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Beste Lezer,
Als snel groeiend familiebedrijf voelen we ons verantwoordelijk
voor de mensen om ons heen. Dat Jumbo één van de grootste
supermarktketens van Nederland is geworden, brengt met zich mee
dat we steeds meer maatschappelijke impact hebben. Ook kunnen
we meer invloed uitoefenen op verschillende processen. Dit geldt
zeker nu we eind 2011 C1000 hebben overgenomen.

Maatschappelijke betrokkenheid zit in de genen van onze onderneming. In 2011 hebben we weer flinke stappen gezet om invulling
te geven aan onze visie en strategie op dat vlak. We focussen daarin op vier pijlers: energie, gezondheid, dierenwelzijn en mensen.
Hierbinnen hebben we nog verschillende aandachtsgebieden, al dan niet ingegeven door de actualiteit. Bovendien luisteren we
goed naar wat speelt in de samenleving. Het instellen van een Raad van Kinderen is hiervan een verfrissend voorbeeld.
Een maatschappelijk vraagstuk waar we bij betrokken zijn, is voedselverspilling. Naast logistieke operatie kun je als supermarkt een
rol spelen door te kijken naar portiegrootte, maar ook door kook- en bewaartips te geven. Ook zijn we een samenwerking met de
voedselbank aangegaan. Samen kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat producten zo goed mogelijk worden gebruikt. Deze
samenwerking krijgt in 2012 zijn beslag.
We willen een bijdrage leveren aan de strijd tegen vetzucht en de daarmee samenhangende ziektes. Een steeds groter wordend
probleem, ook bij opgroeiende kinderen. Als supermarkt doen we dat onder andere door te zorgen voor een groeiend aanbod
gezonde producten met minder toevoegingen en gezondere vetten. Daarnaast geven we voorlichting over gezond eten in ons eigen
Jumbo Magazine. We stimuleren bewegen en sporten bij onze eigen medewerkers.
Ons huismerk wordt steeds belangrijker. Omdat we veel invloed hebben op de ontwikkeling van deze producten, kunnen we de lat
extra hoog leggen. We hebben in 2011 een meerjarenstrategie voor het Jumbo Huismerk ontwikkeld. Deze wordt in 2012 uitgerold.
Onderdeel daarvan is dat we ons inzetten voor het duurzamer maken van het huismerk. Dat betreft de hele keten, van ingrediënt
tot leverancier en van verpakking tot transport. Met als doel dat alle Jumbo Huismerk producten in 2015 duurzamer zijn.
Verder hebben we in 2011 belangrijke stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn.  De omzet van Jumbo Bewust groeide fors.
We hebben ook flink wat energie bespaard. Bij de ombouw van 84 Super de Boer winkels naar Jumbo, hebben we bewust ingezet
op energiebesparing bij de aanschaf van apparatuur en de inrichting van de winkels.
We hebben in 2011 gekozen voor meer pro-actief contact met onze stakeholders, zoals verschillende Non-governementele
organisaties (NGO’s). We zijn ervan overtuigd dat we zo samen nog meer kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid.
Duurzame keuzes en oplossingen hebben vaak economische voordelen - ook voor onze klanten. Als we bijvoorbeeld minder energie
verbruiken, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar het leidt ook tot kostenbesparingen. Dit vertalen we bij Jumbo weer door
in de prijzen. Zo sluit duurzaamheid heel goed aan op onze unieke Jumbo formule met de laagste prijs garantie.
Als verantwoordelijke voor het MVO-beleid van Jumbo, vind ik duurzaamheid een must voor iedere organisatie die op lange en
korte termijn zijn ambities wil waarmaken. Ook voor Jumbo is dat essentieel als we op een gezonde manier willen blijven groeien.
Ik ben trots dat we in 2011 op dit gebied weer een aantal belangrijke stappen vooruit hebben gezet. Het is een inspirerend proces
en we gaan hier serieus en enthousiast mee verder in de toekomst.
Colette Cloosterman-van Eerd
Directeur Marketing en Formule
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Onze MVO-strategie

Samenvatting
MVO-pijlers

Resultaten 2011

Doelstellingen 2012

Algemeen

• S
 trategie voor het verduurzamen van
het Jumbo Huismerk vastgesteld
• Aanname MVO-manager
• Instellen Raad van Kinderen

• O
 ntwikkelen MVO-dashboardsysteem
voor monitoren MVO-doelstellingen
• Integratie/afstemmen MVO-beleid
Jumbo en C1000
• Per pijler werkgroepen actief
• Jumbo Huismerk is in de basis
duurzaam

• KPI’s vastgesteld
• Lean and Green Award voor
gerealiseerde CO2-doelstellingen op
logistiek gebied
• 33% reductie van food miles
• Minder uitstoot door efficiency
maatregelen
• 21 MAN-trucks met Euronorm 3
vervangen voor een versie met de
Euronorm 5 EEV dieselmotor
• Dashboardsysteem voor monitoring
rijgedrag chauffeurs ontwikkeld
• Energie efficiency verbetering van 11%
voor 90 verbouwde winkels
• Bewust energieverbruik bij
medewerkers gestimuleerd

• K
 ennisuitwisseling en ontwikkeling
plannen door werkgroep Energie
• Energiescan hoofdkantoor en
distributiecentra
• Behalen Lean & Green Star
• Extra reductie food miles
• Vervanging 45 Euronorm 3 trucks
door trucks met Euronorm 5 EEV
dieselmotor
• Opzet feedbacksysteem m.b.t.
energieverbruik voor de winkels
• Afsluiten nieuwe energiecontracten
met minimaal 20% duurzame energie

• 1
 5% van de Jumbo Huismerk
producten draagt het Ik Kies Bewust
logo
• Overstap naar minder en duurzamere
leveranciers voor AGF
• Groei biologisch assortiment
• Jumbo Huismerk producten gezonder
door o.a. vermindering zout en andere
toevoegingen. En een aantal
agro-producten wordt gebakken in
gezondere zonnebloemolie
• Voorlichting consument via Jumbo
Magazine
• Extra declaraties op producten

• KPI’s ontwikkelen
• Binnen AGF samen met leveranciers
verder werken aan het verhogen
van de kwaliteit van producten, de
traceerbaarheid en minimaliseren van
afval
• Het aantal e-nummers en de
hoeveelheid zout in ons vis- en
vleesassortiment verder verlagen,
rekening houdend met Clean Label
• Uitbreiding biologisch assortiment

Doel: In 2015 zal het Jumbomerk
in ieder geval voldoen aan de huidige
normen voor duurzaamheid.
Ons streven is echter nog een stap
verder te gaan. Dat betekent dat onze
producten in 2015 voldoen aan de
duurzaamheidsnormen die dán gelden.

Energie
Als supermarktketen kunnen we een
groot verschil maken in het tegengaan
van klimaatverandering. Dit biedt
eveneens besparingskansen waar
iedereen van profiteert.
Doel:
• 20% energiebesparing in winkels tussen
2010-2020
• 10% energiebesparing hoofdkantoor en
DC tussen 2010-2015
• 50% minder CO2 uitstoot van transport
tussen 2008-2020

Gezondheid
Lekker eten is belangrijk, maar
gezond eten en bewegen ook. Als
supermarktketen willen we graag
bijdragen aan de gezondheid van onze
klanten. Eerlijk zijn over eten en goede
informatievoorziening zijn daarbij van
groot belang.
Doel: verbreding van het assortiment
gezonde producten
en voorlichting
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MVO-pijlers

Resultaten 2011

Doelstellingen 2012

Dierenwelzijn

• KPI’s voor vers vlees vastgesteld
• Het assortiment van Jumbo Bewust is
verbreed
• De verkoop van Jumbo Bewust
producten van 3% naar ruim 18%
• De verkoop van biologisch vlees is
gestegen met 10%
• Regulier rundvlees heeft een ster van
het Beter Leven Kenmerk gekregen
• Regulier varkensvlees is overgestapt
naar Milieukeur
• Aangesloten bij Het Verbond van Den
Bosch
• Werkgroep Dierenwelzijn actief
• Wilde vis (vers en diepvries) is voor 98%
MSC gecertificeerd
• Assortiment visconserven is uitgebreid
met duurzame vis en het MSC
keurmerk
• Eerste Jumbo Huismerk product met
weidemelk op het schap

• V
 aststellen KPI’s voor vleeswaren,
conserven, diepvries en samengestelde
producten met vis en vlees
• Uitbreiden assortiment diervriendelijk
vlees o.a. met snacks
• Meer verse en vriesverse vis met
een MSC keurmerk van Nederlandse
bodem in het schap
• In alle nieuwe zuivelcontracten
weidemelk eerste keus

Goed werkgeverschap
• 450 medewerkers gestart met een
incompany MBO of HBO opleiding
• Gestart met een grootschalig
ontwikkelprogramma op het gebied
van leiderschap, eerste 150 mensen
getraind
• Veiligheid in winkels verhoogd door
herinrichting winkelsurveillance
en introductie Jumbo Incidenten
Meldpunt (JIM)

Goed werkgeverschap
• Vaststellen KPI’s
• Vergroten van het aantal
mensen dat deelneemt aan het
opleidingsprogramma
• Versterken van het
gezondheidsmanagement
met o.a. een providerboog en
bewegingsprogramma

Eerlijke handel
• Samenwerking Initiatief Duurzame
Handel
• In CBL verband gecommitteerd om
in 2015 alleen nog duurzame soja en
palmolie in Jumbo Huismerk producten
te gebruiken
• Feestassortiment chocolade Utz
Certified

Eerlijke handel
• Vaststellen KPI’s
• Jumbo Huismerk chocolade Utz
Certified
• Verduurzamen AGF keten in
samenwerking met het Initiatief
Duurzame Handel

We verkopen vlees, vis en eieren en
vinden het belangrijk dat dieren een
goed leven hebben (gehad).
Doel: in 2020 al het verse vlees duurzaam

Mensen
Het respectvol behandelen van mensen
binnen en buiten ons bedrijf staat
voorop. Bij de ontwikkeling van onze
activiteiten houden we daar rekening
mee.
Doel: versterken van goed
werkgeverschap, eerlijke handel en
maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid
• Diverse fondsenwervende activiteiten
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Onze MVO-strategie

MVO-strategie
Verantwoordelijkheid
Als familiebedrijf voelen we ons medeverantwoordelijk voor onze omgeving. Zowel op korte als op
lange termijn. Uitgangspunt van onze formule is dat de klant centraal staat, in alles wat we doen.
Als supermarktketen staan we midden in de maatschappij. We zijn een essentiële schakel tussen
de consument en de keten en daarom ook een aanspreekpunt voor diverse stakeholders.

