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Onze sterke waarden hebben ons het afgelopen jaar geleid. 
Terwijl ik deze brief schrijf, hebben we te maken met een 
wereldwijde pandemie, een klimaatcrisis, een strijd tegen 
raciale ongelijkheid en meer. Dit was een bepalend moment 
voor onze samenleving ... en voor NIKE.

NIKE is een merk van hoop en inspiratie. We geloven in de 
kracht van sport om het beste in mensen naar boven te halen 
en in het potentieel van mensen om het beste in onze wereld 
naar boven te halen. Uiteindelijk staat alles wat we doen in 
het teken van een groter doel: namelijk het herdefiniëren van 
menselijk potentieel - op het gebied van sport en over de 
hele wereld. 

FY20 heeft voor ons team bij NIKE bewezen hoe belangrijk 
onze mensen en doelgerichtheid zijn. Het heeft getoond dat 
onze stem en onze daden een verschil kunnen maken. In het 
licht van de meest urgente uitdagingen van onze samenleving, 
benutten we de unieke kans van NIKE om een voorbeeld 
te zijn. 

Het Impactrapport van NIKE, Inc. voor FY20 vertegenwoordigt 
een echt keerpunt. 

Ten eerste hebben we het afgelopen jaar de schaal en invloed 
van NIKE benut om de lat voor duurzaamheid hoger te leggen. 
We hebben ons Supplier Climate Action Program gelanceerd 
om trajecten te ontwikkelen voor CO2-reductie voor onze 
fabrikanten van materialen en eindproducten, en we zagen 
echte vooruitgang in onze hele toeleveringsketen:

•  We gebruiken momenteel 100% hernieuwbare energie in 
onze eigen of geëxploiteerde faciliteiten in de Verenigde 
Staten en Canada.

•  Onze leveranciers voor het kleuren en afwerken van textiel 
verminderden hun zoetwaterverbruik met 30%, wat onze 
doelstelling voor FY20 ruimschoots overtrof.

•  Onze Tier 1-leveranciers van afgewerkte producten voor 
schoenen hebben 99,9% van ons productieafval uit de 
stortplaatsen weggehouden.

We investeren ook in oplossingen die blijvende verandering 
teweegbrengen in onze gemeenschappen over de hele wereld. 

Het parcours van NIKE 
begon in 1964 met een 
handdruk tussen een 
hardloper en zijn coach. 
Naarmate ons bedrijf is 
gegroeid, groeit ook ons 
geloof in de rol en visie 
van NIKE om een impact 
te hebben in de wereld. 
Vandaag blikken we met 
trots terug op onze lange 
geschiedenis van bijdragen 
aan een betere toekomst.

Door samenwerking met partners zoals het U.S. Olympic 
& Paralympic Committee, hebben we een trainingsmodule 
genaamd Coaching Girls gemaakt om vrijwillige jeugdcoaches 
te helpen bij het opbouwen van een cultuur die sport leuk 
maakt en openstelt voor meisjes.

En via Made to Play - ons wereldwijde initiatief om kinderen in 
beweging te krijgen door middel van spel en sport - hebben 
we onze eigen teamgenoten bij deze inspanning betrokken: 
meer dan 6.700 van onze storemedewerkers in 29 landen 
hebben in FY20 meer dan 60.000 uur vrijwilligerswerk geleverd 
om kinderen aan te zetten tot activiteit. 

Terwijl onze samenleving blijft kampen met systemisch raciaal 
onrecht, zetten we ons ook in om op te komen voor een 
van de kernwaarden van NIKE: gelijkheid. Ons merk zou niet 
zijn wat het nu is zonder de belangrijke bijdragen van zwarte 
atleten en de zwarte cultuur. Ons geloof in menselijk potentieel 
inspireert ons om het voortouw te nemen bij het aanpakken 
van de meest hardnekkige hindernissen voor gelijkheid. 
Daarom ondernemen we zinvolle actie om organisaties te 
ondersteunen die ijveren voor raciale gelijkheid in de VS, 
waaronder een toezegging van 140 miljoen USD van NIKE, 
Converse, Jordan en Michael Jordan samen. 

