
MVO-resultaten 2011
in het kort Jumbo Supermarkten

Een duurzame 
boodschap

Energie

Als supermarktketen kunnen we een groot verschil maken 
in het tegengaan van klimaatverandering. Dit biedt 
eveneens besparingskansen waar iedereen van profi teert.

Als supermarktketen kunnen we een groot verschil maken 

Doel
•  20% energiebesparing in winkels 

tussen 2010-2020

•  10% energiebesparing hoofdkantoor 

en Distributiecentra tussen 2010-2015

•   50% minder CO2 
uitstoot van 

transport tussen 2008-2020

Als snel groeiend familiebedrijf voelen we ons verantwoordelijk 

voor de mensen om ons heen. Maatschappelijke betrokkenheid 

zit in de genen van onze onderneming. 

In 2011 hebben we weer fl inke stappen gezet om invulling 

te geven aan onze visie en strategie op dat vlak. 

We focussen daarbij op vier pijlers: Energie, Gezondheid, 

Dierenwelzijn en Mensen.

 

Bij de verdere invulling en 

doorontwikkeling van ons 

MVO-beleid luisteren we 

uiteraard heel goed naar wat 

er speelt in de samenleving.

Colette Cloosterman-van Eerd

Directeur Marketing en Formule

Jumbo Supermarkten

21 MAN-trucks met Euronorm 3 
vervangen voor een versie met de 
Euronorm 5 EEV dieselmotor

Lean and Green Award 
Deze wonnen we voor de 
gerealiseerde CO

2
-doelstellingen 

op logistiek gebied

Onze kijk op 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk 

Ondernemen (MVO)

Bij de verdere invulling en 

doorontwikkeling van ons 

MVO-beleid luisteren we 

uiteraard heel goed naar wat 

er speelt in de samenleving.

Colette Cloosterman-van Eerd

Directeur Marketing en Formule

21 schonere
vrachtwagens

In 2011 wonnen we de 
LEAN and GREEN Award

We hebben de uitstoot 
verminderd door het nemen van 
diverse efficiency maatregelen

Zo rijden we nog zuiniger!

(Aantal gereden kilometers tussen 
distributiecentra en winkels)

Dashboardsysteem
Middels ons dashboardsysteem 

bieden we onze chauff eurs inzicht 

in hun rijstijl en hun verbruikscijfers. 

We vinden het belangrijk dat zij 

milieubewust zijn. 

Euronorm 5 EEV dieselmotor

We hebben de strategie voor het verduurzamen van het Jumbo Huismerk vastgesteld 

Gezondheid
• Gezonde voeding
•  Voorlichting

Energie 
• Energiebesparing
• Vermindering emissie
• Duurzame energie  

Dierenwelzijn
• Leefomstandigheden
• Certificeringen

Mensen 
• Goed werkgeverschap
•  Maatschappelijke 
betrokkenheid 

• Eerlijke handel 

Lean and Green Award 
Meer weten? Het uitgebreide verslag vind je 

op: jumbosupermarkten.nl/mvojaarverslag



Doel: versterken van goed

werkgeverschap, eerlijke 

handel en maatschappelijke 

betrokkenheid

: versterken van goed

werkgeverschap, eerlijke 

handel en maatschappelijke 

betrokkenheid

Dierenwelzijn
We verkopen vlees, vis 
en eieren en vinden het 
belangrijk dat dieren 
een goed leven hebben 
(gehad). 

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

Gezondheid

Mensen

Medewerkers van Jumbo groeien op 
de Jumbo Academy. Daar geven we 
ook onze 7 Zekerheden trainingen!

Er zijn in afgelopen jaar 450 
medewerkers gestart met een 
incompany MBO of HBO opleiding.incompany MBO of HBO opleiding.

•  Jumbo gaat een alternatief 
op de markt brengen voor 
fl exitariërs: producten 
met minder vlees maar 
bijvoorbeeld rijst

•  We kijken of we biologische 
snacks aan ons assortiment 
kunnen toevoegen

•  We onderzoeken of we 
rookworst met Beter Leven 
Kenmerk kunnen gaan verkopen

Ons reguliere 
rundvlees 
heeft een ster van 
het Beter Leven 
Kenmerk 
gekregen

Eerste huismerk product 
met weidemelk op 

het schap Op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid 
nam Jumbo deel aan diverse fondsenwervende activiteiten. 
Zoals de Jumbo Spinning Marathon voor het KWF en we 
sponsorden een team op Alpe d’Huzes.

We stimuleren onze 
medewerkers meer te 
bewegen

Eerlijke handel
•  Jumbo Groningen wint EKO 

award én Fair Trade 
award: meeste biologische en 
Fair Trade producten

•  Inkoop rozen met het Max 
Havelaar Keurmerk: boeren 
krijgen een eerlijke prijs

•  Ons feestassortiment chocolade 
is Utz Certifi ed

Ons Hallo Magazine staat elke 
keer boordevol tips voor lekker 
en gezond eten en drinken!

EXTRA DECLARATIES
OP PRODUCTEN

Door duidelijk te 
vermelden wat er 

in onze producten zit, 
kun je beter bepalen of 

je voldoende gezonde 
voedingstoff en 

binnen krijgt.

Gezondheid
Ons Hallo Magazine staat elke 
keer boordevol tips voor lekker 
en gezond eten en drinken!

Het respectvol behandelen van mensen binnen en buiten 
ons bedrijf staat voorop. Bij de ontwikkeling van onze 
activiteiten houden we daar rekening mee. 

Veiligheid in 
winkels verhoogd 

door herinrichting 
winkelsurveillance 

en de introductie van 
een incidenten meldpunt

vis
Onze wilde vis (vers 
en diepvries) is voor 

98% MSC gecertifi ceerd

De verkoop van 
biologisch vlees 
is gestegen met

Het assortiment van Jumbo Bewust is 
verbreed en de verkoop van Jumbo Bewust 
producten is gestegen van                 naar ruim

van onze Jumbo 
Huismerk  producten draagt 
het Ik Kies Bewust logo
Huismerk  producten draagt 

Onze huismerkproducten werden 
in 2011 gezonder door o.a. 

vermindering zout en andere 
toevoegingen. 

Een aantal agro-producten 
wordt gebakken in gezondere 

zonnebloemolie.

Minder
is meer

•  Jumbo gaat een alternatief 

•  We kijken of we 

•  We onderzoeken of we 

Doel: in 2020 al het verse vlees duurzaam

Jumbo laat zich adviseren door De Raad 
van Kinderen. Een goed initiatief van 
Laurentien van Oranje, voorzitter van de 
Missing Chapter Foundation 

Instellen Raad 
van Kinderen

•  Jumbo gaat een alternatief 
op de markt brengen voor 

: producten 
met minder vlees maar 

Ons reguliere 
rundvlees
heeft een ster van 
het Beter Leven 
Kenmerk
gekregen

is gestegen metis gestegen met

Eerste huismerk product 
 op 

het schap

SUPERSHOPPER
Door deelname aan 
SuperShopper, een initiatief van 
het Voedingscentrum, helpen 
we basisschoolkinderen gezonde 
en bewuste keuzes te maken in 
de supermarkt. 
De kinderen krijgen 
twee lessen op 
school en een 
speurtocht 
in een 
supermarkt. 


