandse en Belgische markt steeg in totaal licht
met 3,5% naar € 17.180.580. De stijging bij de lichaamsverzorgingsproducten bedroeg 4,5%. De omzet van de geneesmiddelen daalde met 1,2%. De EBIT was negatief (€396.000) als gevolg van incidentele kosten waarvan het grootste deel bestond uit reorganisatiekosten.

» In 2012 moet de bedrijfsvoering van Weleda volledig in lijn liggen met
de International Business and Biodiversity Leadership Declaration, een
verklaring rondom het behoud van biodiversiteit.
» In 2014 moeten al onze leveranciers overeenstemmen met de Weleda
Fair Trade standaard.
» In 2015 moet de volledige Weleda-groep klimaatneutraal zijn.
» In 2015 moet minstens 80% van de ingrediënten via gecertiﬁceerde
biologische of biodynamische teelt worden verkregen. Momenteel
bedraagt dit 74% voor natuurcosmetica, en 90% voor geneesmiddelen.

Nieuw: Weleda Benelux SE
In 2011 werd de juridische en commerciële integratie
van de Nederlandse en Belgische vestiging
afgerond. Beide vestigingen vormen vanaf 2012
samen de onderneming Weleda Benelux SE. SE staat
voor Societas Europæa of Europese Vennootschap.
In Nederland is Weleda de eerste organisatie met
deze rechtsvorm. Weleda Benelux is statutair
gevestigd te Zoetermeer, en heeft daarnaast ook
een vestiging in Heverlee (België). Ze is voor 100%
dochteronderneming van Weleda AG. Weleda
Benelux telt samen 116 medewerkers, waarvan 88
tewerkgesteld in Nederland en 28 in België.

Kerncijfers Weleda Benelux (in duizenden euro’s)
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11.487

2.147

12.453
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1.835

De Weleda Bereidingsapotheek

Bedrijfsresultaat

Sinds juni 2002 worden in de Weleda Bereidingsapotheek in
Zoetermeer meer dan 1.000 antroposoﬁsche geneesmiddelen
in een grote verscheidenheid aan farmaceutische vormen
bereid. In deze apotheek werd in 2011 voor bijna 1.400 kg aan
plantentincturen bereid, uit 55 verschillende plantensoorten.
Driekwart van deze planten werd vers verwerkt, waarvan de
meeste uit de eigen tuin.

Financiële baten en lasten

De eigen gemaakte tincturen worden –naast de ingekochte
varianten- als grondstof verwerkt in de producten. In totaal
maakt de bereidingsapotheek gebruik van 240 tincturen. De
ingekochte varianten komen hoofdzakelijk van bij Weleda
Naturals GmbH te Schwäbisch Gmünd, met de grootste
biodynamische plantentuin van Europa, eveneens een
dochteronderneming van de Weleda Groep.

2.894
14.255

Resultaat voor belastingen en tantièmes
Winstdeling
Netto resultaat na belastingen
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE’s)
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Cover: Jan Graaﬂand en Harmie Alkema aan
het werk in de Weleda-tuin in Zoetermeer.

Beste lezer,
2011 was een boeiend jaar voor Weleda, zowel internationaal
als in België en Nederland. Net als elke andere organisatie kenden we
succesverhalen én tegenvallers. We hadden reden tot vieren, maar
dienden soms ook moeilijke beslissingen te nemen.

Januari

Een belangrijk thema was ons 90-jarig bestaan. Deze mijlpaal gaf ons als
onderneming de kans om stil te staan bij wat we sinds het ontstaan
hebben opgebouwd, en vooral: hoe we dit naar de toekomst toe kunnen
verder zetten. Het deed ons opnieuw beseﬀen dat Weleda niet alleen
wordt gedragen door de organisatie zelf, maar vooral ook door al onze
partners: telers, handelspartners, medische professionals, diverse
netwerken en consumenten.

Integratie

Als eerste stap in de juridische en commerciële
integratie van de Nederlandse en Belgische vestiging
verandert Weleda Nederland haar naam en rechtsvorm.
Dit proces loopt als een rode draad doorheen 2011 en wordt
afgerond op 31 december 2011 met de toetreding van
Weleda België tot Weleda Benelux SE. De integratie leidt
ertoe dat we vanaf 2012 niet alleen kosteneﬀectiever
werken, maar ook onze professionaliteit verbeteren en een
marktstrategie ontwikkelen die volop rekening houdt
met de hedendaagse evoluties.

Met dit document willen we u een terugblik bieden op 2011.
We doen dit aan de hand van een tijdslijn, die een overzicht geeft
van de belangrijkste mijlpijlen van vorig jaar. Op de achterzijde
vindt u achtergrondinformatie terug over onze onderneming, samen
met een overzicht van de belangrijkste kerncijfers.
Uw betrokkenheid vormt de levensader van onze
onderneming. Wij willen u langs deze weg graag
hartelijk danken voor onze samenwerking,
en wensen u veel leesplezier toe.

Bouw

Bij Weleda België in Heverlee wordt
gestart met de bouwwerken van een
extra magazijn en nieuwe kantine.
Deze nieuwbouw werd –net als het
oorspronkelijke gebouw- in lijn met de
antroposoﬁsche bouwstijl ontworpen
door architect Jep Bogemans. Er wordt
gewerkt met duurzame materialen, en
het dak van de kantine wordt voorzien
van zonnepanelen en een groendak.

Foto: Jürgen Van Doom

Hans Nijnens

Lieve Van der Borght

Algemeen directeur
Weleda Benelux SE

Marketing & Sales
Director Weleda Benelux

« Het is altijd een uitdaging om de organische
vormen die eigen zijn aan de antroposoﬁsche
bouwstijl te combineren met de praktische eisen van
een bedrijfsgebouw. Het resultaat moet vooral
bijdragen tot een aangename werkomgeving voor
de medewerkers van Weleda. »
Jep Bogemans, architect

Maart

April

Granaatappel campagne

Weleda lanceert in België en
Nederland een grootschalige
campagne -zowel in de magazinepers
als op het winkelpunt- om het
volledige granaatappelgamma voor
gezicht en lichaam in de kijker te
zetten. Granaatappel Lichaamsverzorging en Gezichtsverzorging
werd respectievelijk in 2009 en 2010
met veel succes op de markt gebracht.
Het granaatappelgamma bevat het
grootst aantal referenties binnen het
totale Weleda-aanbod en is favoriet
bij de Weleda-fans.

Nieuw: Calendula Gezichtscrème

Weleda heeft er een kleintje bij: in het Calendulagamma voor babyverzorging wordt het nieuwe
product Calendula Gezichtscrème geïntroduceerd.
Een dagelijkse verzorging met Gezichtscrème
houdt de prille gezichtshuid gezond en in balans,
en voorkomt schraalheid en irritatie.

« Ik kreeg dankzij Weleda en Natagora de kans
om het natuurgebeid in Darquenne te bezoeken.
Het was een zeer geslaagde ervaring, dankzij
de geanimeerde uitleg van de begeleiders van
Natagora. De zon en de prachtige omgeving
maakten het plaatje compleet. »

Mei

Mei

Guy Tasmowski, deelnemer

Nieuw: 2-in-1 Reiniging

Een nieuwe introductie in het gamma gezichtsverzorging: 2-in-1 Reiniging op basis van hamamelis is ideaal
voor wie het gebruik van Milde Reinigingsmelk en
Gezichtstonic graag in één handeling combineert. 2-in-1
Reiniging reinigt mild en verﬁjnt de poriën in één stap,
en houdt bovendien de vochtbalans van de huid op peil.

Orchideeënwandelingen

Speciaal voor de lezers van de Belgische
Weleda Berichten organiseren onze vaste
partners Natuurpunt en Natagora enkele
exclusieve wandelingen in locale
natuurgebieden om de Belgische wilde
orchideeënpracht te laten ontdekken. Deze
wandelingen kaderen in een samenwerking
tussen Weleda en Natuurpunt/Natagora
om het behoud van de wilde orchidee in
België in stand te houden.

Biodiversiteit
Foto: François Van Bauwel,
Natuurpunt

Obligatiehoudersdag

Tijdens de twaalfde obligatiehoudersdag ontvangt Weleda in
Zoetermeer obligatiehouders en andere belangstellenden. Op het
programma staat een overzicht van de resultaten en de belangrijkste
geplande sales- en marketingactiviteiten. Ook Georg Fankhauser,
voorzitter van de Verwaltungsrat van Weleda AG, en Moritz Aebersold,
Directeur Internationale Markten zijn aanwezig.

De Weleda Groep sluit zich aan bij de
Union for Ethical Biotrade (UEBT), een
organisatie die ijvert voor het verzamelen
van grondstoﬀen op een verantwoorde
en respectvolle manier. Dit kadert
volledig in het engagement van Weleda
om alle ingrediënten zodanig te telen of
te verzamelen, dat de biodiversiteit van
gebruikte planten
gevrijwaard blijft.