We onderhouden nauwe contacten met onze ketenpartners en
Non-governementele organisaties (NGO’s). Samen kijken we
hoe we nu en in de toekomst zo duurzaam mogelijk kunnen
opereren. Waar mogelijk passen we ons beleid daar op aan.
Met als uitgangspunt de continuïteit van onze organisatie.
Met de groei van ons bedrijf wordt de impact van ons handelen
op de maatschappij steeds groter. Als tweede supermarktbedrijf
van Nederland bereiken we een toenemend aantal klanten.
Ook kunnen we meer invloed uitoefenen op onze leveranciers.
We willen zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die
dit met zich meebrengt. Daarom maken we heldere keuzes en
doen we er alles aan om waar te maken wat we uitdragen.

de sterkste elementen van beide organisaties. Zo kunnen we
nog meer vooruitgang boeken in het verduurzamen van ons
assortiment.

Meetbaar
We zijn bezig om onze ambities op MVO-gebied meetbaar te
maken. In 2011 hebben we hiertoe de eerste stappen gezet
met behulp van zogenaamde Key Performance Indicators
(KPI’s). Op verschillende gebieden hebben we deze al vastgesteld. Andere gebieden volgen in 2012. We werken aan een
MVO-dashboardsysteem. Daarmee kunnen we monitoren of
we vooruitgang boeken in het behalen van onze doelstellingen.

Energie
Speerpunten
Uitgangspunten bij het vaststellen van de speerpunten van ons
MVO-beleid zijn het belang en de relevantie voor de bedrijfsvoering, onze klanten, andere stakeholders en de branche. Daarnaast speelt een rol in hoeverre we met ons beleid en handelen
effect en invloed kunnen hebben op deze thema’s. Onze vier
MVO-pijlers zijn: energie, gezondheid, dierenwelzijn en mensen.
Zo kunnen we als supermarktketen bijvoorbeeld een aanzienlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Tegelijkertijd levert dit besparingskansen op. Dit vertaalt
zich bijvoorbeeld in lagere prijzen. Bij de aankoop van vlees, vis
en eieren staat het dierenwelzijn voorop. Bijkomend voordeel
is dat deze producten ook lekker én gezond zijn. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. We willen immers graag bijdragen aan
de gezondheid van onze klanten. Daarom streven we naar het
geven van goede en eerlijke  informatie over producten.
Jumbo gaat respectvol om met mensen binnen en buiten ons
bedrijf. Dat geldt voor al onze activiteiten. Ook voor de manier
waarop we de komende jaren de integratie van C1000 met
Jumbo gaan realiseren.

We willen in 2020 20% energie besparen in de winkels.
Hierover hebben we in 2010 concrete afspraken gemaakt. De
energie die we verbruiken moet voor minimaal 20% afkomstig
zijn van duurzame bronnen. Verder gaan we de CO2 uitstoot
halveren van ons transport tussen distributiecentra en winkels.
In 2020 moet dit bereikt zijn. Hiermee gaat Jumbo verder dan
de doelstellingen van de branche. In dat kader doen we mee
met het Lean and Green Project voor de logistieke sector.
Verder gaan we in 2012 energiescans uitvoeren in onze distributiecentra en op het hoofdkantoor. Hiervoor hebben we in
2011 voorbereidingen getroffen. Op basis van deze scans gaan
we de doelen aanscherpen voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot voor deze gebouwen.

Dierenwelzijn
We willen in 2020 alleen nog duurzaam vers vlees in de schappen hebben. Komend jaar gaan we kijken hoe we vleeswaren,
vis en vlees in conserven, diepvries en samengestelde producten met vis of vlees als ingrediënt duurzamer kunnen maken.
Dat gaan we in doelstellingen vastleggen.

Gezondheid
In 2012 gaan we de MVO-strategie van Jumbo afstemmen met
de opgebouwde kennis van C1000 op dit gebied. We kiezen uit
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Met het oog op de gezondheid van mensen gaan we ons Jumbo
Huismerk duurzamer maken. We kunnen hierbij sneller resul-

taten bereiken, omdat we nu eenmaal meer invloed hebben op
ons huismerk. We hebben hier in 2011 een strategie voor ontwikkeld. Verbreding van het assortiment, gezonde producten
en voorlichting is hierbij de focus. Ook besteden we aandacht
aan toevoegingen en vet in producten. In 2012 gaan we concrete doelstellingen voor de pijler gezondheid ontwikkelen.

Mensen
Mensen spelen een cruciale rol in onze organisatie. We willen
goed werkgeverschap steeds versterken. Niet alleen de arbeidsomstandigheden maar ook scholing en ontwikkeling zijn hier
onderdeel van. Voor het speerpunt mensen gaan we heldere
doelen bepalen. Die hebben niet alleen betrekking op onze
eigen medewerkers, maar bijvoorbeeld ook op arbeidsomstandigheden bij (toe)leveranciers en de maatschappij.

Aanpak
We streven naar een samenhangend MVO-beleid in het hele
bedrijf. De onderwerpen van de vier pijlers spelen op meerdere
afdelingen. Om van elkaar te weten welke activiteiten worden
uitgevoerd, hebben we in 2011 multidisciplinaire werkgroepen
samengesteld. Zij bepalen per jaar de focus, doelstelling en
aanpak. Deze werkgroepen komen begin 2012 voor het eerst
bij elkaar. Een soortgelijke aanpak gaan we ook op product
niveau invoeren.

Jumbo Huismerk
In 2011 hebben we een meerjarenstrategie ontwikkeld voor
het duurzaam maken van ons huismerk. In 2015 zal het Jumbo
Huismerk in ieder geval voldoen aan de huidige normen voor
duurzaamheid. Ons streven is echter nog een stap verder te
gaan. Dat betekent dat onze producten in 2015 voldoen aan de
duurzaamheidsnormen die dán gelden. Een duurzaam huismerk houdt wat ons betreft ook in dat de hele keten duurzamer
wordt. Daar gaan we alle ketenpartners bij betrekken. Dit is een
continu proces van verbetering en bijstelling. Want wat vandaag duurzaam is, kan over twee jaar de norm zijn. Wij toetsen
ons beleid daarom aan bestaande richtlijnen zoals BSCI (Business Social Compliance Initiative) en GlobalGAP (Good Agricultural Practice). We volgen minimaal de uitgangspunten die zijn
vastgesteld in CBL-verband (Centraal Bureau Levensmiddelen).
Verder zijn we ons eigen meet- en monitoringsysteem aan het
versterken. Zo krijgen we beter inzicht in de mate van verduur
zaming van ons huismerk. We gaan ons Jumbo Huismerk toetsen aan de hand van de hoeveelheid gecertificeerde leveranciers,
duurzame ingrediënten en duurzame verpakkingen. Vanaf 2012
zijn al onze papierartikelen van het huismerk, zoals toiletpapier,
keukenpapier, zakdoekjes en tissues van FSC-papier. Dit papier is
gemaakt van hout uit gecertificeerd bos.

Leveranciers
We leggen bij de leveranciers eisen neer over de duurzaamheid
van de ingrediënten en de verpakking. Vanaf 2012 vragen we
garanties dat al bij de ontwikkeling van een product rekening
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wordt gehouden met MVO-aspecten. Bij de beoordeling van de
categorieën wordt duurzaamheid een structureel onderwerp
op de agenda. Als aanvulling hierop hebben we een lijst opgesteld met basis MVO-uitgangspunten. Onze category managers
gaan deze vanaf 2012 gebruiken bij de inkoop. De punten
worden per jaar geactualiseerd.
Verder stimuleren we onze category managers de dialoog
aan te gaan met (toe)leveranciers over extra MVO-criteria. De
ervaring leert dat we op deze manier steeds meer duurzame
producten op de schappen kunnen aanbieden. Zowel food als
non-food. Zo hebben we in 2011 ecologische wasmiddelen enreinigers geïntroduceerd onder de naam Jumbo Zuiver.
De inspanningen om te verduurzamen brengen soms ook lastige dilemma’s met zich mee. Bijvoorbeeld over de continuering
van de verkoop van bepaalde producten, over kosten en over
marges. En over het maken van de beste keuzes. Zoals: kiezen
we voor duurzame palmolie of voor de gezondere zonnebloemolie als ingrediënt?

Structuur
Vanuit de directie is directeur Marketing en Formule Colette
Cloosterman-van Eerd eindverantwoordelijk voor ons MVObeleid. In 2011 is Cindy van Lieshout als MVO-manager begonnen. Zij zorgt voor doorontwikkeling van de MVO-strategie.
Tevens ziet ze er - samen met de diverse verantwoordelijken
- op toe dat wij onze doelstellingen behalen. Dit past bij het
ondernemerschap dat we bij Jumbo sterk stimuleren.

Stakeholders
Wij zijn als supermarktketen aanspreekpunt voor verschillende
stakeholders. Samen met onze ketenpartners en NGO’s verkennen
we een duurzamere toekomst en hoe we dat het beste kunnen
realiseren. Vragen van consumenten worden afgehandeld door de
afdeling Consumentenservice. Overige vragen worden via de afdeling Corporate Communicatie naar de juiste personen geleid. We
nodigen regelmatig stakeholders uit voor een persoonlijk gesprek.
In 2011 zijn we begonnen met een pro-actieve benadering
van onze stakeholders. We denken dat dit een meer effectieve
manier van overleg is, dan alleen te reageren op vragen en
initiatieven. Zo spraken we met Greenpeace en Marine
Stewardship Council (MSC) over het visbeleid van Jumbo. Met
het Initiatief Duurzame Handel (IDH) hebben we overlegd over
ons standpunt ten aanzien van soja. Het duurzamer maken van
onze internationale keten van groenten en fruit kwam daarbij
eveneens aan de orde.
We willen de open dialoog met onze stakeholders verder vorm
geven. Een bijzonder initiatief is de inzet van een Raad van
Kinderen. Deze raad, die bestaat uit kinderen van elf en twaalf
jaar, gaat twee keer per jaar het gesprek aan met de directie
van Jumbo. Kinderen en jongeren stellen onbevangen vragen
en bedenken verrassende oplossingen. Wij werken in dit project samen met de Missing Chapter Foundation, een initiatief
van Laurentien van Oranje. Begin 2012 heeft de eerste dialoogsessie plaatsgevonden.
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Energie
Als supermarktketen kunnen we een groot verschil
maken in het tegengaan van klimaatverandering.
Dit biedt eveneens besparingskansen waar iedereen
van profiteert.