We streven er ook naar om een team en cultuur op te 
bouwen waarin diversiteit en inclusie sleutelwoorden zijn, en 
waarin alle stemmen welkom zijn en gehoord worden. Deze 
inclusieve cultuur weerspiegelt de diversiteit van de atleten die 
we eren, de mensen die van onze producten houden en de 
gemeenschappen die we dienen. 

Door onze inspanningen is wereldwijd het aandeel van 
vrouwen in de onderneming toegenomen tot 49,5% en het 
aandeel van raciale en etnische minderheden in ons VP 
Leadership Team in de Verenigde Staten tot 29%. 

We zijn trots op de successen die we hebben geboekt, maar 
we weten dat het werk nog maar net begint. We zullen blijven 
streven naar het verlagen van de uitstoot bij onze belangrijkste 
activiteiten, het verkleinen van de CO2-voetafdruk van onze 
producten, het versnellen van diversiteit en inclusie in onze 
teams en toegang tot spel en sport voor kinderen. We zullen 
onszelf altijd uitdagen om het beter te doen. Altijd. 

John Donahoe
President en CEO

Brief van onze President en CEO

Onze vooruitgang tot nu toe wordt gemeten aan de hand 
van vijfjaarlijkse doelstellingen die we onszelf hebben gesteld. 
Nu deze streefdoelen voor FY20 zijn afgerond, hebben we 
ons binnen het hele bedrijf ingespannen om het nieuwe 
vijfjarige stappenplan voor wereldwijde impact van NIKE vast 
te leggen: onze Purpose 2025-streefdoelen. 

Nu we een reeks streefdoelen afsluiten, beginnen we aan 
ons volgende traject. Onze streefdoelen voor Purpose 2025 
zijn niet louter ambities. Ze zijn een oproep tot actie met 
duidelijke doelen, strategieën en verantwoordelijkheden. 
We herdefiniëren ook de inhoud van verantwoordelijk 
leiderschap. We zullen voor het eerst de beloning van 
managers koppelen aan NIKE's vooruitgang op het gebied 
van diversiteit en inclusie, bescherming van de planeet en 
het bevorderen van ethische productie.

Ons doel is en blijft dat de mensen en het doel van NIKE één 
zijn. Bij NIKE blijven we streven naar beter. Ons doel zal ons 
altijd leiden en onze waarden zullen ons altijd voorthelpen op 
weg naar die betere toekomst waarin we geloven.



DOELGERICHTHEID 
LEIDT ONS OMDAT 
WE GELOVEN DAT 
VOORUITGANG 
MOGELIJK IS.

Welkom bij het Impactrapport 
van NIKE, Inc. voor FY20 - 
Managementsamenvatting. 

Het rapport van dit jaar is op drie manieren uniek:

Ten eerste waren de gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar in veel opzichten uniek en overal ter wereld voelbaar. 
We zijn ons meer dan ooit bewust van de collectieve 
actie die nodig is om de samenleving te versterken.

Ten tweede eindigt onze rapportagecyclus voor de 
bedrijfsdoelstellingen die we in 2015 hebben vastgelegd. 
We willen onze vooruitgang en de lessen uit deze vijf 
jaar delen.

Tot slot hebben we nieuwe bedrijfsdoelen gesteld voor 
2025. Ze weerspiegelen het ambitieuze werk dat we bij 
NIKE willen nastreven voor een betere toekomst. 

Het belangrijke is investeren in mensen, onze planeet 
en het opbouwen van gemeenschappen. Door middel 
van sport doorbreken we barrières en helpen we de 
wereld vooruit.
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ACCELERATIE
De streefdoelen die 
NIKE vooropstelt voor 
2025 zijn ambitieus ... en 
haalbaar. In de race naar 
een betere toekomst is er 
geen eindmeet. 