Herstructurering

De Belgische productieafdeling voor geneesmiddelen
wordt teruggebracht van
5 naar 2 medewerkers.
Weleda zal voortaan nog 450
referenties aanbieden aan de
Belgische artsen. Deze
stappen waren noodzakelijk
om de verlieslatendheid van
de geneesmiddelen in België
te verminderen.

« Ik kijk er heel erg naar uit om er samen met
de teams voor te zorgen dat nog meer mensen kunnen
genieten van onze weldadige, duurzame producten.
Het is inspirerend en verrijkend om te werken voor een
organisatie die mee bouwt aan een betere wereld. »

Juni

Peter Brändle, Regionaal Directeur Noord-Europa

Stem en win!

In het kader van het 90-jarig bestaan willen Weleda Nederland en
België zowel consumenten als telers bedanken via een jubileumwedstrijd. Telers maken kans op een stimuleringsprijs van € 10.000.
Met dit bedrag kan een duurzame investering worden
gedaan. Weleda roept consumenten op om
een stem uit te brengen op een van de
genomineerde teeltprojecten en deze stem goed
te motiveren. Stemmers maken kans op een reis
voor 2 personen naar het land van het winnende
project of een granaatappel geschenkpakket.

Juli
Regionaal Directeur Noord-Europa

Peter Brändle, voordien werkzaam bij Bain & Company,
vervoegt het internationale Weleda-team als
Regionaal Directeur voor Noord-Europa. Naast Weleda
Benelux krijgt hij ook de vestigingen in Engeland en
Scandinavië onder zijn hoede.

Peter Brändle

September
« Ik geniet van de geur en de goede eigenschappen van het product in de wetenschap
dat het goed is voor de wereld, de mensen die
de grondstoﬀen verbouwen en voor mezelf. »

Feest!

De nieuwe kantine en het extra magazijn
van Weleda België zijn klaar en worden op
10 september oﬃcieel ingehuldigd tijdens
een medewerkersbijeenkomst van
Nederlandse en Belgische collega’s. De
weergoden zijn ons zeer gunstig gezind,
zodat we de dag kunnen afsluiten met een
gezellige barbecue in de tuin. Ook Peter
Brändle is aanwezig.

Winnende motivatie van Marjolein Boeckhorst

Oktober

« Na alle inspanningen van de architect, de bouwploeg en de medewerkers was dit feest de kroon op
het werk. Dat Nederlandse en Belgische collega’s dit
samen vierden, maakte het extra geslaagd. Dé aftrap
voor een intensere samenwerking! »

Marjolein Boeckhorst

En de winnaar is...

Tijdens een viering in Zoetermeer op 18 oktober worden
de winnaars van de Jubileumwedstrijd bekend gemaakt.
Het granaatappel-teeltproject in Turkije sleept het
grootste deel van de stemmen in de wacht en wint de
stimuleringsprijs van 10.000 euro. Marjolein Boeckhorst
en Kris Martens formuleerden de mooiste motivaties en
winnen een reis naar Turkije.

Lieve Van der Borght, commercieel directeur

Duurzaamheidsdag

Op 23 oktober vieren we onze jaarlijkse
duurzaamheidsdag. Bas Schneiders, hoofd
Corporate Sustainability van de Weleda Groep
geeft uitleg bij de internationale ontwikkelingen en doelstellingen voor de komende jaren.
Koen van Biesen vertelt meer over de
maatregelen die werden genomen om de
electro-magnetische straling in het gebouw te
Zoetermeer aanzienlijk te verminderen.
Geert Groessens vertelt het laatste nieuws
over de ‘Genetic Garden’ in Sevapur (India), een
project dat we al enkele jaren steunen vanuit
Weleda Nederland en België.

November
Opnieuw Duurzaamste Merk!

Op 11 november 2011 wordt Weleda voor het
2de jaar op rij verkozen tot het Duurstaamste
Merk van Nederland. De verkiezing werd
georganiseerd door Allesduurzaam.nl, de website
met de grootste database van duurzame
ondernemingen in Nederland.

Bas Schneiders

Lieve Van der Borght en Hans Nijnens

« Opnieuw verkozen tot Duurzaamste Merk: het
mooiste verjaarscadeau dat we ons konden wensen!
En de grootst mogelijke stimulans om op de gekozen
weg verder te gaan. »
Hans Nijnens, directeur

December

Nieuw in het zelfzorgschap

Met de winter in aantocht lanceren we
in België 3 nieuwe zelfzorgproducten.
Bio Tijmsiroop brengt verlichting voor
de luchtwegen, Bio Salie Keelspray
werkt verzachtend voor de keel en
Balsemieke Melissegeest helpt bij een
moeizame spijsvertering.

Glaskunst

Ter afsluiting van de feestelijkheden rondom
het 90-jarig bestaan wordt in Zoetermeer op
14 december een glaskunstwerk onthuld van kunstenaar
Peter Vormer. Het kunstwerk krijgt een plaats in de hal
en brengt de 3 belangrijkste menselijke zielekwaliteiten
–denken, voelen en willen- in hun onderlinge relatie tot
uitdrukking. Het sluit perfect aan bij de waarden van
Weleda: denken in verwondering, meelevend voelen en
gewetensvol handelen.

Foto: Richard
van der Hoek

Bedankt!

In het Winter-nummer van Weleda
Berichten danken we alle lezers voor
hun trouw aan Weleda. Want het is
o.a. dankzij hen dat we al 90 jaar lang
bestaan, en steeds verder evolueren.
Elke abonnee ontvangt een setje
kortingsstickers of -bonnen en kan
zelf kiezen voor welke producten deze
worden gebruikt.

« Dit glaskunstwerk is niet alleen bedoeld als
verfraaiing van de entreehal, maar vormt ook een
verbinding met de Weleda-tuin en de activiteiten in
het bedrijf. De kleuren, in hun compositie verdeeld
over de drie verdiepingen, zijn hiervan de vertolking. »
Peter Vormer, glaskunstenaar

Het Jaaroverzicht 2011 is een uitgave van Weleda Benelux.
Redactie: Renske Loefs, Hans Nijnens, Marthe Van Campenhout.
Vormgeving: Jurjen Buurmans.

V.U. Lieve Van der Borght,
Ambachtenlaan 8, 3001 Leuven,
België.
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onderneming. Wij willen u langs deze weg graag
hartelijk danken voor onze samenwerking,
en wensen u veel leesplezier toe.

Bouw

Bij Weleda België in Heverlee wordt
gestart met de bouwwerken van een
extra magazijn en nieuwe kantine.
Deze nieuwbouw werd –net als het
oorspronkelijke gebouw- in lijn met de
antroposoﬁsche bouwstijl ontworpen
door architect Jep Bogemans. Er wordt
gewerkt met duurzame materialen, en
het dak van de kantine wordt voorzien
van zonnepanelen en een groendak.

Foto: Jürgen Van Doom

Hans Nijnens

Lieve Van der Borght

Algemeen directeur
Weleda Benelux SE

Marketing & Sales
Director Weleda Benelux

« Het is altijd een uitdaging om de organische
vormen die eigen zijn aan de antroposoﬁsche
bouwstijl te combineren met de praktische eisen van
een bedrijfsgebouw. Het resultaat moet vooral
bijdragen tot een aangename werkomgeving voor
de medewerkers van Weleda. »
Jep Bogemans, architect

Maart

April

Granaatappel campagne

Weleda lanceert in België en
Nederland een grootschalige
campagne -zowel in de magazinepers
als op het winkelpunt- om het
volledige granaatappelgamma voor
gezicht en lichaam in de kijker te
zetten. Granaatappel Lichaamsverzorging en Gezichtsverzorging
werd respectievelijk in 2009 en 2010
met veel succes op de markt gebracht.
Het granaatappelgamma bevat het
grootst aantal referenties binnen het
totale Weleda-aanbod en is favoriet
bij de Weleda-fans.

Nieuw: Calendula Gezichtscrème

Weleda heeft er een kleintje bij: in het Calendulagamma voor babyverzorging wordt het nieuwe
product Calendula Gezichtscrème geïntroduceerd.
Een dagelijkse verzorging met Gezichtscrème
houdt de prille gezichtshuid gezond en in balans,
en voorkomt schraalheid en irritatie.

« Ik kreeg dankzij Weleda en Natagora de kans
om het natuurgebeid in Darquenne te bezoeken.
Het was een zeer geslaagde ervaring, dankzij
de geanimeerde uitleg van de begeleiders van
Natagora. De zon en de prachtige omgeving
maakten het plaatje compleet. »

Mei

Mei

Guy Tasmowski, deelnemer

Nieuw: 2-in-1 Reiniging

Een nieuwe introductie in het gamma gezichtsverzorging: 2-in-1 Reiniging op basis van hamamelis is ideaal
voor wie het gebruik van Milde Reinigingsmelk en
Gezichtstonic graag in één handeling combineert. 2-in-1
Reiniging reinigt mild en verﬁjnt de poriën in één stap,
en houdt bovendien de vochtbalans van de huid op peil.