Vermindering CO2 emissies
Efficiënter Transport
We gaan de uitstoot van CO2 verder verminderen. Binnen het
onderdeel transport en logistiek willen we tot 2020 de uitstoot
van CO2 met minimaal de helft terugbrengen. Dat doen we
onder andere door ons wagenpark duurzamer te maken en te
werken aan minder food miles (het aantal gereden kilometers
tussen distributiecentra en winkels). In mei 2011 kreeg Jumbo
de Lean and Green Award voor duurzame logistiek. We willen
nog een stap verder gaan. Hierover gaan we in 2012 verder praten met TNO, met als doel de Lean and Green Star te behalen.

80% minder roetdeeltjes en 70% minder rook. Daarnaast wordt
door een lager brandstofverbruik de uitstoot van CO2 beperkt
met circa 10%. In 2012 zijn nog eens 45 Euro 3 trucks aan de
beurt voor vervanging. Ook nemen we dan een beslissing om
bij nieuwbouw eventueel over te stappen op nieuwe koelunits
voor de vrachtauto’s. Deze zijn uitgevoerd met een CO2neutrale
cryogene gasmotor, in plaats van dieselmotoren. We besluiten
op basis van de businesscase en de testen of we hierop over
gaan stappen.

Rijstijlanalyse
Minder food miles
Het aantal food miles hebben we in 2011 teruggebracht. Dat
onder andere door de distributiecentra (DC’s) dichter naar de
winkels te brengen. De winkels in het noorden bevoorraden
we nu volledig vanuit de DC’s in het noorden. Daarnaast hebben wij meer dubbeldek vrachtwagens ingezet. Deze hebben
anderhalf keer zoveel ruimte als normale vrachtauto’s. Dit
levert een besparing van ongeveer 33% op aan food miles.
Verder hebben we onderzoek uitgevoerd naar de bouw en
inzet van dubbeldeks LZV’s (lange zware vrachtwagens). Deze
wagens kunnen veel meer rolcontainers tegelijk vervoeren: een
stijging van 85 naar 104 stuks. Door de inzet van LZV’s hebben
we tevens de mogelijkheid om met een groter volume in één
keer naar stedelijke gebieden te rijden waar alleen gelost mag
worden met kleinere voertuigen. Door het afkoppelen van een
van de twee gedeeltes langs de stadsrand kunnen deze toch in
het centrum lossen. We gaan het aantal LZV’s verder uitbreiden. In 2012 gaan we het bestel- en afleverschema van de
winkels zodanig aanpassen dat nog minder food miles hoeven
te worden gemaakt.

Nieuwe auto’s
Ons autopark wordt steeds milieuvriendelijker. In 2011 hebben
we 21 MAN-trucks met Euronorm 3 vervangen door een zuiniger
en minder vervuilende versie, met de Euronorm 5 EEV dieselmotor. Deze mag ten opzichte van de Euro 3 norm ongeveer 50%
minder aan koolwaterstoffen uitstoten, 30% minder aan CO,
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Jumbo gaat chauffeurs inzicht bieden in hun eigen rijgedrag.
We vinden het belangrijk dat zij milieubewust zijn. Inzicht in
hun rijgedrag en de gevolgen daarvan voor het milieu kunnen
daarbij helpen. Daarom hebben we in 2011 een dashboardsysteem ontwikkeld waarmee wij een helder beeld krijgen van het
rijgedrag van onze chauffeurs. Zo kunnen we hen meer duidelijkheid geven over hun rijstijl en hun verbruikscijfers. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken om het verbruik van
auto’s onderling te vergelijken. Ook helpt het bij het opsporen
en oplossen van technische storingen aan de vrachtwagens.

Innovatie in transportmiddelen
Jumbo Transport is doorlopend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. We hebben als
eerste bedrijf een test gedaan met een vrachtwagen met een
motor die op een combinatie rijdt van diesel en vloeibaar biomethaangas (LNG). Dit betekent 70% minder uitstoot van roet
en C02 ten opzichte van diesel. Ook maakt de motor minder
lawaai. We willen een aantal van onze vrachtwagens met dit
duurzame alternatief vervangen, maar de testperiode is nog
niet afgerond. Een lastig aspect van de nieuwe motor is dat
de specifieke brandstof maar op een beperkt aantal punten
verkrijgbaar is.

Transport
Brandstofverbruik per rolcontainer
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CO2 emissie per rolcontainer
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De afname van CO2 emissie is het

CO2 emissie
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resultaat van inspanningen die gericht
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en milieuvriendelijk vervoer (zuinigere
vrachtwagens en rijstijl).
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Energiebesparing
Ombouw winkels
We hebben onze doelstellingen voor het besparen van energie
in de winkels ruimschoots gehaald, zowel in 2010 als 2011.
Deze doelen komen voort uit het convenant ‘Energiebesparing
bij supermarkten’ dat we hebben getekend. Dit is een gezamenlijke afspraak met de gemeenten in Nederland. Daarnaast
hebben we ons geconformeerd aan het CBL Klimaatplan. We
beloven daarin dat we het energieverbruik in de periode van
2010 tot 2020 met 20% zullen verminderen. Omgerekend
betekent dit een besparing van circa 2% per jaar. Hoewel het
positief is dat we dit voor 2010 en 2011 ruim hebben gehaald,
zijn we ons ervan bewust dat de eerste stappen vaak het makkelijkst zijn.

Jumbo MVO-jaarverslag 2011

In een groot aantal Super de Boer winkels die we hebben omgebouwd tot Jumbo hebben we energiebesparende maatregelen toegepast. Bij de aanschaf van apparatuur hebben we heel
bewust op energieverbruik gestuurd. De gemiddelde energieefficiencyverbetering voor verbouwde winkels is 11%. In totaal
zijn in 2011 84 Super de Boerwinkels verbouwd tot Jumbo en
zijn er 6 nieuwe winkels geopend.

Afdekking vries-en koelmeubels
Jumbo heeft in 2011 in het merendeel van de winkels vriesmeubels voorzien van dagafdekking. Voor de eigen winkels
hebben we het geplande percentage van 40% niet helemaal
gehaald. Dit komt vooral Omdat we prioriteit hebben gege-
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gang van de uitvoering van energiebesparende maatregelen
aan de Milieudienst IJmond. Deze organisatie houdt de vinger
aan de pols van het convenant dat we hebben getekend. Met
de huidige maatregelen lopen we iets voor op het convenant –
als we uitgaan van het totaal aantal Jumbo vestigingen (zowel
eigen winkels als de ondernemers).

ven aan de ondernemers. Overigens hebben die ook vrijwel
allemaal het pakket energiebesparingsmaatregelen inclusief
dagafdekkingen toegepast. In het eerste kwartaal van 2012
gaan we een inhaalslag maken. We gaan ervoor dat eind 2012
alle vriesmeubelen een dagafdekking hebben en 60% van de
wandkoelmeubels. We rapporteren ieder jaar over de voort-

Koelmiddelenverlies
Koelmiddelenverlies

2010

0,30

0,05

0,25

2011

0,047

0,06

0,04

0,13

0,15

0,17

0,033

0,03

0,20

0,02

0,10

0,01

0,5

0

0

Verlies van
koelmiddelen (kg/m2 BVO)

Aardopwarmingsvermogen
(ton CO2-equivalenten/m2 BVO)

Koel- en vriesmeubelen van Jumbo en Super de Boer winkels (eigen en ondernemers) en distributiecentra.
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Project Good Housekeeping
We gaan vestigingen die meer energie verbruiken dan gemiddeld, stimuleren tot maatregelen. We hebben hiervoor een
speciaal project opgezet: Good Housekeeping. De focus voor
2012 ligt op het geven van inzicht aan winkels in hun eigen gebruik ten opzichte van het gemiddelde verbruik. Ondernemers
hebben zo de mogelijkheid tot vergelijking. We gaan ervan uit
dat dit hen stimuleert tot verbetering. Het hoofdkantoor houdt
het verbruik van alle winkels én iedere afzonderlijke winkel in
de gaten. Als daar aanleiding toe is, wijzen we winkels op bepaalde ontwikkelingen in hun energieverbruik. Op dit moment
worden winkels er alleen op geattendeerd als hun verbruik
uitzonderlijk hoog is.
Ook in de distributiecentra hebben we de eerste stappen in
Good Housekeeping gezet. Dat doen we door het stimuleren
van bewustwording over het belang van energiebesparing bij
management en medewerkers. In 2012 gaan we nog verder
door ook de medewerkers te stimuleren tot bewust verbruik.

We gaan hen uitleggen wat de impact is van verschillende
dagelijkse handelingen op het energieverbruik.

Energiemaatregelen in hoofdkantoor en
distributiecentra
Jumbo heeft in 2011 uiteenlopende maatregelen genomen om
energie te besparen (elektriciteitsverbruik) op het hoofdkantoor
en in de DC’s. In de DC’s zijn we gedeeltelijk overgegaan op zogenaamde hoogfrequente laders voor de elektrische vorkheftrucks.
In de nieuwe spreekkamers van het hoofdkantoor en andere ruimten hebben we bewegingsmelders aangebracht. En als lampen
versleten zijn, vervangen we ze door energiezuinige verlichting.
In 2012 gaan we in ieder geval een energiescan houden op het
hoofdkantoor en in de distributiecentra. De uitkomsten daarvan zullen inzicht geven in welke maatregelen in de toekomst
nodig zijn in de bestaande gebouwen om energie te kunnen
besparen. Ook worden ze gebruikt om KPI’s (Key Performance
Indicators) vast te stellen.