Teams van over heel NIKE hebben meegewerkt 
aan ons proces voor het stellen van doelen 
en geholpen bij het maken van plannen om 
onze ambities waar te maken en ons werk 
te versnellen. 

De streefdoelen die we voor 2025 hebben 
gesteld, zijn toonaangevend in de manier 
waarop we:

• de beloning van managers koppelen aan de 
prestaties voor onze streefdoelen voor 2025;

• jaarlijkse mijlpalen gebruiken om prestatiebeheer 
te verbeteren;

• het verantwoordelijkheidsbereik van doelen 
uitbreiden in onze waardeketen, met nieuwe 
doelen gericht op afval, arbeid en diversiteit 
van leveranciers;

• afstemmen op wetenschappelijk gebaseerde 
doelen en doelen voor duurzame ontwikkeling.
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2020 
UITGELICHTE

Aan het einde van een 
streefdoelperiode is het tijd voor 
een moment van bezinning. We 
zijn vastbesloten om voort te 
bouwen op onze successen en 
te leren van onze tegenslagen. 
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2020 
PRESTATIES

Water

NIKE heeft zijn doelstelling voor FY20 overtroffen 
door een REDUCTIE VAN 30% te behalen in het 
zoetwaterverbruik door leveranciers voor het kleuren en 
afwerken van textiel per kilogram materiaal, wat neerkomt 
op 40 MILJARD LITER zoetwater dat sinds FY16 door 
onze leveranciers is bespaard.

CO2

We gebruiken momenteel 100% hernieuwbare energie 
in onze eigen of geëxploiteerde faciliteiten in de Verenigde 
Staten en Canada. Wereldwijd werkte NIKE in FY20 voor 
48% op hernieuwbare energie.

Sinds FY15 hebben onze schoenleveranciers een 
reductie van bijna 10% verwezenlijkt voor het 
energieverbruik per geproduceerd paar.

Afval

99,9% van ons productieafval bij Tier 1-leveranciers 
van afgewerkte producten voor schoenen werd 
weggehouden van stortplaatsen.

Sinds FY15 is meer dan 47 MILJOEN kg productieafval 
gerecycled tot nieuwe schoenproducten.

Vertegenwoordiging

Vrouwen vormen nu 49,5% van ons 
totale personeelsbestand.

In de VS steeg het aandeel raciale en etnische 
minderheden op het niveau van vicepresident (VP) met 8 
procentpunten tot 29%.

Personeelswerving

De stagiairgroep van 2020 was de meest diverse ooit: 
55% van onze 310 stagiairs waren vrouwen en 49% 
waren Amerikaanse raciale en etnische minderheden.

Arbeid

Meer dan 717 MILJOEN USD werd uitbetaald aan 46 
fabrieken via een handelsfinancieringsprogramma tussen 
NIKE en de International Finance Corporation (IFC).

Investering in de gemeenschap

NIKE investeerde 89,8 MILJOEN USD in impact 
op gemeenschappen.

Medewerkersbetrokkenheid x Made to Play

Als onderdeel van Made to Play en via ons NIKE 
Community Ambassador-programma hebben we meer 
dan 6.700 retail athletes van meer dan 560 stores in 
29 verschillende landen opgeleid om kinderen te doen 
bewegen door middel van spel en sport.

Engagement in de zwarte gemeenschap

NIKE, Converse, Jordan en Michael Jordan hebben in 
totaal 140 MILJOEN USD toegezegd over 10 jaar 
om organisaties te ondersteunen die zich richten op 
economische empowerment, educatie en sociale 
rechtvaardigheid om raciale ongelijkheid voor zwarte 
Amerikanen aan te pakken.

We hebben de afgelopen vijf 
jaar aanzienlijke vooruitgang 
geboekt.
 
Van het gebruik van elektrische voertuigen voor 
levering van producten aan de eindklant, tot beurzen 
voor engagement in de zwarte gemeenschap 
in zeven Amerikaanse steden en Londen, tot 
coachingprogramma's voor jongeren over de hele 
wereld ... we hebben vooruitgang geboekt in 2020.