Orchideeënwandelingen

Speciaal voor de lezers van de Belgische
Weleda Berichten organiseren onze vaste
partners Natuurpunt en Natagora enkele
exclusieve wandelingen in locale
natuurgebieden om de Belgische wilde
orchideeënpracht te laten ontdekken. Deze
wandelingen kaderen in een samenwerking
tussen Weleda en Natuurpunt/Natagora
om het behoud van de wilde orchidee in
België in stand te houden.

Biodiversiteit
Foto: François Van Bauwel,
Natuurpunt

Obligatiehoudersdag

Tijdens de twaalfde obligatiehoudersdag ontvangt Weleda in
Zoetermeer obligatiehouders en andere belangstellenden. Op het
programma staat een overzicht van de resultaten en de belangrijkste
geplande sales- en marketingactiviteiten. Ook Georg Fankhauser,
voorzitter van de Verwaltungsrat van Weleda AG, en Moritz Aebersold,
Directeur Internationale Markten zijn aanwezig.

De Weleda Groep sluit zich aan bij de
Union for Ethical Biotrade (UEBT), een
organisatie die ijvert voor het verzamelen
van grondstoﬀen op een verantwoorde
en respectvolle manier. Dit kadert
volledig in het engagement van Weleda
om alle ingrediënten zodanig te telen of
te verzamelen, dat de biodiversiteit van
gebruikte planten
gevrijwaard blijft.

Herstructurering

De Belgische productieafdeling voor geneesmiddelen
wordt teruggebracht van
5 naar 2 medewerkers.
Weleda zal voortaan nog 450
referenties aanbieden aan de
Belgische artsen. Deze
stappen waren noodzakelijk
om de verlieslatendheid van
de geneesmiddelen in België
te verminderen.

« Ik kijk er heel erg naar uit om er samen met
de teams voor te zorgen dat nog meer mensen kunnen
genieten van onze weldadige, duurzame producten.
Het is inspirerend en verrijkend om te werken voor een
organisatie die mee bouwt aan een betere wereld. »

Juni

Peter Brändle, Regionaal Directeur Noord-Europa

Stem en win!

In het kader van het 90-jarig bestaan willen Weleda Nederland en
België zowel consumenten als telers bedanken via een jubileumwedstrijd. Telers maken kans op een stimuleringsprijs van € 10.000.
Met dit bedrag kan een duurzame investering worden
gedaan. Weleda roept consumenten op om
een stem uit te brengen op een van de
genomineerde teeltprojecten en deze stem goed
te motiveren. Stemmers maken kans op een reis
voor 2 personen naar het land van het winnende
project of een granaatappel geschenkpakket.

Juli
Regionaal Directeur Noord-Europa

Peter Brändle, voordien werkzaam bij Bain & Company,
vervoegt het internationale Weleda-team als
Regionaal Directeur voor Noord-Europa. Naast Weleda
Benelux krijgt hij ook de vestigingen in Engeland en
Scandinavië onder zijn hoede.

Peter Brändle

September
« Ik geniet van de geur en de goede eigenschappen van het product in de wetenschap
dat het goed is voor de wereld, de mensen die
de grondstoﬀen verbouwen en voor mezelf. »

Feest!

De nieuwe kantine en het extra magazijn
van Weleda België zijn klaar en worden op
10 september oﬃcieel ingehuldigd tijdens
een medewerkersbijeenkomst van
Nederlandse en Belgische collega’s. De
weergoden zijn ons zeer gunstig gezind,
zodat we de dag kunnen afsluiten met een
gezellige barbecue in de tuin. Ook Peter
Brändle is aanwezig.

Winnende motivatie van Marjolein Boeckhorst

Oktober

« Na alle inspanningen van de architect, de bouwploeg en de medewerkers was dit feest de kroon op
het werk. Dat Nederlandse en Belgische collega’s dit
samen vierden, maakte het extra geslaagd. Dé aftrap
voor een intensere samenwerking! »

Marjolein Boeckhorst

En de winnaar is...

Tijdens een viering in Zoetermeer op 18 oktober worden
de winnaars van de Jubileumwedstrijd bekend gemaakt.
Het granaatappel-teeltproject in Turkije sleept het
grootste deel van de stemmen in de wacht en wint de
stimuleringsprijs van 10.000 euro. Marjolein Boeckhorst
en Kris Martens formuleerden de mooiste motivaties en
winnen een reis naar Turkije.

Lieve Van der Borght, commercieel directeur

Duurzaamheidsdag

Op 23 oktober vieren we onze jaarlijkse
duurzaamheidsdag. Bas Schneiders, hoofd
Corporate Sustainability van de Weleda Groep
geeft uitleg bij de internationale ontwikkelingen en doelstellingen voor de komende jaren.
Koen van Biesen vertelt meer over de
maatregelen die werden genomen om de
electro-magnetische straling in het gebouw te
Zoetermeer aanzienlijk te verminderen.
Geert Groessens vertelt het laatste nieuws
over de ‘Genetic Garden’ in Sevapur (India), een
project dat we al enkele jaren steunen vanuit
Weleda Nederland en België.

November
Opnieuw Duurzaamste Merk!

Op 11 november 2011 wordt Weleda voor het
2de jaar op rij verkozen tot het Duurstaamste
Merk van Nederland. De verkiezing werd
georganiseerd door Allesduurzaam.nl, de website
met de grootste database van duurzame
ondernemingen in Nederland.

Bas Schneiders

Lieve Van der Borght en Hans Nijnens

« Opnieuw verkozen tot Duurzaamste Merk: het
mooiste verjaarscadeau dat we ons konden wensen!
En de grootst mogelijke stimulans om op de gekozen
weg verder te gaan. »
Hans Nijnens, directeur

December

Nieuw in het zelfzorgschap

Met de winter in aantocht lanceren we
in België 3 nieuwe zelfzorgproducten.
Bio Tijmsiroop brengt verlichting voor
de luchtwegen, Bio Salie Keelspray
werkt verzachtend voor de keel en
Balsemieke Melissegeest helpt bij een
moeizame spijsvertering.

Glaskunst

Ter afsluiting van de feestelijkheden rondom
het 90-jarig bestaan wordt in Zoetermeer op
14 december een glaskunstwerk onthuld van kunstenaar
Peter Vormer. Het kunstwerk krijgt een plaats in de hal
en brengt de 3 belangrijkste menselijke zielekwaliteiten
–denken, voelen en willen- in hun onderlinge relatie tot
uitdrukking. Het sluit perfect aan bij de waarden van
Weleda: denken in verwondering, meelevend voelen en
gewetensvol handelen.

Foto: Richard
van der Hoek

Bedankt!

In het Winter-nummer van Weleda
Berichten danken we alle lezers voor
hun trouw aan Weleda. Want het is
o.a. dankzij hen dat we al 90 jaar lang
bestaan, en steeds verder evolueren.
Elke abonnee ontvangt een setje
kortingsstickers of -bonnen en kan
zelf kiezen voor welke producten deze
worden gebruikt.

« Dit glaskunstwerk is niet alleen bedoeld als
verfraaiing van de entreehal, maar vormt ook een
verbinding met de Weleda-tuin en de activiteiten in
het bedrijf. De kleuren, in hun compositie verdeeld
over de drie verdiepingen, zijn hiervan de vertolking. »
Peter Vormer, glaskunstenaar

Het Jaaroverzicht 2011 is een uitgave van Weleda Benelux.
Redactie: Renske Loefs, Hans Nijnens, Marthe Van Campenhout.
Vormgeving: Jurjen Buurmans.

V.U. Lieve Van der Borght,
Ambachtenlaan 8, 3001 Leuven,
België.

Cover: Jan Graaﬂand en Harmie Alkema aan
het werk in de Weleda-tuin in Zoetermeer.

Beste lezer,
2011 was een boeiend jaar voor Weleda, zowel internationaal
als in België en Nederland. Net als elke andere organisatie kenden we
succesverhalen én tegenvallers. We hadden reden tot vieren, maar
dienden soms ook moeilijke beslissingen te nemen.

Januari

Een belangrijk thema was ons 90-jarig bestaan. Deze mijlpaal gaf ons als
onderneming de kans om stil te staan bij wat we sinds het ontstaan
hebben opgebouwd, en vooral: hoe we dit naar de toekomst toe kunnen
verder zetten. Het deed ons opnieuw beseﬀen dat Weleda niet alleen
wordt gedragen door de organisatie zelf, maar vooral ook door al onze
partners: telers, handelspartners, medische professionals, diverse
netwerken en consumenten.