Electriciteit en Gas
Elektriciteitsverbruik

2010

in kWh/m BVO
2

2011

Gasverbruik
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in m3/m2 BVO

2011

500

400
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40

300

324

323

29

31

30

98

100

104

0
Kantoren

0
Kantoren

DC’s

6

7,6

10

11

12

14

16

200

238

227

20

Winkels

Totalen

(kantoren en DC’s
en winkels)

DC’s

Winkels

Totalen

(kantoren en DC’s
en winkels)

De stijging in gasverbruik bij de kantoren wordt veroorzaakt door langere
kantoortijden en de koude periode. Door technische maatregelen is het
gasverbruik in de DC’s en de winkels ondanks de koude periode afgenomen.

De stijging van het elektriciteitsverbruik wordt met name veroorzaakt
door de stijging in elektriciteitsverbruik bij de DC’s. Dit door het
toegenomen volume en intensivering van de werkzaamheden op een
aantal DC’s.

Jumbo MVO-jaarverslag 2011
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Werkgroep Energie

Duurzame energie

We gaan meer structuur aanbrengen in activiteiten op het
gebied van duurzaamheid op verschillende locaties van onze
bedrijf. Begin 2012 is de eerste bijeenkomst van de werkgroep
Energie. Hierin zitten medewerkers en managers die in hun
werk verantwoordelijk zijn voor, of een sterke affiniteit hebben
met energie. Denk aan Vastgoed, Operatie, Inkoop en Logistiek.
Het doel is kennis en ervaring uit te wisselen, samen te werken,
doelstellingen vast te stellen en te realiseren. Als één van de
eerste punten wordt gewerkt aan het vaststellen van een overall CO2 doelstelling voor Jumbo. Deze werkgroepleden zien we
als de MVO-ambassadeurs binnen ons bedrijf.

We streven ernaar in 2020 minimaal 20% van het energieverbruik van duurzame bronnen te betrekken. In 2011 was het
aandeel duurzame energie 4%. In de aanbesteding van onze
energiecontracten is duurzame energie dan ook een belangrijk
onderwerp. De huidige contracten lopen tot 2013. Dit betekent
dat we in 2012 nieuwe afspraken moeten maken. Het energiecontract wordt afgesloten voor het hoofdkantoor, de DC’s en de
eigen winkels. Ondernemers kunnen vrijwillig aan het contract
deelnemen.

Totaal energieverbruik

2010

in MJ/m BVO
2

2011

2010

in kg/m2 BVO

2011

60

52

2.527

19

22
11

563

14

15
592

750

26

1.199

29

30
1.202

1500

1.620

45

1.670

2250

2.475

56

3000

Totale directe CO2-emissies

0

0
Kantoren

DC’s

Winkels

Totalen

(kantoren en DC’s
en winkels)

Kantoren

DC’s

Winkels

Totalen

(kantoren en DC’s
en winkels)

Het volledige verbruik van gas en electriciteit in kantoren, distributiecentra en winkels. Winkels worden meegenomen voor zover ze gedurende het
hele kalenderjaar onderdeel waren van Jumbo of Super de Boer. Gesloten winkels worden naar rato meegenomen (resolutie: per maand).
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Afval
We willen op een duurzame manier met ons afval omgaan. Op
dit moment gaat het afval van Jumbo bij de verwerker in de
grote bulk. Daar wordt door vergisting van bijvoorbeeld ‘over

de datum producten’ energie opgewekt. Wij volgen de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet. Het is onze grote wens in de
toekomst ons afval om te zetten in eigen energie. Die kunnen
we dan gebruiken voor transport of andere doeleinden.

Afval
Totaal afval

2010

Bestaande uit restafval, papier & karton, folie, ODP* en slachtafval

2011

0,17 ton/m² BVO
0,12 ton/m² BVO
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Trends per type

Verdeling per type 2011

2010

in ton/m2 BVO

0,090
0,080

0,083

45%

23%

2011

0,070

0,040

Folie

2

ODP*

30

Restafval

23

0,027

45

0,020
0,010

0,002

Papier & Karton

0,030

0,004

2%

0,037

30%

0,037

0,050

0,045

82%

0,054

0,060

0,000
Papier &
Karton

Folie

ODP*

Restafval

Eigen Jumbo en Super de Boer supermarkten en een gedeelte van de ondernemers.
*Over de Datum Producten.

Jumbo MVO-jaarverslag 2011

13

Onze MVO-strategie

Gezondheid
Lekker eten is belangrijk, maar gezond eten en bewegen
ook. Als supermarktketen willen we graag bijdragen aan
de gezondheid van onze klanten. Eerlijk zijn over eten en
goede informatievoorziening zijn daarbij van groot belang.

Gezonde voeding
Ik Kies Bewust
We breiden ons assortiment gezonde producten steeds verder
uit. In 2011 had ongeveer 15% van onze Jumbo Huismerk producten het Ik Kies Bewust logo (IKB).

producten. Zo willen we het gebruik van biologische producten
stimuleren. Daarnaast krijgt gezonde voeding een prominente
plek in ons Jumbo Magazine. Onze MVO-manager geeft hierin
periodiek informatie over het onderwerp.  

Aardappels Groenten en Fruit
In 2011 heeft Jumbo een belangrijke verbeterslag gemaakt
op het gebied van Aardappels, Groenten en Fruit (AGF). We
hebben de weg ‘van plant tot klant’ zo kort mogelijk gemaakt.
Daardoor liggen de producten sneller in de winkel en zijn ze
dus verser. En kan de klant ze langer bewaren. Dit draagt bij
aan het tegengaan van verspilling van voedsel.
Om deze verbeterslag te kunnen maken hebben we ons beleid
gewijzigd. We hebben ervoor gekozen met minder leveranciers
te werken. Leveranciers die met vollere vrachtwagens rijden
en focus hebben op duurzaam produceren. Zij hebben bijvoorbeeld zelf al maatregelen genomen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Ook gebruiken ze
verpakkingen die het milieu minder belasten. In 2012 gaan we
samen met onze leveranciers de kwaliteit van producten verhogen, de traceerbaarheid verbeteren en afval minimaliseren.

Biologisch
Ons assortiment Bio+ hebben we in 2011 verder uitgebreid.
Het totale biologisch assortiment van Jumbo groeit. Uitgangspunt is dat biologisch voedsel voor een grote groep consumenten betaalbaar wordt. Inmiddels is Bio+ mede dankzij Jumbo
uitgegroeid tot het 53e merk van Nederland. Op onze schappen
staan de biologische producten gewoon bij de reguliere

14

We verkopen ook wijn met Bio- en EKO-keurmerk. Ook hebben
we een Terra Vitis wijn in ons assortiment. Dit is een duurzame
kwaliteitswijn, die is geproduceerd met respect voor mens,
natuur en milieu. In 2012 breiden we dit Bio-, EKO- en Terra
Vitis assortiment verder uit. We kijken niet alleen naar de
inhoud van onze wijnen, maar ook naar de verpakkingen. Al
onze Jumbo huiswijnen zitten inmiddels in speciale flessen die
20% minder wegen dan reguliere wijnflessen. Minder gewicht
betekent namelijk minder energieverbruik. Wij vragen al onze
leveranciers standaard om lichtgewicht flessen te gebruiken.

Locale herkomst
Jumbo koopt steeds meer producten dicht bij huis in. We
hebben in 2011 de samenwerking met Willem & Drees in het
kader van ‘local for local’ uitgebreid. Hiermee brengen we
verse seizoensgroenten van boeren naar winkels in de buurt.
We stimuleren de verkoop door wekelijks een seizoensgroente
voordelig aan te bieden.

Vet
In 2011 hebben wij voor onze huismerk Agro diepvriesproducten en chips de overstap gemaakt van palmolie naar zonnebloemolie. Dit is niet alleen duurzamer maar ook gezonder.
Zonnebloemolie bevat namelijk minder verzadigde vetzuren.

Toevoegingen
We kijken als supermarktbedrijf steeds kritischer naar de stoffen in producten. De laatste jaren blijkt een toenemend aantal
mensen allergisch te zijn voor bepaalde toevoegingen. Daarom
kijken we extra naar kleur-, geur- en smaakstoffen. Ook minder
zout zorgt ervoor dat producten als gezonder bestempeld kunnen worden. Een dilemma hierbij is dat consumenten gewend
zijn aan zout. Zij vinden producten met producten met minder
zout vaak minder lekker en hebben ze de neiging alsnog extra
zout toe te voegen. Daarom gaan we bij Jumbo stapsgewijs te
werk. We hebben in 2011 het zout in onze groenteconserven
verminderd (25%). En ook de receptuur van onze sla-, runder- en

blinde vinken bevat nu 25% minder zout dan voorheen. Bovendien zijn deze vrij van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en e-nummers. Onze soep in zakken bevat sinds 2011 geen
smaakversterkers meer.
In 2012 gaan we het aantal e-nummers en de hoeveelheid zout
in ons vis- en vleesassortiment verder verlagen. Daarbij houden
we rekening met Clean Label (Clean Label houdt in dat producten geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen bevatten).
Ook brengen we in 2012 een maaltijdpakkettenlijn uit zonder
kleur-, geur- en smaakstoffen.

Voorlichting
Als supermarktketen dragen we bij aan de gezondheid van onze
klanten. Eerlijk zijn over eten en goede informatievoorziening
zijn daarbij van groot belang. Dat geldt in de eerste plaats
voor de etiketten op onze producten. Maar ook in ons Jumbo
Magazine besteden we regelmatig aandacht aan gezonde voeding, gezonde levensstijl en beweging. Zo geven we tips voor
balansdagen, sportieve uitjes en gezonde recepten. Daarnaast
adviseren we over het tegengaan van voedselverspilling door
slim te winkelen en te bewaren. We werkten hierbij in 2011
samen met onder andere het Voedingscentrum. Verder hebben
we deelgenomen aan een pilot van Supershopper. Dit is een initiatief van het Voedingscentrum en bedoeld voor basisschool-
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kinderen. Doel van Supershopper is dat kinderen leren gezonde
keuzes te maken in de supermarkt. Het lesmateriaal bestaat
onder andere uit een speurtocht door de winkel verzorgd door
diëtist, docent of supermarktmanager.