De weg is echter niet altijd effen geweest en er zijn 
gebieden waarvoor we verder moeten gaan. Toen 
het landschap veranderde of de uitdaging groter was 
dan verwacht, hebben we onszelf ertoe aangezet 
te begrijpen waarom en hoe we onze koers zullen 
aanpassen om onze ambitie waar te maken.
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Negatief

Positief
Stijging DalingVerklaringDoel niet bereiktDoel bereikt Aanzienlijke vooruitgangOverzicht streefdoelen voor 2020

20 
20

Doel Meeteenheid
Beginwaarde 

FY15 FY20

Wijziging 
t.o.v. 

beginwaarde 
in FY20 Eindstatus

Impact voor gemeenschappen
Minimaal 1,5% van de inkomsten 
vóór belasting investeren om 
een positieve impact in onze 
gemeenschappen te stimuleren

% 1,9% 1,9% N.V.T.

Productie
100% afkomstig van fabrieken 
die voldoen aan onze definitie van 
duurzaamheid (beoordeeld als brons 
of beter)

% 86% 94%

 45 
procentpunten 

(T.O.V. DE 
BEGINWAARDE 

VAN FY11)

Buitensporig overwerk (EOT) 
elimineren % 3,3% 0,8%  2,5  

procentpunten

Producten
80% van de producten behaalden de 
score voor duurzaamheid % 27% 60%  33  

procentpunten

10% reductie van de gemiddelde 
CO2-voetafdruk per unit

(kg CO2e/
unit) 7,33 7,33 0%

Materialen
Meer gebruik van duurzame 
materialen voor kleding % 19% 59%  40  

procentpunten

Meer gebruik van duurzame 
materialen voor schoenen % 31% 29%  2  

procentpunten

100% van ons katoen van duurzame 
herkomst % 24% 100%  76  

procentpunten

CO2 en energie
100% hernieuwbare energie in eigen of 
geëxploiteerde faciliteiten (tegen FY25) % 14% 48%  34  

procentpunten

25% reductie van het energieverbruik 
voor belangrijke activiteiten (kWhe/unit) 5,79 5,62  3%

Doel Meeteenheid
Beginwaarde 

FY15 FY20

Wijziging 
t.o.v. 

beginwaarde 
in FY20 Eindstatus

25% reductie van de CO2-uitstoot 
per unit voor belangrijke activiteiten

(kg  
CO2e/unit) 2,02 1,91  5%

35% reductie van het energieverbruik 
voor het kleuren en afwerken van textiel (kWhe/kg) 15,86 13,30  16%

35% reductie van de CO2-uitstoot voor 
het kleuren en afwerken van textiel

(kg  
CO2e/kg) 4,78 4,05  15%

Afval
Geen productieafval voor schoenen naar 
stortplaatsen of verbrandingsovens % – 0,1%  6,5  

procentpunten

10% reductie van de afvalindex voor 
schoenproductie, distributiecentra en 
hoofdkantoren

– 100 97  3%

Minder afval van distributiecentra en 
hoofdkantoren naar stortplaatsen % 88% 88% 0  

procentpunten

Water
20% reductie van het zoetwaterverbruik 
voor het kleuren en afwerken van textiel l/kg – 88,2%  30%

Chemie
100% naleving van de lijst met 
beperkte stoffen (RSL) van NIKE % 95% 98% N.v.t.

100% naleving voor nullozing van 
gevaarlijke chemische stoffen (ZDHC) 
op de lijst met beperkte stoffen voor 
productie (MRSL)

% – 85%  18  
procentpunten

100% van de focusleveranciers 
voldoen aan de vereisten voor 
afvalwaterkwaliteit van NIKE voor het 
kleuren en afwerken van textiel

% – 69%  29  
procentpunten

Lees meer over onze streefdoelen voor 2020 in het 
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We hebben 29 streefdoelen ontwikkeld om onze 
ambities te verwezenlijken. Onze doelen zijn agressief, 
maar haalbaar. We zetten ons in voor duidelijke 
actieplannen met duidelijke doelen, duidelijke 
meetwaarden en duidelijke verantwoordelijkheden. 
Bovenal zetten we ons in om bij te dragen aan een 
betere toekomst in ons bedrijf en over de hele wereld.