Integratie

Als eerste stap in de juridische en commerciële
integratie van de Nederlandse en Belgische vestiging
verandert Weleda Nederland haar naam en rechtsvorm.
Dit proces loopt als een rode draad doorheen 2011 en wordt
afgerond op 31 december 2011 met de toetreding van
Weleda België tot Weleda Benelux SE. De integratie leidt
ertoe dat we vanaf 2012 niet alleen kosteneﬀectiever
werken, maar ook onze professionaliteit verbeteren en een
marktstrategie ontwikkelen die volop rekening houdt
met de hedendaagse evoluties.

Met dit document willen we u een terugblik bieden op 2011.
We doen dit aan de hand van een tijdslijn, die een overzicht geeft
van de belangrijkste mijlpijlen van vorig jaar. Op de achterzijde
vindt u achtergrondinformatie terug over onze onderneming, samen
met een overzicht van de belangrijkste kerncijfers.
Uw betrokkenheid vormt de levensader van onze
onderneming. Wij willen u langs deze weg graag
hartelijk danken voor onze samenwerking,
en wensen u veel leesplezier toe.

Bouw

Bij Weleda België in Heverlee wordt
gestart met de bouwwerken van een
extra magazijn en nieuwe kantine.
Deze nieuwbouw werd –net als het
oorspronkelijke gebouw- in lijn met de
antroposoﬁsche bouwstijl ontworpen
door architect Jep Bogemans. Er wordt
gewerkt met duurzame materialen, en
het dak van de kantine wordt voorzien
van zonnepanelen en een groendak.
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« Het is altijd een uitdaging om de organische
vormen die eigen zijn aan de antroposoﬁsche
bouwstijl te combineren met de praktische eisen van
een bedrijfsgebouw. Het resultaat moet vooral
bijdragen tot een aangename werkomgeving voor
de medewerkers van Weleda. »
Jep Bogemans, architect
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product Calendula Gezichtscrème geïntroduceerd.
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bijdragen tot een aangename werkomgeving voor
de medewerkers van Weleda. »
Jep Bogemans, architect

Maart

April

Granaatappel campagne

Weleda lanceert in België en
Nederland een grootschalige
campagne -zowel in de magazinepers
als op het winkelpunt- om het
volledige granaatappelgamma voor
gezicht en lichaam in de kijker te
zetten. Granaatappel Lichaamsverzorging en Gezichtsverzorging
werd respectievelijk in 2009 en 2010
met veel succes op de markt gebracht.
Het granaatappelgamma bevat het
grootst aantal referenties binnen het
totale Weleda-aanbod en is favoriet
bij de Weleda-fans.

Nieuw: Calendula Gezichtscrème

Weleda heeft er een kleintje bij: in het Calendulagamma voor babyverzorging wordt het nieuwe
product Calendula Gezichtscrème geïntroduceerd.
Een dagelijkse verzorging met Gezichtscrème
houdt de prille gezichtshuid gezond en in balans,
en voorkomt schraalheid en irritatie.

« Ik kreeg dankzij Weleda en Natagora de kans
om het natuurgebeid in Darquenne te bezoeken.
Het was een zeer geslaagde ervaring, dankzij
de geanimeerde uitleg van de begeleiders van
Natagora. De zon en de prachtige omgeving
maakten het plaatje compleet. »

Mei

Mei

Guy Tasmowski, deelnemer

Nieuw: 2-in-1 Reiniging

Een nieuwe introductie in het gamma gezichtsverzorging: 2-in-1 Reiniging op basis van hamamelis is ideaal
voor wie het gebruik van Milde Reinigingsmelk en
Gezichtstonic graag in één handeling combineert. 2-in-1
Reiniging reinigt mild en verﬁjnt de poriën in één stap,
en houdt bovendien de vochtbalans van de huid op peil.

Orchideeënwandelingen

Speciaal voor de lezers van de Belgische
Weleda Berichten organiseren onze vaste
partners Natuurpunt en Natagora enkele
exclusieve wandelingen in locale
natuurgebieden om de Belgische wilde
orchideeënpracht te laten ontdekken. Deze
wandelingen kaderen in een samenwerking
tussen Weleda en Natuurpunt/Natagora
om het behoud van de wilde orchidee in
België in stand te houden.

Biodiversiteit
Foto: François Van Bauwel,
Natuurpunt

Obligatiehoudersdag

Tijdens de twaalfde obligatiehoudersdag ontvangt Weleda in
Zoetermeer obligatiehouders en andere belangstellenden. Op het
programma staat een overzicht van de resultaten en de belangrijkste
geplande sales- en marketingactiviteiten. Ook Georg Fankhauser,
voorzitter van de Verwaltungsrat van Weleda AG, en Moritz Aebersold,
Directeur Internationale Markten zijn aanwezig.

De Weleda Groep sluit zich aan bij de
Union for Ethical Biotrade (UEBT), een
organisatie die ijvert voor het verzamelen
van grondstoﬀen op een verantwoorde
en respectvolle manier. Dit kadert
volledig in het engagement van Weleda
om alle ingrediënten zodanig te telen of
te verzamelen, dat de biodiversiteit van
gebruikte planten
gevrijwaard blijft.

Herstructurering

De Belgische productieafdeling voor geneesmiddelen
wordt teruggebracht van
5 naar 2 medewerkers.
Weleda zal voortaan nog 450
referenties aanbieden aan de
Belgische artsen. Deze
stappen waren noodzakelijk
om de verlieslatendheid van
de geneesmiddelen in België
te verminderen.

« Ik kijk er heel erg naar uit om er samen met
de teams voor te zorgen dat nog meer mensen kunnen
genieten van onze weldadige, duurzame producten.
Het is inspirerend en verrijkend om te werken voor een
organisatie die mee bouwt aan een betere wereld. »

Juni

Peter Brändle, Regionaal Directeur Noord-Europa

Stem en win!

In het kader van het 90-jarig bestaan willen Weleda Nederland en
België zowel consumenten als telers bedanken via een jubileumwedstrijd. Telers maken kans op een stimuleringsprijs van € 10.000.
Met dit bedrag kan een duurzame investering worden
gedaan. Weleda roept consumenten op om
een stem uit te brengen op een van de
genomineerde teeltprojecten en deze stem goed
te motiveren. Stemmers maken kans op een reis
voor 2 personen naar het land van het winnende
project of een granaatappel geschenkpakket.

Juli
Regionaal Directeur Noord-Europa

Peter Brändle, voordien werkzaam bij Bain & Company,
vervoegt het internationale Weleda-team als
Regionaal Directeur voor Noord-Europa. Naast Weleda
Benelux krijgt hij ook de vestigingen in Engeland en
Scandinavië onder zijn hoede.

Peter Brändle

September
« Ik geniet van de geur en de goede eigenschappen van het product in de wetenschap
dat het goed is voor de wereld, de mensen die
de grondstoﬀen verbouwen en voor mezelf. »

Feest!

De nieuwe kantine en het extra magazijn
van Weleda België zijn klaar en worden op
10 september oﬃcieel ingehuldigd tijdens
een medewerkersbijeenkomst van
Nederlandse en Belgische collega’s. De
weergoden zijn ons zeer gunstig gezind,
zodat we de dag kunnen afsluiten met een
gezellige barbecue in de tuin. Ook Peter
Brändle is aanwezig.

Winnende motivatie van Marjolein Boeckhorst

Oktober

« Na alle inspanningen van de architect, de bouwploeg en de medewerkers was dit feest de kroon op
het werk. Dat Nederlandse en Belgische collega’s dit
samen vierden, maakte het extra geslaagd. Dé aftrap
voor een intensere samenwerking! »

Marjolein Boeckhorst

En de winnaar is...

Tijdens een viering in Zoetermeer op 18 oktober worden
de winnaars van de Jubileumwedstrijd bekend gemaakt.
Het granaatappel-teeltproject in Turkije sleept het
grootste deel van de stemmen in de wacht en wint de
stimuleringsprijs van 10.000 euro. Marjolein Boeckhorst
en Kris Martens formuleerden de mooiste motivaties en
winnen een reis naar Turkije.

Lieve Van der Borght, commercieel directeur

Duurzaamheidsdag

Op 23 oktober vieren we onze jaarlijkse
duurzaamheidsdag. Bas Schneiders, hoofd
Corporate Sustainability van de Weleda Groep
geeft uitleg bij de internationale ontwikkelingen en doelstellingen voor de komende jaren.
Koen van Biesen vertelt meer over de
maatregelen die werden genomen om de
electro-magnetische straling in het gebouw te
Zoetermeer aanzienlijk te verminderen.
Geert Groessens vertelt het laatste nieuws
over de ‘Genetic Garden’ in Sevapur (India), een
project dat we al enkele jaren steunen vanuit
Weleda Nederland en België.

November
Opnieuw Duurzaamste Merk!