Declaraties
Jumbo zorgt voor eerlijke en heldere informatie op producten. Jumbo was in 2010 één van de eerste supermarkten die een dagelijkse
voedingsrichtlijn gaf op de huismerk producten. In 2011 gingen we
een stap verder. We vermelden nu ook expliciet op de verpakkingen
als een product geen smaak-, kleur- en conserveringsmiddelen
bevat. Een voorbeeld hiervan is onze soep in blik.
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Dierenwelzijn
We verkopen vlees, vis en eieren en vinden het belangrijk
dat dieren een goed leven hebben (gehad).

Vlees

Jumbo Bewust
In 2011 steeg de verkoop van Jumbo Bewust producten van 3%
naar maar liefst 18%. De verkoop van ons biologisch vlees steeg
met 10%. Om de kwaliteit van deze diervriendelijk geproduceerde producten duidelijk te maken, werken we met certificering. Jumbo Bewust is ontwikkeld in samenwerking met
boeren, vleesverwerkers, voederproducenten en de Dierenbescherming. De dieren waar zij mee werken hebben een betere
kwaliteit van leven, doordat ze meer ruimte hebben en comfortabel kunnen liggen. Jumbo Bewust is beter voor het dier en
minder milieubelastend. Bovendien is het vlees lekkerder.
In 2011 kreeg ons reguliere rundvlees een ster van het Beter
Leven Kenmerk. We zijn er trots op dat we hiermee de voor
loper in Europa zijn. Ook hebben we in 2011 met ons reguliere
varkensvlees de overstap gemaakt naar Milieukeur. Belangrijke reden daarvoor is dat bij Milieukeur naast dierenwelzijn
ook milieubelasting, gezondheid en transport een rol spelen.
Thema’s die ook voor Jumbo van belang zijn.
In 2011 hebben we konijn-, lam- en kiprollade aan het Jumbo
Bewust assortiment toegevoegd. In het feestassortiment
bieden we eveneens Jumbo Bewust producten aan.

Omzetaandeel diervriendelijk vers vlees
100%

2010
2011

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

18,1%

We hebben in 2011 ons assortiment diervriendelijk geproduceerde producten verder uitgebreid. We doen ook veel moeite
om de productie en consumptie van diervriendelijk geproduceerd vlees te bevorderen. Dat doen we door goed samen te
werken en gesprekken te voeren met onze leveranciers, ketenpartners en andere betrokkenen. We geven klanten uitgebreide
informatie over diervriendelijk geproduceerde producten en
stimuleren hen die producten te kopen. Zo proberen we duurzaam vlees voor een brede groep toegankelijk te maken.

waarin we ons committeren aan het verduurzamen van al ons
verse vlees - inclusief vleeswaren- voor 2020. De eerste stap is
om een eind te maken aan het preventieve gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. Het is onze bedoeling dat dit
op 1 januari 2014 zover is.

20%
10%

2,7%

Groei gecertificeerd aanbod

0%
Alle Jumbo Supermarkten, zowel eigen winkels als ondernemers
(exclusief Super de Boer).

Al het vlees duurzaam in 2020
In 2020 is al het verse vlees op de schappen in onze winkels
duurzaam. In 2011 hebben we ons aangesloten bij Het Verbond
van Den Bosch. We hebben een intentieverklaring ondertekend,
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De grote stijging in het omzetaandeel diervriendelijk vers vlees wordt
onder andere veroorzaakt door het feit dat het reguliere rundvlees een
ster van het Beter Leven Kenmerk kreeg.

Flexitariër
Jumbo houdt ook rekening met klanten die niet geheel vegetariër willen worden, maar wel minder vlees willen eten. Steeds
meer mensen zijn zich bewust van de impact van de vleesconsumptie op klimaatverandering. Een toenemend aantal kiest
er daarom voor minder vlees te eten. Jumbo brengt vanaf 2012
een alternatief op de markt voor deze zogenoemde flexitariërs.
Het doel is minder vlees in deze producten te gebruiken en aan
te vullen met bijvoorbeeld rijst.

Biosnacks
We onderzoeken of we in 2012 biologische snacks toe kunnen
voegen aan ons assortiment. Tot op heden zijn er nog weinig
mogelijkheden voor de inkoop van dit soort tussendoortjes.
Ook gaan we in 2012 verkennen of we rookworst van het
Jumbo huismerk met het Beter Leven Kenmerk kunnen gaan
verkopen. Dit is mede afhankelijk van verkrijgbaarheid van de
grondstoffen.

Omzetaandeel diervriendelijke verse vis
100%

2010

90%

2011

80%
70%
60%
50%

We hebben in 2011 vrijwel onze gehele doelstelling behaald
om alle wild gevangen vis voor vers en diepvries onder MSC
keurmerk te hebben. 98% is gecertificeerd. We verrichten veel
inspanningen om het visassortiment te verduurzamen. In ons
visbeleid stellen we eisen over de duurzaamheid van onze vis.
Dit geldt zowel voor verse vis als voor diepvries, conserven,
diervoeding en koelverse maaltijden. Voor vis in blik hebben
we in 2011 onze contacten versterkt met Fishes. Dit is een
leverancier van alleen maar duurzame visconserven. Ook hebben we Princess als leverancier verkozen boven de toenmalige
leverancier. Zo hebben we ons assortiment visconserven uitgebreid met duurzame vis en het MSC keurmerk. MSC (Marine
Stewardship Council) is een onafhankelijke organisatie die zich
wereldwijd inzet voor duurzaam gevangen vis.
We vragen de leveranciers altijd naar de herkomst van hun
vis. Waar nodig, zullen we hen stimuleren tot verbetering van
vangst- of kweekmethodes. Samen zoeken we naar wegen om
verschillende vissoorten duurzamer te maken. Het gaat hier
onder andere om schol. Dit geldt zowel voor de verse als de
diepvriesvis. Met name bij de laatste productgroep hebben we
in 2011 flinke stappen gezet. Zo hebben we ons Jumbo Huismerk assortiment uitgebreid met vissticks en kabeljauw met
het MSC keurmerk.
In 2012 gaan we meer verse en vriesverse vis met een MSC
keurmerk van Nederlandse bodem verkopen. Ook bij de vis in
blik blijft Jumbo zich inspannen om het aandeel MSC - waar
mogelijk - uit te breiden.

Jumbo MVO-jaarverslag 2011

30%
20%

26%

Verduurzamen van het assortiment

40%

26%

Vis

10%
0%
Alle Jumbo Supermarkten, zowel eigen winkels als ondernemers
(exclusief Super de Boer).

Viswijzer
Bij Jumbo streven we ernaar geen ‘rode’ vis in het assortiment
te hebben. Dit zijn vissoorten die je beter even niet kan eten
omdat ze te zwaar bevist worden of omdat de manier van
vangen of kweken te belastend is voor de natuur.
We moeten daarbij echter wel rekening houden met het feit
dat duurzame vis een dynamisch product is. Vis die het ene
jaar als ‘groen’ op de viswijzer van stichting Noordzee staat
vermeld, kan het jaar daarna ‘rood’ zijn. We zijn als supermarktbedrijf echter vaak verplicht ons voor een jaar vast te leggen
voor het assortiment diepvries en conserven. Het kan dan voorkomen dat daar ook soorten bij zitten die onverwachts rood
worden. Hierdoor is het niet altijd haalbaar helemaal geen rode
vis in het assortiment te hebben. Maar waar nodig nemen we
tussentijdse maatregelen. Zo hebben we onze paling en heilbot
van het schap gehaald. Tonijn nemen we niet op in ons Jumbo
Huismerk assortiment zolang deze vissoort bedreigd is.
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Zuivel

Omzetaandeel diervriendelijke zuivel

Weidemelk
We hebben in 2011 besloten zoveel mogelijk over te stappen op weidemelk. Deze melk is afkomstig van koeien die van
het voorjaar tot en met het najaar tenminste 120 dagen per
jaar, 6 uur per dag in de wei lopen. Het eerste product met
100% weidemelk (2 liter melkcans) stond in oktober 2011 bij
Jumbo op het schap. Een dilemma hierbij was dat zowel de
fabrikanten als wijzelf wilden voorkomen dat de melk van ver
gehaald moet worden. Lange transporten zijn immers slecht
voor het milieu. De vrees was dat als iedereen zou overstappen op weidemelk, er niet genoeg van beschikbaar zou zijn in
Nederland. Vooralsnog is het mogelijk de melk dicht bij huis te
halen. Jumbo blijft hier de voorkeur aan geven. Vanaf 2012 is
weidemelk onze eerste keus in alle nieuwe zuivelcontracten.
Ook verkiezen we, met het oog op duurzaamheid, FSC (Forest
Stewardship Council) karton voor onze zuivelpakken boven
ander karton. In 2012 maken we voor Milner en Wapenaer de
overstap naar kaas van weidemelk.
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3,4%

10%

2,8%

20%

0%
Alle Jumbo Supermarkten, eigen winkels en ondernemers (exclusief Super
de Boer).
Onder diervriendelijke zuivelproducten worden biologische producten en
weidemelk verstaan. In oktober 2011 heeft Jumbo de eerste weidemelk
onder haar huismerk geïntroduceerd.
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Mensen
Het respectvol behandelen van mensen binnen en buiten
ons bedrijf staat voorop. Bij de ontwikkeling van onze
activiteiten houden we daar rekening mee.

Goed werkgeverschap
Opleiding

Managementprogramma

In 2011 hebben we veel energie gestoken in het opleiden van
de vele collega’s die de overstap van Super de Boer naar Jumbo
maakten. Dat gold ook voor andere nieuwe medewerkers. We
verzorgen de scholing en opleiding vanuit ons eigen opleidingsinstituut, de Jumbo Academy. Iedereen die bij Jumbo komt
werken, krijgt een training over de formule uitgangspunten en
de 7 Zekerheden. In 2011 boden we de medewerkers diverse
andere scholingsmogelijkheden bij Jumbo aan. Training en
coaching op de werkvloer maakten eveneens deel uit van het
opleidingsprogramma.

