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Our Mission 



“The frontiers of the  
company do not stop  
at the factory gates…”  

Franck Riboud (2009)  Antoine Riboud (1972) 

“ How can a company expect  
to thrive in an economic  

and social desert? ” 

A UNIQUE MODEL FOR DOING BUSINESS  

Emmanuel Faber (2014)  

FOUNDATION OF THE DUAL 

 PROJECT DANONE HEALTH 

MISSION 

MANIFESTO 

& DANONE 2020 

“My job comes down to continuing 
Danone’s dual commitment to 

business success and social 
progress” 

Danone dual project: social and business 



ONE PLANET. ONE HEALTH 
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Aanwezigheid van Nutricia ELN in de Benelux 

Belangrijke rol van 

R&D wereldwijd 5 locaties 

250 producten 

3 merken 

(Enkel NL) 

  



Een unieke kans 



De eerste 1000 dagen maken een verschil 

Onderzoek toont dat wat je doet en eet tijdens de eerste 1000 dagen 

een verschil maakt voor de rest van je leven. 

1.000 

dagen 
Borstvoeding 

(0-6m) 
Bijvoeding 

(4m-1j) 

Peutertijd 
(1j-2j) 

Zwangerschap 
(-9m-0) 



Gram per dag 

22 

18 

14 

10 

6 

2 
1.000 dagen 

Nooit groeien we sneller 
Tussen -9m en 2 jaar gebeurt er iets speciaals 

-9m tot 2j tieners volwassene 

10 8 6 4 18 



Immuniteitsontwikkeling 

Snelle ontwikkeling 

Cognitieve ontwikkeling 

Stofwisselingsorganen 

Spijsverteringssysteem 



Eerste 1000 dagen – genen vs. omgeving 

• Gluckman et al. Developmental origins of health and disease: reducing the burden of 
chronic disease in the next generation. Genome Med. 2010 Feb 24;2(2):14. 

• Ali. Genetics of Type II Diabetes. WJD 2013, 4: 114-123. 
• Lillycrop . Effect of maternal diet on the epigenome: implications for human metabolic 

disease. Proc Nutr Soc 2011, 70:64-72. 
• Voight et al, – Twelve type II Diabetes susceptibility loci identified through large scale 

association analysis. Nat Gen 2010, 42:579-589. 
• Hebebrand  et al. Chipping away the 'missing heritability': GIANT steps forward in the 

molecular elucidation of obesity - but still lots to go. Obes Facts 2010, 3:294-303 
• Waterland RA, Michaels KB. Epigenetic epidemiology of the developmental origins 

hypothesis. Ann Rev Nutr, 2007, 27:363-388 

< 20% 
 gezondheid op 

latere leeftijd wordt 
bepaald door onze 

genen 

> 80% 
 gezondheid op 

latere leeftijd wordt 
bepaald door 
omgevings-

factoren 

Invloed van voeding is enorm 



Nederlandse kinderen eten niet evenwichtig  
« Eet Compleet Test » onder 1500 kinderen van 10-48  maanden 

“ 
vis in de 10 dagen 

heeft een natriuminname boven 
de aanvaardbare grens  

1x 69% 

“ 
eet minder fruit dan wenselijk 

van de energie komt uit suikers 
(vooral gezoete dranken)  

70% 31% 

“ haalt ondergrens van de aanbevelingen  
over inname van groenten niet 

hogere eiwitinname dan aanbevolen 

38% 3x 

“ 
voldoet aan de aanbeveling 
voor vet op brood 

haalt de adh voor ijzer niet 

75% 86% 

GEEN ENKELE 

PEUTER HAALT  

DE AANBEVOLEN 
HOEVEELHEDEN 



Verandering is nodig 



Producten aangepast aan elk 
ontwikkelingsstadium 

• Melk voor alle baby’s 

• >6 maanden: papjes, fruit en maaltijden om 

gezonde eetgewoontes te kweken 

• Producten die aangepast  zijn aan de 

behoeften van kinderen 

Programma voor voedingsoptimalisatie 



Ons programma voor een gezondere start 

 

Eigen voedingsnormen Onze belofte Verantwoorde bronnen 

100% in lijn met Europese 

wetgeving en wij gaan 

verder 

Geen toegevoegde suikers & 

zout 

Strenge normen voor vetten 

Pure groenten 

Strenge eisen kwaliteit 

Hernieuwbare bronnen 

Dierenwelzijn 

*Alleen ter illustratie, geen echt product label 



Een paar voorbeelden 

Een speels onderwijsprogramma voor 

jonge kinderen, hun onderwijzers en 

ouders 

Doel: bewustzijn en verandering 

creëren: 



Federaties 

Gezondheidsorganisaties 

Universiteiten & ziekenhuizen 

Zorgverleners 

Autoriteiten 

NGO’s 

Kennisinstituten 

We kunnen het niet alleen 

19 

Gezondheid 
van kinderen 

& moeders 
door 

voeding 



We make every day 

count, for you and 

your baby. 