Op 11 november 2011 wordt Weleda voor het
2de jaar op rij verkozen tot het Duurstaamste
Merk van Nederland. De verkiezing werd
georganiseerd door Allesduurzaam.nl, de website
met de grootste database van duurzame
ondernemingen in Nederland.

Bas Schneiders

Lieve Van der Borght en Hans Nijnens

« Opnieuw verkozen tot Duurzaamste Merk: het
mooiste verjaarscadeau dat we ons konden wensen!
En de grootst mogelijke stimulans om op de gekozen
weg verder te gaan. »
Hans Nijnens, directeur

December

Nieuw in het zelfzorgschap

Met de winter in aantocht lanceren we
in België 3 nieuwe zelfzorgproducten.
Bio Tijmsiroop brengt verlichting voor
de luchtwegen, Bio Salie Keelspray
werkt verzachtend voor de keel en
Balsemieke Melissegeest helpt bij een
moeizame spijsvertering.

Glaskunst

Ter afsluiting van de feestelijkheden rondom
het 90-jarig bestaan wordt in Zoetermeer op
14 december een glaskunstwerk onthuld van kunstenaar
Peter Vormer. Het kunstwerk krijgt een plaats in de hal
en brengt de 3 belangrijkste menselijke zielekwaliteiten
–denken, voelen en willen- in hun onderlinge relatie tot
uitdrukking. Het sluit perfect aan bij de waarden van
Weleda: denken in verwondering, meelevend voelen en
gewetensvol handelen.

Foto: Richard
van der Hoek

Bedankt!

In het Winter-nummer van Weleda
Berichten danken we alle lezers voor
hun trouw aan Weleda. Want het is
o.a. dankzij hen dat we al 90 jaar lang
bestaan, en steeds verder evolueren.
Elke abonnee ontvangt een setje
kortingsstickers of -bonnen en kan
zelf kiezen voor welke producten deze
worden gebruikt.

« Dit glaskunstwerk is niet alleen bedoeld als
verfraaiing van de entreehal, maar vormt ook een
verbinding met de Weleda-tuin en de activiteiten in
het bedrijf. De kleuren, in hun compositie verdeeld
over de drie verdiepingen, zijn hiervan de vertolking. »
Peter Vormer, glaskunstenaar

Het Jaaroverzicht 2011 is een uitgave van Weleda Benelux.
Redactie: Renske Loefs, Hans Nijnens, Marthe Van Campenhout.
Vormgeving: Jurjen Buurmans.

V.U. Lieve Van der Borght,
Ambachtenlaan 8, 3001 Leuven,
België.

Weleda,
een verhaal
van 90 jaar
duurzaamheid
Weleda heeft als missie om gezondheid
te stimuleren en te helpen bij genezing.
We doen dit door natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten en geneesmiddelen
te maken, op basis van inzichten vanuit
de antroposoﬁsche geneeskunde. Al 90
lang houden we zo goed mogelijk rekening
met de belangen van betrokkenen bij onze
onderneming: de telers, de medewerkers,
onze handelspartners, consumenten, en
niet in de laatste plaats de natuur. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoﬀen, liefst van biologische of
biologisch-dynamische oorsprong.
De voorbije jaren heeft dit geleid tot
heldere ethische standaarden, eerlijke
partnerships met meer dan 50 partners
wereldwijd en diverse lokale initiatieven.
Alle productielocaties van Weleda zijn ISO
14001/EMAS-gecertiﬁceerd, wat betekent
dat zij overeenstemmen met de vooropgestelde criteria die de impact van organisaties op het milieu reguleren. Sinds mei
2011 is Weleda lid van de Union for Ethical
Biotrade (UEBT).

Weleda in de Wereld

De Weleda Groep telt 19 dochterondernemingen en is aanwezig
in ruim 50 landen. De Groep heeft een productiebedrijf in
Schwäbisch Gmünd (Duitsland), meerderheidsdeelnemingen in
Argentinië, Benelux, Chili, Finland, Frankrijk, Engeland, Ierland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Peru, Rusland, Zweden, Spanje,
Tsjechië en de USA, en minderheidsdeelnemingen in Brazilië en
Nieuw-Zeeland. De Groep is verder via agenten en licentiehouders
vertegenwoordigd in 28 andere landen binnen en buiten Europa.
Weleda AG is een vennootschap naar Zwitsers recht en wordt
bestuurd door de Verwaltungsrat. De Weleda Groepsleiding heeft
de dagelijkse leiding van de onderneming.

Ondernemingsontwikkeling
Weleda Benelux

De Weleda-tuin

Van de planten die Weleda Benelux in medicijnen
verwerkt, wordt het merendeel in onze eigen
tuin verbouwd. In 2011 ging het om 63 soorten.
Van een aantal daarvan worden verschillende
onderdelen geoogst, soms op verschillende
tijdstippen in het jaar. Zo worden meidoornbloemetjes in het voorjaar geoogst en de
meidoornbesjes in het najaar.
Daarnaast vormt de tuin ook een unieke plek
voor rondleiding en workshops, en vervult hij een
kernfunctie in de ecologie van de omgeving van
Weleda. De omzoming van het terrein met houtwallen en hagen zorgt voor een aantrekkelijke
omgeving en een beschut klimaat voor vogels
en kleine zoogdieren in het overheersende
industrieel klimaat. Het beheer van de tuin
gebeurt op biodynamische wijze.

Ook op lokaal niveau staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Weleda centraal. We vertalen dit naar een aangepast beleid op het vlak van
medewerkers, milieu en resultaat.

Sociaal beleid
Wat de medewerkers betreft, blijft de integratie van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. In 2011 bedroeg het
aandeel arbeidsuren binnen deze categorie 7.9% procent (10.427) van het totaal
aantal arbeidsuren in de vestiging in Nederland. Dit beleid zal in 2012 nog worden
versterkt. Verder stelt de Nederlandse vestiging aan elke medewerker 5 betaalde
zorgverlofdagen ter beschikking om te kunnen zorgen voor kinderen, ouders of
anderen die daar nood aan hebben (mantelzorg). Van deze mogelijkheid werd 112
keer gebruik gemaakt (493 uren). Ook de mogelijkheid om van huis uit te werken en werkdagen te wisselen met vrije dagen, werd intensiever benut. Van de
regeling om vanaf het 60ste jaar minder te gaan werken, waarbij het verschil in
salaris door medewerker en werkgever beiden voor 50% wordt gedragen en de
pensioenopbouw op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd blijft, werd in 2011
door 4 medewerkers gebruik gemaakt. Het aantal opleidingsuren bedroeg 1432
(1,2 % van het totaal aan gewerkte uren). Het ziekteverzuim kwam uit op 3,45%.

Milieu-beleid

2011

420 kg

2010

377 kg

2009

330 kg

2008

344 kg

2007

269 kg

2006

237 kg

Duurzaamheidsparameters van 2008 tot 2011
Milieu

Verbruikte materialen (kg)

2008

2009

2010

2011

37.716

58.152

61.007

33.324

136.169

170.357

88.216

89.136

1.178

1.343

1.432

1.880

Energie gas (KWh)

529.414

630.695

746.418

656.428

Energie electriciteit (KWh)

334.738

345.172

386.465

371.004

48.736

42.435

42.544

39.610

441.121

414.574

439.925

379.095

6.126

5.679

6.108

5.207

374

220

221

279

verpakkingsmateriaal

Sinds 2008 zijn de vestigingen van Weleda in Nederland en België volledig
klimaatneutrale ondernemingen. Dit wordt elke dag opnieuw gerealiseerd dankzij duurzame bedrijfsgebouwen (zonnepanelen, plantendak, reservoir voor
regenwater), aangepast woon-werkverkeer (groene bedrijfswagens, stimuleren
van thuiswerk) en de samenwerking met een groene energieleverancier. In het
project ‘Gezond op weg in 2011’ werkten we aan een vermindering van het woonwerkverkeer met 14 % en een toename van het aantal thuiswerkuren naar 5%.
De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de aankoop van
emissierechten bij Soil & More, een bedrijf dat wereldwijd zorgt voor de ontwikkeling van composteringsinstallaties die de uitstoot van broeikasgassen beperken.
De activiteiten van Soil & More komen de algemene bodemkwaliteit ten goede,
wat voor de ingrediënten van Weleda van groot belang is.

Ontwikkeling van de
jaarlijkse oogsten in
de Weleda-tuin (63
plantensoorten)

promotiemateriaal
Water (m3)

Afval (kg)
Aantal kilometers woon-werkverkeer totaal
Aantal kilometers woon-werkverkeer per fte
Berekende CO2 emissies ton CO2

Sociaal (enkel van toepassing voor Nederland)

% thuiswerk-uren t.o.v. totaal werkuren

2011

Zorgverlofdagen (uren)

5%
493

Opleidingsuren (uren)

Alle duurzaamheidsparameters worden bijgehouden in de Duurzaamheidsbalans.
Deze wordt per kwartaal gedeeld en geëvalueerd met de medewerkers.