Op het hoofdkantoor van Jumbo zijn we in mei 2011 gestart
met een grootschalig ontwikkelprogramma op het gebied
van leiderschap: JES! (Jumbo Elke dag Sterker). De directie van
Jumbo heeft de missie, visie en strategische doelen vastgesteld.
Het streven is het succes van Jumbo verder uit te bouwen door
de vorming van een professioneel team van leidinggevenden.
In 2012 loopt het programma door en gaan ook andere groepen het programma volgen.

Daarnaast hadden we ons reguliere trainings- en opleidingsprogramma. Zo zijn er in september ruim 450 medewerkers
gestart met een incompany MBO- of HBO-opleiding. Duizenden collega’s volgden een formuletraining. We hebben met
onze Jumbo Academy een landelijk opgezette eigen school. We
werken hierin samen met ROC de Leijgraaf in Veghel.
In 2012 voegen we voor de winkels aan MBO 2 een onderdeel
assortimentskennis toe en aan MBO 3 een vak specialistisch
diploma. Zo kunnen onze medewerkers de klanten nog beter
bedienen. Daarnaast wordt binnen Logistiek een MBO 1 opleiding gestart. Het leren van de Nederlandse taal speelt daarin
een belangrijke rol.

Integratie Super de Boer
We hebben in 2011 hard gewerkt aan de laatste fase van de
integratie met Super de Boer. De meeste Super de Boer winkels
zijn in dat jaar omgebouwd. Alle medewerkers van de winkels
zijn meegegaan naar Jumbo. Bij de afbouw van het hoofdkantoor van Super de Boer in Amersfoort, kon niet voor iedereen
een passende functie worden gevonden. We hebben ervoor
gezorgd dat zij gebruik konden maken van een zorgvuldig opgesteld sociaal plan. We hebben drie organisaties ingeschakeld
om deze mensen te ondersteunen met outplacement. Zowel
intern als extern hebben we mensen gedurende de integratie zo duidelijk en regelmatig mogelijk geïnformeerd over de
ontwikkelingen. Medio 2012 sluit de laatste Super de Boer.
Daarmee is de overname definitief afgerond.

Veiligheid
Daarnaast hebben we workshops aangeboden met open
inschrijving. De deelnemers worden daar getraind op gedrag
en vaardigheden. De workshops zijn voor alle medewerkers van
het hoofdkantoor die zichzelf verder willen ontwikkelen en de
effectiviteit van hun eigen handelen willen vergroten. Dit is
mede bedoeld om medewerkers mee te laten ontwikkelen met
de enorme groei van de organisatie.
In het voor- en najaar hebben we een groots opgezette
diploma-uitreiking georganiseerd. Daar zijn alle behaalde
resultaten, diploma’s en certificaten van de deelnemers binnen
de Jumbo Academy gevierd.

Jumbo MVO-jaarverslag 2011

We hebben in 2011 het Jumbo Incidenten Meldpunt (JIM)
geïntroduceerd. Winkels kunnen nu via het intranet eenvoudig
melding doen van veiligheidsincidenten. Het gaat hier bijvoorbeeld om overvallen, inbraken, bedreigingen, maar ook zakkenrollen of skimmen. Het is de bedoeling dat andere winkels over
die informatie kunnen beschikken. Zo kunnen zij eventueel zelf
preventieve maatregelen nemen.
Omdat we preventie heel belangrijk vinden, hebben we ook de
winkelsurveillance anders georganiseerd. Beveiligers gaan hun
taak meer invullen vanuit een rol als gastheer/vrouw. Zij leren
medewerkers door middel van training on the job hoe zij bij
kunnen dragen aan veiligheid op de winkelvloer. Deze werk-
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Personeelsbestand
Totaal aantal mensen in dienst
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Totaal aantal
Mannen

Vrouwen

Eigen Jumbo en Super de Boer winkels (exclusief ondernemers).
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Eigen Jumbo en Super de Boer winkels (exclusief ondernemers).

wijze sluit aan bij onze Zekerheid ‘Service met een glimlach’.
In 2011 is het aantal overvallen toegenomen. In samenwerking
met de branche en politie proberen we dit aantal terug te dringen. Medewerkers die te maken krijgen met een ingrijpende
gebeurtenis zoals een overval, vechtpartij of ernstige bedreiging, proberen we op alle mogelijke manieren bij te staan. Via
onze afdeling Human Resources (HR) krijgen ze ondersteuning
van professionele slachtofferopvang.

Gezondheidsmanagement
Eind 2011 hebben we een belangrijke stap gezet op het gebied
van gezondheidsmanagement. We hebben een overeenkomst
gesloten met één arbodienst die in het hele land actief is.
Daardoor kunnen leidinggevenden nog beter worden ondersteund om uitval bij medewerkers te voorkomen. Evenals bij de
begeleiding van hun medewerkers bij herstel en re-integratie.
In 2011 hadden Jumbo en Super de Boer (exclusief ondernemers) samen op een aantal van 20.467 medewerkers een
meldingsfrequentie van 0,46 per medewerker (deze frequentie
houdt in dat een medewerker binnen 12 maanden meer dan
drie keer ziek geweest is). Mensen, die zich ziek gemeld hebben, waren gemiddeld 17 dagen ziek. De belangrijkste oorzaak
was griep (37%).
Om het arbotraject nog effectiever te maken, gaan we vanaf
2012 werken met een zogenaamde ‘providerboog’. Hierin zijn
vaste aanbieders op het vlak van bijvoorbeeld fysiotherapie,
maatschappelijk werk en traumatische hulp vertegenwoordigd.

Dienstverband
Dienstverband voor Jumbo als totaal 2011

Bewegen
We hebben in 2011 twee sportactiviteiten voor onze medewerkers georganiseerd in het kader van ons Vitaliteitsplan. Dit
komt voort uit onze behoefte om de fitheid van onze medewerkers te bevorderen. We organiseerden een hardloopwedstrijd
en deden mee aan de marathon van Eindhoven. In totaal liepen
bijna 75 medewerkers in een geel ‘Hallo Jumbo’-shirt mee op
de afstanden van 10,5 km tot een hele marathon. Ter voorbereiding op de wedstrijd organiseerden we collectieve Looptrainingen. In 2012 doen we mee met de Singelloop in Breda. Met een
minimale afstand van 5 km hopen we nog meer medewerkers
warm te maken voor deze sport. Voor de nieuwelingen op
loopgebied hebben we een speciaal ‘start to run’-programma
opgezet. Verder kunnen onze medewerkers in Veghel meedoen
aan een proef. Tegen een kleine vergoeding kunnen ze een jaar
lid worden van loopgroep Wijbosch. Daar worden zij professioneel begeleid bij het trainen.

0%

Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers zo gezond
mogelijk kunnen eten in de kantine. Om mensen te ontmoedigen zijn snacks er relatief duur en gezonde producten relatief
goedkoop. Verder bieden we aantrekkelijke extra gezonde
producten.
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Eigen Jumbo en Super de Boer winkels (exclusief ondernemers).

Jumbo MVO-jaarverslag 2011

21

Onze MVO-strategie

Eerlijke handel
Keurmerken
Jumbo werkte in 2011 samen met verschillende keurmerken
op het gebied van eerlijke handel. Denk aan Utz Certified,
Fair Trade, Rainforest Alliance. De duurzaamheidscriteria die
de keurmerken hanteren komen voor ongeveer 80% overeen.
Daarnaast legt ieder keurmerk nog specifiek nadruk op bepaalde onderwerpen, zoals de milieu- , sociale- of economische
component. Door het accepteren van verschillende keurmerken
willen we een brede bijdrage leveren aan maatschappelijke
ontwikkelingen.

Keurmerken koffie
Onze huismerk koffie (100% duurzaam), is samengesteld uit
koffiesoorten met een verschillend keurmerk. Door de toenemende vraag naar duurzame koffie is het niet altijd mogelijk
om voldoende koffie te krijgen met de gewenste kwaliteit van

één keurmerk. Het samenvoegen van verschillende keurmerken heet het ‘mandjesconcept’. Hierdoor kunnen we blijven
garanderen dat de koffie die wij op het schap hebben 100%
duurzaam is én van goede kwaliteit.
Ons assortiment eerlijke producten blijft groeien. Zo zijn we in
2011 gestart met de inkoop van rozen met het Max Havelaar
keurmerk. Dit betekent dat de boeren die de rozen voor het
Jumbo Huismerk kweken een eerlijke prijs krijgen. Ook wordt
bij de productie rekening gehouden met het milieu, veiligheid
op de werkvloer en is geen sprake van kinder- of gedwongen
arbeid of discriminatie. De bloemen zijn afkomstig uit Oeganda. Ondanks de lange reis die de rozen moeten afleggen is de
CO2 uitstoot van die rozen minder dan die van bloemen, die in
Nederlandse kassen worden gekweekt.

Keurmerken
Verkoop keurmerken in Nederlandse
supermarkten
2010
2011

25,0%
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2011

25,0%

19,2%

20,0%
18,7%

20,0%

Verkoop keurmerken bij Jumbo
(incl. Super de Boer)

0,0%

0,0%
Gezond
keurmerk

Biologisch
keurmerk

Duurzaam
Totaal
keurmerk keurmerken

Gezond
keurmerk

Biologisch
keurmerk

Duurzaam
Totaal
keurmerk keurmerken

Bron: Symphony IRI. Exclusief Aldi, Lidl en Dirk van den Broek.
De verkoop van gezonde keurmerken neemt af daar waar die van de biologische en duurzame keurmerken toeneemt. Jumbo volgt hiermee de
nationale trend.
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Verduurzamen keten

Kritische grondstoffen

We maken ons, waar mogelijk, sterk voor het duurzamer maken van de keten. In 2011 zijn we gestart met samenwerking
met het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Deze groep helpt
internationale handelsketens te verduurzamen. Zij bouwen
resultaatgerichte coalities van bedrijven, NGO’s, overheden
en andere partners. Het doel is het wereldwijd bestrijden van
armoede, bescherming van het milieu en duurzame handel tot
norm te maken. Eind 2011 zijn we benaderd om mee te doen
aan een nieuw keteninitiatief rondom het verduurzamen van
AGF uit Latijns Amerika, Afrika en Azië. We staan hier in principe positief tegenover. In 2012 gaan we dit initiatief verder
verkennen.

