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Onze CSR strategie 

Voor Lidl is duurzaam handelen een van de centrale strategische 

doelen voor een succesvolle toekomst. Wij nemen overal 

verantwoordelijkheid waar ons handelen invloed heeft op de mensen 

en het milieu. Door verantwoord te handelen kunnen wij elke dag 

opnieuw voldoen aan onze kwaliteitsbeloften en waarborgen wij 

zodoende de toekomst van ons bedrijf.  

In dit kader hebben wij onze CSR-strategie ontwikkeld. Hiermee geven 

wij duidelijk richting aan onze visie van verantwoordelijk handelen. Ons 

gezamenlijke en overkoepelende visie op duurzaam handelen heeft 

betrekking op zes strategische kernthema's: 'Hulpbronnen sparen', 

'Klimaat beschermen', 'Biodiversiteit respecteren, 'Eerlijk handelen', 

'Gezondheid bevorderen' en 'Dialoog voeren'. Deze beschrijven hoe wij 

bij Lidl omgaan met onze verantwoordelijkheid voor het milieu, mensen 

en onze klanten. 

Onze verantwoordelijkheid voor grondstoffen  

Grondstoffen vormen de basis van ons assortiment. Op een sociaal en 

ecologisch verantwoorde wijze omgaan met grondstoffen is daarom 

ook onze verantwoordelijkheid en een voorwaarde voor 

verantwoordelijk geproduceerde producten. Op die manier dragen wij 

bij aan onze strategische kernthema's.  
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