1.432

Arbeidsuren ‘mensen met afstand tot arbeidsmarkt’
(aantal uren)

10.427

Omzet en resultaat
Internationale doelstellingen van de Weleda Groep

In 2011 verkeerden veel Europese markten in crisis. Consumenten verloren in veel
landen het vertrouwen in hun eigen toekomstige ﬁnanciële situatie en gaven daardoor minder geld uit. Het jaar 2011 werd voor Weleda o.a. daardoor een jaar van
consolidatie. De omzet op de Nederlandse en Belgische markt steeg in totaal licht
met 3,5% naar € 17.180.580. De stijging bij de lichaamsverzorgingsproducten bedroeg 4,5%. De omzet van de geneesmiddelen daalde met 1,2%. De EBIT was negatief (€396.000) als gevolg van incidentele kosten waarvan het grootste deel bestond uit reorganisatiekosten.

» In 2012 moet de bedrijfsvoering van Weleda volledig in lijn liggen met
de International Business and Biodiversity Leadership Declaration, een
verklaring rondom het behoud van biodiversiteit.
» In 2014 moeten al onze leveranciers overeenstemmen met de Weleda
Fair Trade standaard.
» In 2015 moet de volledige Weleda-groep klimaatneutraal zijn.
» In 2015 moet minstens 80% van de ingrediënten via gecertiﬁceerde
biologische of biodynamische teelt worden verkregen. Momenteel
bedraagt dit 74% voor natuurcosmetica, en 90% voor geneesmiddelen.

Nieuw: Weleda Benelux SE
In 2011 werd de juridische en commerciële integratie
van de Nederlandse en Belgische vestiging
afgerond. Beide vestigingen vormen vanaf 2012
samen de onderneming Weleda Benelux SE. SE staat
voor Societas Europæa of Europese Vennootschap.
In Nederland is Weleda de eerste organisatie met
deze rechtsvorm. Weleda Benelux is statutair
gevestigd te Zoetermeer, en heeft daarnaast ook
een vestiging in Heverlee (België). Ze is voor 100%
dochteronderneming van Weleda AG. Weleda
Benelux telt samen 116 medewerkers, waarvan 88
tewerkgesteld in Nederland en 28 in België.

Kerncijfers Weleda Benelux (in duizenden euro’s)
2011
Weleda
Nederland
Geconsolideerd

Weleda
Nederland
Enkelvoudig

Weleda
België
Enkelvoudig

2010
Weleda
Nederland
Geconsolideerd

Weleda
Nederland
Enkelvoudig

Weleda
België
Enkelvoudig

Netto omzet:
Geneesmiddelen
Lichaamsverzorgingsproducten
Intercompany leveringen

2.492

402

2.933

2.537

396

10.317

3.937

13.678

10.050

3.628

33

1.671

0

0

1.444

1

TOTAAL

17.182

14.480

4.339

16.611

14.031

4.025

Bedrijfslasten

17.560

14.742

4.455

16.075

13.724

3.799

-378

-262

-116

533

307

226

155

153

2

230

250

-20

-533

-415

-117

306

57

249

0

0

0

137

57

80

446

-446

-134

120

120

115

93

70

23

95

73

22

Eigen vermogen

4.688

4.688

932

5.254

5.253

1.069

Vreemd vermogen

7.623

6.799

1215

7.199

6.655

766

12.311

11.487

2.147

12.453

11.908

1.835

De Weleda Bereidingsapotheek

Bedrijfsresultaat

Sinds juni 2002 worden in de Weleda Bereidingsapotheek in
Zoetermeer meer dan 1.000 antroposoﬁsche geneesmiddelen
in een grote verscheidenheid aan farmaceutische vormen
bereid. In deze apotheek werd in 2011 voor bijna 1.400 kg aan
plantentincturen bereid, uit 55 verschillende plantensoorten.
Driekwart van deze planten werd vers verwerkt, waarvan de
meeste uit de eigen tuin.

Financiële baten en lasten

De eigen gemaakte tincturen worden –naast de ingekochte
varianten- als grondstof verwerkt in de producten. In totaal
maakt de bereidingsapotheek gebruik van 240 tincturen. De
ingekochte varianten komen hoofdzakelijk van bij Weleda
Naturals GmbH te Schwäbisch Gmünd, met de grootste
biodynamische plantentuin van Europa, eveneens een
dochteronderneming van de Weleda Groep.

2.894
14.255

Resultaat voor belastingen en tantièmes
Winstdeling
Netto resultaat na belastingen
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE’s)

BALANSTOTAAL

Weleda Benelux
Jaaroverzicht 2011

Weleda,
een verhaal
van 90 jaar
duurzaamheid
Weleda heeft als missie om gezondheid
te stimuleren en te helpen bij genezing.
We doen dit door natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten en geneesmiddelen
te maken, op basis van inzichten vanuit
de antroposoﬁsche geneeskunde. Al 90
lang houden we zo goed mogelijk rekening
met de belangen van betrokkenen bij onze
onderneming: de telers, de medewerkers,
onze handelspartners, consumenten, en
niet in de laatste plaats de natuur. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoﬀen, liefst van biologische of
biologisch-dynamische oorsprong.
De voorbije jaren heeft dit geleid tot
heldere ethische standaarden, eerlijke
partnerships met meer dan 50 partners
wereldwijd en diverse lokale initiatieven.
Alle productielocaties van Weleda zijn ISO
14001/EMAS-gecertiﬁceerd, wat betekent
dat zij overeenstemmen met de vooropgestelde criteria die de impact van organisaties op het milieu reguleren. Sinds mei
2011 is Weleda lid van de Union for Ethical
Biotrade (UEBT).

Weleda in de Wereld

De Weleda Groep telt 19 dochterondernemingen en is aanwezig
in ruim 50 landen. De Groep heeft een productiebedrijf in
Schwäbisch Gmünd (Duitsland), meerderheidsdeelnemingen in
Argentinië, Benelux, Chili, Finland, Frankrijk, Engeland, Ierland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Peru, Rusland, Zweden, Spanje,
Tsjechië en de USA, en minderheidsdeelnemingen in Brazilië en
Nieuw-Zeeland. De Groep is verder via agenten en licentiehouders
vertegenwoordigd in 28 andere landen binnen en buiten Europa.
Weleda AG is een vennootschap naar Zwitsers recht en wordt
bestuurd door de Verwaltungsrat. De Weleda Groepsleiding heeft
de dagelijkse leiding van de onderneming.

Ondernemingsontwikkeling
Weleda Benelux

De Weleda-tuin

Van de planten die Weleda Benelux in medicijnen
verwerkt, wordt het merendeel in onze eigen
tuin verbouwd. In 2011 ging het om 63 soorten.
Van een aantal daarvan worden verschillende
onderdelen geoogst, soms op verschillende
tijdstippen in het jaar. Zo worden meidoornbloemetjes in het voorjaar geoogst en de
meidoornbesjes in het najaar.
Daarnaast vormt de tuin ook een unieke plek
voor rondleiding en workshops, en vervult hij een
kernfunctie in de ecologie van de omgeving van
Weleda. De omzoming van het terrein met houtwallen en hagen zorgt voor een aantrekkelijke
omgeving en een beschut klimaat voor vogels
en kleine zoogdieren in het overheersende
industrieel klimaat. Het beheer van de tuin
gebeurt op biodynamische wijze.

Ook op lokaal niveau staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Weleda centraal. We vertalen dit naar een aangepast beleid op het vlak van
medewerkers, milieu en resultaat.

Sociaal beleid
Wat de medewerkers betreft, blijft de integratie van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. In 2011 bedroeg het
aandeel arbeidsuren binnen deze categorie 7.9% procent (10.427) van het totaal
aantal arbeidsuren in de vestiging in Nederland. Dit beleid zal in 2012 nog worden
versterkt. Verder stelt de Nederlandse vestiging aan elke medewerker 5 betaalde
zorgverlofdagen ter beschikking om te kunnen zorgen voor kinderen, ouders of
anderen die daar nood aan hebben (mantelzorg). Van deze mogelijkheid werd 112
keer gebruik gemaakt (493 uren). Ook de mogelijkheid om van huis uit te werken en werkdagen te wisselen met vrije dagen, werd intensiever benut. Van de
regeling om vanaf het 60ste jaar minder te gaan werken, waarbij het verschil in
salaris door medewerker en werkgever beiden voor 50% wordt gedragen en de
pensioenopbouw op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd blijft, werd in 2011
door 4 medewerkers gebruik gemaakt. Het aantal opleidingsuren bedroeg 1432
(1,2 % van het totaal aan gewerkte uren). Het ziekteverzuim kwam uit op 3,45%.