In 2011 hebben we het hele Jumbo Huismerk feestassortiment
chocolade Utz Certified gemaakt. We streven ernaar dat dit
eind 2012 ook het geval is met ons Jumbo Huismerk chocolade assortiment, zoals chocoladerepen. In 2015 willen we
alleen nog maar huismerk chocoladeproducten met het Utz
certificaat op het schap hebben. Dat betekent dat dan ook de
chocopasta en hagelslag gecertificeerd zullen zijn.
Dit komt voort uit onze behoefte verantwoord om te gaan met
grondstoffen. Een aantal van deze grondstoffen (commodities)
zoals soja, palmolie en cacao zijn aangemerkt als ‘kritische
commodities’. Voor soja en palmolie conformeert Jumbo zich
aan de afspraken binnen het Centraal Bureau Levensmiddelen
(CBL). Daarbij is afgesproken dat uiterlijk in 2015 uitsluitend
de duurzame variant van soja en palmolie als ingrediënt wordt
gebruikt in alle huismerkproducten. Voor cacao is dat in 2025.

Maatschappelijke betrokkenheid
Fondsenwerving
In 2011 hebben wij de KWF-Kankerbestrijding ondersteund. Zo
hebben meer dan dertig enthousiaste collega’s tijdens de Jumbo
Spinning Marathon een aanzienlijk bedrag bij elkaar gefietst
voor het KWF. Als aanvulling hierop hebben vier medewerkers
meegereden met de Alpe d’HuZes. Zij fietsten vele malen naar
boven voor het goede doel.
Ook in 2012 zal Jumbo het KWF weer helpen met het inzamelen van geld. Er staat wederom een spinningmarathon gepland.
Ook worden collectebussen in de winkels geplaatst. In Utrecht
wordt een Jumbo Fietsdag georganiseerd die langs verschillende winkels zal gaan. De helft van het inschrijfgeld wordt aan
het KWF gedoneerd.

ene winkel ging naar een bejaardentehuis, de andere naar een
tehuis met mensen met een beperking of naar een brandweerkazerne. Op dat moment ging ook de verkoop van de nieuwe
haringen van start in de winkel. De nieuwe haring was - vanzelfsprekend - voorzien van het MSC keurmerk.

Serious Request
Ook in 2011 steunden wij 3FM Serious Request bij het ophalen
van geld voor het Rode Kruis. We hebben samen met Coca Cola
wederom een grootschalige statiegeldactie op touw gezet. In
iedere winkel stond bij de emballageautomaat  een speciale
display. Klanten konden daarin hun statiegeldbonnen achterlaten.

Samenwerking Voedselbank

Microkrediet

In het verleden hadden Jumbo en Super de Boer verschillende
uitgangspunten voor het schenken van producten aan de
voedselbank. In 2011 hebben we samen met de Stichting Voedselbank Nederland (SVN) voorbereidingen getroffen voor een
helder overall beleid. In 2012 wordt dit beleid uitgerold.

Omdat ondernemerschap één van de krachten is van Jumbo,
voelen we ons verbonden met initiatieven op het gebied van
microkrediet. Sinds 2007 hebben we in samenwerking met
ontwikkelingsorganisatie ICCO en microfinancieringsorganisatie Terrafina Microfinance projecten op het gebied van microkredieten in Peru, Ethiopië en de Filippijnen. In 2011 hebben we
overlegd over nieuw op te zetten projecten. We denken hierbij
aan microkrediet-achtige initiatieven waarvan producten wellicht verkocht kunnen worden in de Jumbo winkels. In 2012
gaan we op zoek naar de juiste partners hiervoor.

Haring voor een goed doel
Om te vieren dat de eerste nieuwe haring gearriveerd was,
mochten de medewerkers van de diverse Jumbo winkels een
schaal verse maatjesharing aanbieden aan een goed doel. De
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Organisatieprofiel

Mission statement

Eigenzinnig en innovatief

Jumbo streeft naar marktleiderschap in iedere plaats waar een
supermarkt is gevestigd. We willen elke dag maximaal voldoen
aan de wensen van de klant. Ook proberen we een goede buur
te zijn voor de omgeving. Jumbo bouwt met zeer gemotiveerde
medewerkers aan een excellente serviceorganisatie.

Jumbo is eigenzinnig en innoverend in de supermarktbranche.
Zo werken we met het Excellent Scorecard systeem. Op basis
hiervan kunnen we op unieke wijze de prestaties van elke
vestiging meten en bijsturen. Daarnaast hebben we de Jumbo
Academy. Dit is ons eigen opleidingscentrum waar werknemers
verschillende aspecten van het supermarktvak leren. Dit is
zowel in het belang van de medewerkers als van onze klanten.
Maar vooral brengen we op de Jumbo Academy de passie voor
de klant bij. Zo kunnen medewerkers onze slogan ‘Elke dag
beter’ nakomen.

Familiebedrijf
Jumbo Supermarkten is een familiebedrijf. Het komt voort uit
de Van Eerd Groothandel, opgericht in 1921. In 1983 werd de
eerste supermarkt met de naam Jumbo geopend. De huidige
formule werd geïntroduceerd in 1996. Kern daarvan is dat we
de klant altijd centraal stellen. De afgelopen jaren is Jumbo
snel gegroeid. Eind 2011 telde Jumbo 263 winkels: 142 filialen
en 121 franchisevestigingen. Bij Super de Boer ging het om
nog 34 winkels, waarvan 7 zelfstandige ondernemers. In totaal
werkten er op dat moment ruim 22.000 medewerkers verspreid over Nederland.

Prijswinnaar
Jumbo heeft in de loop der jaren tal van prijzen gekregen. Zowel consumenten, retailspecialisten als de industrie beoordelen de inspanningen van Jumbo regelmatig als zeer succesvol.
Een tevreden klant is voor Jumbo de bevestiging dat we erin
zijn geslaagd de klant optimaal van dienst te zijn.

7 Zekerheden

Omzet, marktaandeel en resultaat

Jumbo streeft naar 100% klanttevredenheid. Daarom hebben
we zeven garanties opgesteld: de 7 Zekerheden. Dit zijn de beloftes waarmee wij de unieke formule garanderen: de laagste
prijs, het grootste assortiment en de beste service. Dankzij de
7 Zekerheden is het heel prettig boodschappen doen bij Jumbo.
Ook maken ze voor de medewerkers het werken bij Jumbo
leuker. Dat merken onze klanten in de winkel.

De omzet van de Jumbo formule nam in 2011 toe tot
2.451 miljoen euro. (Dit is een stijging van ruim 40% ten
opzichte van 2010.) Ons marktaandeel steeg daarmee tot
8%. De consumentenomzet van Jumbo nam toe, zowel in de
bestaande als in de nieuwe winkels van Jumbo. De autonome
omzetgroei bedroeg in 2011 2,5%. Het aantal winkels nam met
90 toe tot 263 winkels eind 2011.

Quality discounter
Jumbo is te kwalificeren als quality discounter. Een unieke
combinatie: niet alleen de laagste prijzen, maar tegelijkertijd
ook een perfecte service en een ruim assortiment. Prijsmeters
controleren dagelijks onze eigen prijzen en die van concurrenten. Indien nodig passen we direct de prijzen aan. Zo betalen
consumenten bij Jumbo écht altijd de laagste prijs.

Elke dag beter
Investeren in nieuwe winkels, nieuwe ideeën en nieuwe mensen is een speerpunt. Jumbo is altijd in beweging, ook al werkt
de markt niet mee en staan marges onder druk. De klant elke
dag opnieuw 100% van dienst kunnen zijn, blijft onder alle
omstandigheden ons streven. Nu en in de toekomst.
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Bestuur

Bestuur
Als familiebedrijf hechten we principieel aan een goed ondernemingsbestuur. Wij laten ons daarbij niet alleen leiden door
de belangen van de aandeelhouders, maar van alle stakeholders, zoals onze klanten, medewerkers en de ondernemers
waarmee we intensief samenwerken.

verdeeld tussen de heer C.J.M. van Eerd en zijn drie kinderen
Colette Cloosterman-van Eerd, Frits van Eerd en Monique
Groenewoud-van Eerd. Daarnaast houdt C.J.M. van Eerd via zijn
houdstermaatschappij Van Eerd Beheer bv nog een preferent
aandelenbelang in Jumbo Groep Holding.

We zijn een open bedrijf en hebben niets te verbergen. Ook de
integratie van Super de Boer heeft op een heel transparante
manier plaatsgevonden. Uitgangspunt is steeds geweest om in
het integratieproces alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over voor hen relevante zaken. Eenzelfde benadering
zal worden gekozen bij de integratie van C1000 in de komende
jaren.

Raad van Commissarissen
Sinds 2009 heeft Jumbo een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC). De heer C.J.M. van Eerd is President-Commissaris. De
andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Harry Bruijniks
en Wilco Jiskoot.

Directie

Ons uitgangspunt hierbij is dat we de Corporate Governance
code zoals opgesteld door de commissie Tabaksblatt zo veel
mogelijk toepassen. Naast een duidelijke inrichting van de
verantwoordelijkheden van aandeelhouders, Raad van
Commissarissen en Directie, hoort hierbij ook een duidelijke
verslaglegging naar alle stakeholders.

Aandeelhouders
De aandelen van Jumbo zijn voor 100% in handen van de familie
Van Eerd. De gewone aandelen zijn qua eigendom evenwichtig

Ook in 2011 bestond de statutaire directie uit drie leden,
namelijk Frits van Eerd (Algemeen Directeur), Colette Cloosterman-van Eerd (Directeur Marketing en Formule) en Ton van
Veen (Financieel Directeur). Per 1 april 2011 is het directieteam
uitgebreid met directieleden voor de disciplines Commercie
(Ed van de Weerd), Winkeloperatie (Jan Heuving), Supply Chain
(Karel de Jong), HR (Gea Kuiper) en Niels Onkenhout van Super
de Boer. De nieuwe directiestructuur is een rechtstreeks gevolg
van de sterke groei in de afgelopen jaren. Daardoor is de Jumbo
organisatie steeds groter en complexer geworden. De directie is
gevestigd op het hoofdkantoor in Veghel.