VISIE 
VOOR 
2025
In de komende vijf jaar zullen 
we ons doel tot leven brengen 
met een focus op mensen, de 
planeet en spelen.

In ons vizier
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Uitgelichte doelen voor 2025

STEMMEN DIE VAN 
ZICH LAEN HOREN EN 
GEHOORD WORDEN, 
VORMEN DE KRACHT 
VAN NIKE. 

50% 
Vertegenwoordiging 
van vrouwen in 
het wereldwijde 
personeelsbestand 
van onze bedrijven

100% 
Vrouwen in de 
toeleveringsketen 
krijgen betere 
toegang tot  
carrièremogelijkheden

50% 
Deelname van meisjes aan 
gemeenschapsprogramma's 
van Made to Play
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INNOVATIE IS EEN 
RESULTAAT VAN 
INCLUSIE. 

35%
Vertegenwoordiging 
van raciale en etnische 
minderheden in het 
personeelsbestand van 
onze Amerikaanse  
bedrijven 

125M USD  

Geïnvesteerd 
om organisaties 
te ondersteunen 
die het speelveld 
nivelleren en 
raciale ongelijkheid 
aanpakken 

10M USD  

Investering in historisch 
zwarte hogescholen 
en universiteiten en 
instellingen voor een 
Latijns-Amerikaans 
publiek om het aantal 
stagiairs en directe 
wervingen te vergroten

Uitgelichte doelen voor 2025
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DE PLANEET 
IS ONS 
SPEELTERREIN.

70% 
Absolute reductie 
van de uitstoot 
van BKG in eigen 
of geëxploiteerde 
faciliteiten 

10x 
De hoeveelheid 
afval van afgewerkte 
producten die 
wordt hergebruikt, 
gerecycled of 
gedoneerd 

Uitgelichte doelen voor 2025
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STERKERE 
GEMEENSCHAPPEN 
DOOR SPORT.

2% 
Van de inkomsten vóór 
belasting van het vorige 
jaar investeren om een 
positieve impact in onze 
gemeenschappen te 
stimuleren 

Voor de context: in 
FY20 investeerde 
NIKE 89,8 miljoen 
USD om een positieve 
impact te hebben op 
gemeenschappen 

Uitgelichte doelen voor 2025
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100% van de faciliteiten in onze uitgebreide toeleveringsketen voldoet aan de fundamentele normen voor arbeid, gezondheid, veiligheid en milieu van NIKE, en respecteren de rechten van hun 
medewerkers en de gemeenschappen waarin ze actief zijn

Mensen
Vertegenwoordiging en 
personeelswerving

50% vertegenwoordiging van vrouwen in het wereldwijde personeelsbestand van 
onze bedrijven en 45% in leidinggevende posities

30% vertegenwoordiging van Amerikaanse raciale en etnische minderheden 
op directieniveau en hoger; de pijplijn van zwart en Latijns-Amerikaans talent op 
directieniveau en hoger vergroten

35% vertegenwoordiging van raciale en etnische minderheden in het 
personeelsbestand van onze Amerikaanse bedrijven 

10 MILJOEN USD aan investeringen bestemd voor historisch zwarte 
hogescholen en universiteiten (HBCU) en instellingen voor een Latijns-Amerikaans 
publiek (HSI) in de vorm van beurzen en academische samenwerkingsverbanden 
om het aantal stagiairs en directe wervingen te vergroten 

VERBETERDE MOGELIJKHEDEN en marketing van vacatures voor eerstelijns 
athletes om mee te dingen naar bedrijfsfuncties