Milieu-beleid

2011

420 kg

2010

377 kg

2009

330 kg

2008

344 kg

2007

269 kg

2006

237 kg

Duurzaamheidsparameters van 2008 tot 2011
Milieu

Verbruikte materialen (kg)

2008

2009

2010

2011

37.716

58.152

61.007

33.324

136.169

170.357

88.216

89.136

1.178

1.343

1.432

1.880

Energie gas (KWh)

529.414

630.695

746.418

656.428

Energie electriciteit (KWh)

334.738

345.172

386.465

371.004

48.736

42.435

42.544

39.610

441.121

414.574

439.925

379.095

6.126

5.679

6.108

5.207

374

220

221
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verpakkingsmateriaal

Sinds 2008 zijn de vestigingen van Weleda in Nederland en België volledig
klimaatneutrale ondernemingen. Dit wordt elke dag opnieuw gerealiseerd dankzij duurzame bedrijfsgebouwen (zonnepanelen, plantendak, reservoir voor
regenwater), aangepast woon-werkverkeer (groene bedrijfswagens, stimuleren
van thuiswerk) en de samenwerking met een groene energieleverancier. In het
project ‘Gezond op weg in 2011’ werkten we aan een vermindering van het woonwerkverkeer met 14 % en een toename van het aantal thuiswerkuren naar 5%.
De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de aankoop van
emissierechten bij Soil & More, een bedrijf dat wereldwijd zorgt voor de ontwikkeling van composteringsinstallaties die de uitstoot van broeikasgassen beperken.
De activiteiten van Soil & More komen de algemene bodemkwaliteit ten goede,
wat voor de ingrediënten van Weleda van groot belang is.

Ontwikkeling van de
jaarlijkse oogsten in
de Weleda-tuin (63
plantensoorten)

promotiemateriaal
Water (m3)

Afval (kg)
Aantal kilometers woon-werkverkeer totaal
Aantal kilometers woon-werkverkeer per fte
Berekende CO2 emissies ton CO2

Sociaal (enkel van toepassing voor Nederland)

% thuiswerk-uren t.o.v. totaal werkuren

2011

Zorgverlofdagen (uren)

5%
493

Opleidingsuren (uren)

Alle duurzaamheidsparameters worden bijgehouden in de Duurzaamheidsbalans.
Deze wordt per kwartaal gedeeld en geëvalueerd met de medewerkers.

1.432

Arbeidsuren ‘mensen met afstand tot arbeidsmarkt’
(aantal uren)

10.427

Omzet en resultaat
Internationale doelstellingen van de Weleda Groep

In 2011 verkeerden veel Europese markten in crisis. Consumenten verloren in veel
landen het vertrouwen in hun eigen toekomstige ﬁnanciële situatie en gaven daardoor minder geld uit. Het jaar 2011 werd voor Weleda o.a. daardoor een jaar van
consolidatie. De omzet op de Nederlandse en Belgische markt steeg in totaal licht
met 3,5% naar € 17.180.580. De stijging bij de lichaamsverzorgingsproducten bedroeg 4,5%. De omzet van de geneesmiddelen daalde met 1,2%. De EBIT was negatief (€396.000) als gevolg van incidentele kosten waarvan het grootste deel bestond uit reorganisatiekosten.

» In 2012 moet de bedrijfsvoering van Weleda volledig in lijn liggen met
de International Business and Biodiversity Leadership Declaration, een
verklaring rondom het behoud van biodiversiteit.
» In 2014 moeten al onze leveranciers overeenstemmen met de Weleda
Fair Trade standaard.
» In 2015 moet de volledige Weleda-groep klimaatneutraal zijn.
» In 2015 moet minstens 80% van de ingrediënten via gecertiﬁceerde
biologische of biodynamische teelt worden verkregen. Momenteel
bedraagt dit 74% voor natuurcosmetica, en 90% voor geneesmiddelen.

Nieuw: Weleda Benelux SE
In 2011 werd de juridische en commerciële integratie
van de Nederlandse en Belgische vestiging
afgerond. Beide vestigingen vormen vanaf 2012
samen de onderneming Weleda Benelux SE. SE staat
voor Societas Europæa of Europese Vennootschap.
In Nederland is Weleda de eerste organisatie met
deze rechtsvorm. Weleda Benelux is statutair
gevestigd te Zoetermeer, en heeft daarnaast ook
een vestiging in Heverlee (België). Ze is voor 100%
dochteronderneming van Weleda AG. Weleda
Benelux telt samen 116 medewerkers, waarvan 88
tewerkgesteld in Nederland en 28 in België.

Kerncijfers Weleda Benelux (in duizenden euro’s)
2011
Weleda
Nederland
Geconsolideerd

Weleda
Nederland
Enkelvoudig

Weleda
België
Enkelvoudig

2010
Weleda
Nederland
Geconsolideerd

Weleda
Nederland
Enkelvoudig

Weleda
België
Enkelvoudig

Netto omzet:
Geneesmiddelen
Lichaamsverzorgingsproducten
Intercompany leveringen

2.492

402

2.933

2.537

396

10.317

3.937

13.678

10.050

3.628

33

1.671

0

0

1.444

1

TOTAAL

17.182

14.480

4.339

16.611

14.031

4.025

Bedrijfslasten

17.560

14.742

4.455

16.075

13.724

3.799

-378

-262

-116

533

307

226

155

153

2

230

250

-20

-533

-415

-117

306

57

249

0

0

0

137

57

80

446

-446

-134

120

120

115

93

70

23

95

73

22

Eigen vermogen

4.688

4.688

932

5.254

5.253

1.069

Vreemd vermogen

7.623

6.799

1215

7.199

6.655

766

12.311

11.487

2.147

12.453

11.908

1.835

De Weleda Bereidingsapotheek

Bedrijfsresultaat

Sinds juni 2002 worden in de Weleda Bereidingsapotheek in
Zoetermeer meer dan 1.000 antroposoﬁsche geneesmiddelen
in een grote verscheidenheid aan farmaceutische vormen
bereid. In deze apotheek werd in 2011 voor bijna 1.400 kg aan
plantentincturen bereid, uit 55 verschillende plantensoorten.
Driekwart van deze planten werd vers verwerkt, waarvan de
meeste uit de eigen tuin.

Financiële baten en lasten

De eigen gemaakte tincturen worden –naast de ingekochte
varianten- als grondstof verwerkt in de producten. In totaal
maakt de bereidingsapotheek gebruik van 240 tincturen. De
ingekochte varianten komen hoofdzakelijk van bij Weleda
Naturals GmbH te Schwäbisch Gmünd, met de grootste
biodynamische plantentuin van Europa, eveneens een
dochteronderneming van de Weleda Groep.

2.894
14.255

Resultaat voor belastingen en tantièmes
Winstdeling
Netto resultaat na belastingen
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE’s)

BALANSTOTAAL

Weleda Benelux
Jaaroverzicht 2011

Weleda,
een verhaal
van 90 jaar
duurzaamheid
Weleda heeft als missie om gezondheid
te stimuleren en te helpen bij genezing.
We doen dit door natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten en geneesmiddelen
te maken, op basis van inzichten vanuit
de antroposoﬁsche geneeskunde. Al 90
lang houden we zo goed mogelijk rekening
met de belangen van betrokkenen bij onze
onderneming: de telers, de medewerkers,
onze handelspartners, consumenten, en
niet in de laatste plaats de natuur. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoﬀen, liefst van biologische of
biologisch-dynamische oorsprong.
De voorbije jaren heeft dit geleid tot
heldere ethische standaarden, eerlijke
partnerships met meer dan 50 partners
wereldwijd en diverse lokale initiatieven.
Alle productielocaties van Weleda zijn ISO
14001/EMAS-gecertiﬁceerd, wat betekent
dat zij overeenstemmen met de vooropgestelde criteria die de impact van organisaties op het milieu reguleren. Sinds mei
2011 is Weleda lid van de Union for Ethical
Biotrade (UEBT).

Weleda in de Wereld

De Weleda Groep telt 19 dochterondernemingen en is aanwezig
in ruim 50 landen. De Groep heeft een productiebedrijf in
Schwäbisch Gmünd (Duitsland), meerderheidsdeelnemingen in
Argentinië, Benelux, Chili, Finland, Frankrijk, Engeland, Ierland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Peru, Rusland, Zweden, Spanje,
Tsjechië en de USA, en minderheidsdeelnemingen in Brazilië en
Nieuw-Zeeland. De Groep is verder via agenten en licentiehouders
vertegenwoordigd in 28 andere landen binnen en buiten Europa.
Weleda AG is een vennootschap naar Zwitsers recht en wordt
bestuurd door de Verwaltungsrat. De Weleda Groepsleiding heeft
de dagelijkse leiding van de onderneming.