Organogram

RvC
CEO
Frits van Eerd

Statutaire directie
Formule

CFO

Colette Cloosterman-van Eerd

Ton van Veen

Commercie

Operatie

Supply Chain

HR

Integratie

Ed van de Weerd

Jan Heuving

Karel de Jong

Gea Kuiper

Niels Onkenhout

Operationele directie
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Onderscheidingen

In 2011 heeft Jumbo verschillende prijzen gewonnen. Deze onderscheidingen bevestigen de kracht van onze unieke formule
en onze reputatie bij de consument, leveranciers en vakgenoten.
De prijzen die we hebben gewonnen, geven vertrouwen voor de
toekomst en zijn voor ons een stimulans om op de ingeslagen
weg verder te gaan. Dat betekent dat we continu blijven zoeken
naar onderscheidend vermogen om Jumbo nóg beter te maken.
Dat is ook één van de redenen waarom we jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek op winkelniveau uitvoeren.
De prijzen en onderscheidingen die we in 2011 ontvingen:

prestigieuze designprijs voor verpakkingsontwerpen werd uitgereikt aan Jumbo voor de verpakkingen van Jumbo zuigelingenvoeding en Jumbo huiswijnen.

ZO2Z-award 2011
Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt voor de beste ondernemer
van de provincie. De winnaars zijn stuk voor stuk ondernemers
die als voorbeeld gelden voor de supermarktbranche. Drie ondernemers van Jumbo zijn in 2011 in de prijzen gevallen:
Groningen
Paul Papo en Anrico Maat, Groningen
Friesland
Titus Vogt, Dokkum
Overijssel
Niek en Tijn Leussink, Goor

Meest klantvriendelijke supermarkt 2011
We hebben de titel in de categorie supermarkten wederom
vast weten te houden. Het bewijst dat ‘Service met een glimlach’, één van onze 7 Zekerheden, werkt. Dit is bevestigd door
3.000 consumenten in een onderzoek van Marketresponse.

Lean and Green Award

Customer Centric DNA award 2011 in categorie
Supermarkten

Provinciewinnaars Supermarkt van het jaar

Voor het eerst werd deze award uitgereikt aan de supermarkt
die er dit jaar het best in geslaagd is de klant centraal te zetten
in het klantcontact.

GfK Kerstrapport 2011: beste supermarkt van Nederland
Jumbo weet in het GfK Kerstrapport wederom de eerste plaats
te veroveren. Dit betekent dat Jumbo door haar klanten verkozen is tot ‘Beste supermarkt van Nederland’.

Gouden Gazelle Award 2011
Jumbo bleek de grootste groeier van Brabant van de laatste
drie jaar in de categorie omzet meer dan 30 miljoen euro. Met
een omzet van net geen 3 miljard euro was Jumbo verreweg de
grootste winnaar van een Gouden Gazelle in Zuid-Nederland.

SAN Accent
De reclamecampagne ‘Hallo Jumbo’ is bekroond met een SAN
Accent, een communicatie vakprijs.

Jumbo kreeg de Lean and Green Award voor de door haar
gerealiseerde CO2 doelstellingen op logistiek gebied, met een
minimale CO2 reductie van 20%.

In de strijd om de titel ‘Supermarkt van het jaar’ zijn twee
Jumbo supermarkten uitgeroepen tot provinciewinnaar:
Noord-Holland Jumbo in Hilversum
Groningen
Jumbo Euroborg in Groningen Euroborg

Jumbo Groningen Euroborg: EKO award
én Fair Trade award
Groningen Euroborg wint twee duurzame awards:
EKO award
Meeste biologische producten, totaal 1.069
producten
Fair Trade award Meeste Fair Trade producten, totaal 297
producten

Duurzaamheidsprijs
Jumbo ondernemer Casper Heine uit Eerbeek heeft de 3e prijs
gewonnen in de duurzaamheidsverkiezing Duurzame Dinsdag.
Casper Heine richtte bij de verbouwing van zijn winkel extra
voorzieningen in voor het inzamelen van afval.

FoodManager of the year - Frits van Eerd
Effie-award brons
De bronzen Effie is toegekend aan de reclamecampagne ‘Hallo
Jumbo’ voor effectieve communicatie.

Nominatie NIMA-ward

Frits van Eerd, algemeen directeur, is tijdens het Nationaal Food
Congres in Scheveningen uitgeroepen tot FoodManager van het
Jaar. Hij werd geroemd om zijn vasthoudendheid en enorme
klantgerichtheid. Met deze titel treedt Van Eerd in de voetsporen van zijn vader, die in 2004 FoodManager van het Jaar werd.

Jumbo is genomineerd voor ‘Beste Marketingbedrijf van 2011’.

Influencer of the year Supply Chain - Karel de Jong
Pentaward
Jumbo heeft 2 Pentawards in ontvangst mogen nemen. Deze
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In 2011 is Karel de Jong, directeur Supply Chain, uitgeroepen
tot Influencer of the year Supply Chain.

Bijlage 4

Reikwijdte van
het verslag

Reikwijdte van het verslag
Dit MVO-verslag hebben we gebaseerd op de richtlijnen voor
duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative.
Op basis van de beschikbare gegevens zijn wij zo compleet
mogelijk geweest. De inhoud van het verslag is gebaseerd op
de vier pijlers van Jumbo: energie, dierenwelzijn, gezondheid
en mensen. Deze thema’s zijn vastgesteld op basis van de
relevantie voor de bedrijfsvoering, voor onze stakeholders en
de branche en op basis van de impact en de invloed die Jumbo
op die thema’s heeft en kan hebben. Binnen iedere pijler zijn
de activiteiten op de voor 2011 meest relevante subthema’s
toegelicht en wordt een doorkijk gegeven naar de subthema’s
voor 2012.
Het verslag hebben we geschreven voor al onze stakeholders
en specifiek voor onze medewerkers, onze klanten, NGO’s,
consumenten, supermarktondernemers en onze leveranciers.
De reikwijdte van het verslag omvat de volledige Jumbo Groep
Holding B.V., waaronder de eigen Jumbo en Super de Boer
supermarkten, de hoofdkantoren, de distributiecentra en de
slagerij in Beilen.

Jumbo MVO-jaarverslag 2011

Bij het verzamelen van informatie bleek dat het niet altijd
mogelijk is een scheiding te maken tussen eigen winkels en
zelfstandig ondernemers (vooral als het producten betreft).
Daar waar cijfers ook gegevens van de zelfstandig ondernemers
omvatten, wordt dit apart vermeld.
De basis van de in dit verslag genoemde bedragen en getallen
vormt het financiële boekjaar 2011. Het boekjaar van Jumbo
Groep Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en
eindigt op zondag die het dichtst bij 31 december van het betreffende jaar ligt. Het boekjaar van 2011 bestond uit 52 weken
en eindigde op 1 januari 2012. Het vergelijkende boekjaar 2010
bestond uit 52 weken en eindigde op 2 januari 2011.
Het verslag is tot stand gekomen met betrokkenheid van de
verantwoordelijken van de verschillende afdelingen.
Als basis voor het verslag is gebruik gemaakt van de People,
Planet en Profit indicatoren uit het Global Reporting Initiative
in combinatie met de pijlers uit de duurzaamheidsstrategie van
Jumbo.
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Bijlage 5

GRI Tabel

GRI (Global Reporting Initiative) Index

Pagina

1.1 Verklaring hoogst beslissingsbevoegde

3

1.2 Impact, Risico en Kansen

6, 7

Organisatieprofiel
2.1-2.8

6, 7, 24, 25

2.9 Significante veranderingen

3

2.10 Onderscheidingen

26

Rapportage parameters
Rapportageprofiel
3.1 Rapportageperiode

2011

3.2 Voorgaand verslag

2010

3.3 Rapportagecyclus

Jaarlijks

3.4 Contact

30

Reikwijdte en begrenzing
3.5-3.8

27

3.9 Data, meettechnieken en berekeningen

Structuur en Governance
Governance
4.1-4.4

6, 7, 25

Verplichtingen in verband met externe initiatieven
4.12

6, 7

Economische prestatie indicatoren
EC 9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan.

28

23

GRI (Global Reporting Initiative) Index

Pagina

Milieu prestatie indicatoren
Energie
EN 3 Direct energieverbruik.

11, 12

EN 5 Energiebesparing.

11, 12

EN 6 Energie-efficiënte en hernieuwbare energie

9-12

Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen
EN 18 Reductie van uitstoot van broeikasgassen

9

EN 19 Emissie van Ozonafbrekende stoffen

10

EN 22 Totaalgewicht aan afval naar type

13

EN 26 Vermindering milieu impact producten

Alle thema
hoofdstukken

EN 29 Milieu impact van transport

9

Arbeidsomstandigheden prestatie indicatoren
Werkgelegenheid
LA 1 Werknemersbestand

20

LA 7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers

21

LA8 Opleiding, training, advies preventie in kader veiligheid

19

LA 11 Programma’s competentiemanagement en levenslang leren

19

Gezondheid en veiligheid van consumenten
Sector supplement food
FP 8 Beleid en activiteiten ten aanzien van voorlichting van de consument over ingredienten die bovenwettelijk zijn

Jumbo MVO-jaarverslag 2011
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Dit jaarverslag is een uitgave van Jumbo Groep Holding B.V.
Rijksweg 15, 5462 CE Veghel
T (0413) 38 02 00
F (0413) 34 36 34
mvo@jumbosupermarkten.nl
www.jumbosupermarkten.nl/mvojaarverslag
Overal waar we in dit verslag Jumbo noemen kunt u lezen:
Jumbo Groep Holding B.V.
(exclusief franchisenemers behalve waar anders vermeld)
Heeft u een reactie op het verslag of heeft u behoefte aan
aanvullende informatie neem dan contact op met onze
MVO-manager Cindy van Lieshout.

Colofon
Concept en tekst: Good Company, Edith van Zalinge
Dataverwerking: Royal Haskoning
Vormgeving: Communicatie Team
Online weergave: Facetbase
Fotografie: Studio van Assendelft
© Jumbo Supermarkten, 2012
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd of overgenomen zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.
Veghel, juni 2012
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