100% van de strategische leveranciers verbetert de toegang tot 
carrièremogelijkheden en opwaartse mobiliteit voor vrouwen die in hun 
faciliteiten werken

Loon en voordelen Op jaarbasis een 100% gelijk loon voor mannen en vrouwen op 
alle medewerkersniveaus 

Concurrerende en onpartijdige voordelen verstrekken aan alle medewerkers

Gezondheid en veiligheid 100% van de strategische leveranciers bouwt veilige en gezonde werkplekken 
van wereldklasse voor de mensen die onze producten maken

Inclusieve cultuur en 
betrokkenheid

DEEL UITMAKEN VAN HET TOPKWARTIEL in benchmarkbedrijven voor zowel 
betrokkenheid als inclusie 

Blijven focussen op het verbeteren van de toegang voor atleten* van alle niveaus 
tot ons merk, onze ervaringen, onze producten, onze faciliteiten en ons bedrijf 

100% van de strategische leveranciers meet en verbetert de betrokkenheid van 
de mensen die onze producten maken 

Educatie en professionele 
ontwikkeling

100% van de vicepresidenten heeft met succes een opleiding inclusief 
leiderschap gevolgd 

2X MEER INVESTERINGEN gericht op professionele ontwikkeling voor raciale en 
etnische minderheden in de VS en vrouwen wereldwijd

Zakelijke inclusie en diversiteit 1 MILJARD USD in totaal aan uitgaven voor diverse leveranciers

Gemeenschap
Actieve kinderen Een duurzame impact op de gemeenschap stimuleren door kinderen in onze 

grootste steden en op productielocaties te doen bewegen met deelname van 
50% meisjes

Inclusieve gemeenschappen 125 MILJOEN USD investeren om organisaties te ondersteunen die het speelveld 
nivelleren en raciale ongelijkheid aanpakken 

Medewerkersbetrokkenheid Het aantal werknemers dat betrokken is bij hun gemeenschap verhogen tot 
minimaal 35%

Investering in de  
gemeenschap

2% van de inkomsten vóór belasting van het vorige jaar investeren om een 
positieve impact in onze gemeenschappen te stimuleren

Planeet
CO2 70% absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in eigen of 

geëxploiteerde faciliteiten door 100% hernieuwbare elektriciteit en elektrificatie van 
het wagenpark 

De uitstoot van broeikassen van de productie- en transportactiviteiten van 
belangrijke leveranciers zullen GELIJK ZIJN AAN OF LAGER ZIJN DAN HET 
NIVEAU VAN 2020 ONDANKS DE VERWACHTE BEDRIJFSGROEI door het 
gebruik van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en alternatieve brandstoffen 

REDUCTIE VAN 0,5 MILJOEN ton uitstoot van broeikasgassen door ons 
gebruik van milieuvriendelijker materialen te verhogen tot 50% van alle 
belangrijke materialen 

Afval 10% minder afval per unit voor productie, distributie, hoofdkantoor en verpakking 
door betere ontwerpen en operationele efficiëntie 

100% van het afval in onze uitgebreide toeleveringsketen weggehouden 
van stortplaatsen met minstens 80% recycling in producten van NIKE en 
andere goederen 

10X de hoeveelheid afval van afgewerkte producten bestemd voor hergebruik, 
recycling of donatie

Water 25% reductie van het zoetwaterverbruik per kg voor het kleuren en afwerken 
van textiel
13 MILJARD liter hersteld via een portfolio van waterscheidingsprojecten die de 
veerkracht op lange termijn ondersteunen van ecosystemen en gemeenschappen 
met een overbelasting op gebied van water binnen onze uitgebreide 
toeleveringsketen voor katoen 

Chemie Alternatieven voor schone chemie gebruiken voor de 10 prioritaire chemische 
stoffen in onze toeleveringsketen

Fundamentele verwachtingen

20 
25

Overzicht streefdoelen voor 2025 Lees meer over onze doelstellingen voor 2025 in het Impactrapport van Nike voor FY20 voor meer informatie 
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