Ondernemingsontwikkeling
Weleda Benelux

De Weleda-tuin

Van de planten die Weleda Benelux in medicijnen
verwerkt, wordt het merendeel in onze eigen
tuin verbouwd. In 2011 ging het om 63 soorten.
Van een aantal daarvan worden verschillende
onderdelen geoogst, soms op verschillende
tijdstippen in het jaar. Zo worden meidoornbloemetjes in het voorjaar geoogst en de
meidoornbesjes in het najaar.
Daarnaast vormt de tuin ook een unieke plek
voor rondleiding en workshops, en vervult hij een
kernfunctie in de ecologie van de omgeving van
Weleda. De omzoming van het terrein met houtwallen en hagen zorgt voor een aantrekkelijke
omgeving en een beschut klimaat voor vogels
en kleine zoogdieren in het overheersende
industrieel klimaat. Het beheer van de tuin
gebeurt op biodynamische wijze.

Ook op lokaal niveau staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Weleda centraal. We vertalen dit naar een aangepast beleid op het vlak van
medewerkers, milieu en resultaat.

Sociaal beleid
Wat de medewerkers betreft, blijft de integratie van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. In 2011 bedroeg het
aandeel arbeidsuren binnen deze categorie 7.9% procent (10.427) van het totaal
aantal arbeidsuren in de vestiging in Nederland. Dit beleid zal in 2012 nog worden
versterkt. Verder stelt de Nederlandse vestiging aan elke medewerker 5 betaalde
zorgverlofdagen ter beschikking om te kunnen zorgen voor kinderen, ouders of
anderen die daar nood aan hebben (mantelzorg). Van deze mogelijkheid werd 112
keer gebruik gemaakt (493 uren). Ook de mogelijkheid om van huis uit te werken en werkdagen te wisselen met vrije dagen, werd intensiever benut. Van de
regeling om vanaf het 60ste jaar minder te gaan werken, waarbij het verschil in
salaris door medewerker en werkgever beiden voor 50% wordt gedragen en de
pensioenopbouw op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd blijft, werd in 2011
door 4 medewerkers gebruik gemaakt. Het aantal opleidingsuren bedroeg 1432
(1,2 % van het totaal aan gewerkte uren). Het ziekteverzuim kwam uit op 3,45%.

Milieu-beleid

2011

420 kg

2010

377 kg

2009

330 kg

2008

344 kg

2007

269 kg

2006

237 kg

Duurzaamheidsparameters van 2008 tot 2011
Milieu

Verbruikte materialen (kg)

2008

2009

2010

2011

37.716

58.152

61.007

33.324

136.169

170.357

88.216

89.136

1.178

1.343

1.432

1.880

Energie gas (KWh)

529.414

630.695

746.418

656.428

Energie electriciteit (KWh)

334.738

345.172

386.465

371.004

48.736

42.435

42.544

39.610

441.121

414.574

439.925

379.095

6.126

5.679

6.108

5.207

374

220

221
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verpakkingsmateriaal

Sinds 2008 zijn de vestigingen van Weleda in Nederland en België volledig
klimaatneutrale ondernemingen. Dit wordt elke dag opnieuw gerealiseerd dankzij duurzame bedrijfsgebouwen (zonnepanelen, plantendak, reservoir voor
regenwater), aangepast woon-werkverkeer (groene bedrijfswagens, stimuleren
van thuiswerk) en de samenwerking met een groene energieleverancier. In het
project ‘Gezond op weg in 2011’ werkten we aan een vermindering van het woonwerkverkeer met 14 % en een toename van het aantal thuiswerkuren naar 5%.
De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de aankoop van
emissierechten bij Soil & More, een bedrijf dat wereldwijd zorgt voor de ontwikkeling van composteringsinstallaties die de uitstoot van broeikasgassen beperken.
De activiteiten van Soil & More komen de algemene bodemkwaliteit ten goede,
wat voor de ingrediënten van Weleda van groot belang is.

Ontwikkeling van de
jaarlijkse oogsten in
de Weleda-tuin (63
plantensoorten)

promotiemateriaal
Water (m3)

Afval (kg)
Aantal kilometers woon-werkverkeer totaal
Aantal kilometers woon-werkverkeer per fte
Berekende CO2 emissies ton CO2

Sociaal (enkel van toepassing voor Nederland)

% thuiswerk-uren t.o.v. totaal werkuren

2011

Zorgverlofdagen (uren)

5%
493

Opleidingsuren (uren)

Alle duurzaamheidsparameters worden bijgehouden in de Duurzaamheidsbalans.
Deze wordt per kwartaal gedeeld en geëvalueerd met de medewerkers.

1.432

Arbeidsuren ‘mensen met afstand tot arbeidsmarkt’
(aantal uren)

10.427

Omzet en resultaat
Internationale doelstellingen van de Weleda Groep

In 2011 verkeerden veel Europese markten in crisis. Consumenten verloren in veel
landen het vertrouwen in hun eigen toekomstige ﬁnanciële situatie en gaven daardoor minder geld uit. Het jaar 2011 werd voor Weleda o.a. daardoor een jaar van
consolidatie. De omzet op de Nederlandse en Belgische markt steeg in totaal licht
met 3,5% naar € 17.180.580. De stijging bij de lichaamsverzorgingsproducten bedroeg 4,5%. De omzet van de geneesmiddelen daalde met 1,2%. De EBIT was negatief (€396.000) als gevolg van incidentele kosten waarvan het grootste deel bestond uit reorganisatiekosten.

» In 2012 moet de bedrijfsvoering van Weleda volledig in lijn liggen met
de International Business and Biodiversity Leadership Declaration, een
verklaring rondom het behoud van biodiversiteit.
» In 2014 moeten al onze leveranciers overeenstemmen met de Weleda
Fair Trade standaard.
» In 2015 moet de volledige Weleda-groep klimaatneutraal zijn.
» In 2015 moet minstens 80% van de ingrediënten via gecertiﬁceerde
biologische of biodynamische teelt worden verkregen. Momenteel
bedraagt dit 74% voor natuurcosmetica, en 90% voor geneesmiddelen.

Nieuw: Weleda Benelux SE
In 2011 werd de juridische en commerciële integratie
van de Nederlandse en Belgische vestiging
afgerond. Beide vestigingen vormen vanaf 2012
samen de onderneming Weleda Benelux SE. SE staat
voor Societas Europæa of Europese Vennootschap.
In Nederland is Weleda de eerste organisatie met
deze rechtsvorm. Weleda Benelux is statutair
gevestigd te Zoetermeer, en heeft daarnaast ook
een vestiging in Heverlee (België). Ze is voor 100%
dochteronderneming van Weleda AG. Weleda
Benelux telt samen 116 medewerkers, waarvan 88
tewerkgesteld in Nederland en 28 in België.

Kerncijfers Weleda Benelux (in duizenden euro’s)
2011
Weleda
Nederland
Geconsolideerd

Weleda
Nederland
Enkelvoudig

Weleda
België
Enkelvoudig

2010
Weleda
Nederland
Geconsolideerd

Weleda
Nederland
Enkelvoudig

Weleda
België
Enkelvoudig

Netto omzet:
Geneesmiddelen
Lichaamsverzorgingsproducten
Intercompany leveringen

2.492

402

2.933

2.537

396

10.317

3.937

13.678

10.050

3.628

33

1.671

0

0

1.444

1

TOTAAL

17.182

14.480

4.339

16.611

14.031

4.025

Bedrijfslasten

17.560

14.742

4.455

16.075

13.724

3.799

-378

-262

-116

533

307

226

155

153

2

230

250

-20

-533

-415

-117

306

57

249

0

0

0

137

57

80

446

-446

-134

120

120

115

93

70

23

95

73

22

Eigen vermogen

4.688

4.688

932

5.254

5.253

1.069

Vreemd vermogen

7.623

6.799

1215

7.199

6.655

766

12.311

11.487

2.147

12.453

11.908

1.835

De Weleda Bereidingsapotheek

Bedrijfsresultaat

Sinds juni 2002 worden in de Weleda Bereidingsapotheek in
Zoetermeer meer dan 1.000 antroposoﬁsche geneesmiddelen
in een grote verscheidenheid aan farmaceutische vormen
bereid. In deze apotheek werd in 2011 voor bijna 1.400 kg aan
plantentincturen bereid, uit 55 verschillende plantensoorten.
Driekwart van deze planten werd vers verwerkt, waarvan de
meeste uit de eigen tuin.

Financiële baten en lasten

De eigen gemaakte tincturen worden –naast de ingekochte
varianten- als grondstof verwerkt in de producten. In totaal
maakt de bereidingsapotheek gebruik van 240 tincturen. De
ingekochte varianten komen hoofdzakelijk van bij Weleda
Naturals GmbH te Schwäbisch Gmünd, met de grootste
biodynamische plantentuin van Europa, eveneens een
dochteronderneming van de Weleda Groep.

2.894
14.255

Resultaat voor belastingen en tantièmes
Winstdeling
Netto resultaat na belastingen
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE’s)

BALANSTOTAAL

Weleda Benelux
Jaaroverzicht 2011

