Een
duurzame
boodschap
Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame koers
als familiebedrijf
Visie op MVO

Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de
samenleving staat. Daar zijn we trots op.

Een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering is dat
we zo duurzaam mogelijk willen werken. Dit betekent dat
we rekening houden met mens, dier en milieu, in alles wat
we doen. Daarbij verliezen we de wensen van de klant niet
uit het oog. We zien het als een uitdaging om hier de juiste
balans in te vinden.
Dit maakt het ook complex. Want wat goed is voor
bijvoorbeeld dierenwelzijn, is niet altijd goed voor de mens,
het milieu óf de portemonnee van onze klanten. Bovendien
kijken we bij al deze keuzes niet alleen naar de korte termijn,
maar vanzelfsprekend ook naar de lange termijn. Wij vinden
het belangrijk dat er voor onze kinderen en toekomstige
generaties een leefbare wereld blijft bestaan.
We zijn ons bewust van onze rol in de keten. In veel
gevallen kost het echter tijd en geld om
duurzame resultaten te bereiken. Bovendien
zouden we willen dat sommige zaken soms
sneller gaan. Maar juist met het oog op een
duurzame toekomst, willen we doordacht te
werk gaan bij alle verschillende facetten van ons
duurzaamheidsbeleid.

In 2013 hebben we voor dit beleid een stevige basis gelegd.
Van hieruit hebben we mooie stappen kunnen zetten.
Hier gaan we in 2014 mee door. Bovendien gaan we extra
aandacht besteden aan gezonder eten en leven en het
verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop.
Omdat we graag verantwoording afleggen over de wijze
waarop we werken aan duurzaamheid, onze ambities en
resultaten, is ons duurzaamheidsverslag voor iedereen
online toegankelijk. Dat houdt ons, samen met onze
klanten en andere stakeholders, scherp in onze
duurzaamheidsmissie.
Namens de directie,
Colette Cloosterman-van Eerd
Directeur formule en innovatie

Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen
staan we midden in de samenleving. We voelen ons
verantwoordelijk voor de wereld om ons heen voor deze en
volgende generaties. We geloven dat we de wereld alleen
samen écht kunnen verbeteren. Beginnend door elke dag
het beste uit ons zelf te halen. Geleid door onze duurzame
principes doen we dat stap voor stap, samen met al onze
medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en
ketenpartners.

Jumbo’s duurzame principes
We zijn eerlijk en
open over wat we
doen en vinden

We zijn zuinig op onze
natuurlijke rijkdommen, het
milieu en ieders gezondheid

We brengen
het beste in mensen
naar boven

We vinden het belangrijk eerlijk en helder te zijn over
ons MVO beleid en de stappen die wij zetten om steeds
duurzamer te worden. Ook onze mening, overwegingen en
dilemma’s daarbij delen wij met de betrokkenen.

Wij willen zuinig zijn, op elkaar en op de wereld om ons
heen. In alles wat wij doen wegen we af of het anders kan;
efficiënter, minder belastend en gezonder.

‘Elke dag beter’ is ons motto. Groei en ontwikkeling geven
energie en brengen ons als individu en als samenleving
verder. We stimuleren daarom waar mogelijk de ontwikkeling
van onze medewerkers, ondernemers en relaties.

We behandelen
mensen en dieren
met respect

 e voelen ons betrokken
W
bij de samenleving en
zetten ons daar voor in

We zitten er
in voor de
lange termijn

Het welzijn van mens en dier gaat ons aan het hart. Daar
hebben we aandacht voor en daar investeren wij in. Naast
leefomstandigheden spelen ook werkomstandigheden
en betrouwbaar partnerschap een belangrijke rol. De
combinatie daarvan en soms ook balans hiertussen vraagt
om een continue afweging.

Als familiebedrijf zorgen wij voor onze naasten.
Onze winkels en vestigingen staan midden in de
samenleving. Wij willen dan ook een rol vervullen in die
samenleving, waar wij zelf ook onderdeel van zijn.

Als familiebedrijf kijken we niet alleen naar het succes
van nu en morgen. We denken na over het belang van de
generaties na ons. We kiezen ook eerder voor de beste dan
voor de snelste oplossing.

Gezonder eten
en leven

Samenwerking
met Stichting de
Noordzee

Verminderen
voedselverspilling

Ons assortiment wordt steeds gezonder. We
stimuleren en helpen onze klanten en medewerkers
gezonder te eten en te leven.

We gooien geen eetbaar voedsel weg en stimuleren
onze leveranciers in de keten en klanten thuis dat ook
niet te doen.

•	
Koningsontbijt: Ontbijten is een belangrijke start van de
dag. Zeker voor kinderen. Voor 1,3 miljoen kinderen en
100.000 leraren verzorgden we een ontbijt als feestelijke
start van de Koningspelen.
•	
1,9 miljoen vleesvervangers uitgedeeld met Stichting
Natuur en Milieu.
•	
Raad van de Kinderen : 15 kinderen denken mee over wat
Jumbo kan doen om kinderen te helpen gezonder te eten
en leven. Dit project gebeurt in samenwerking met de
Missing Chapter Foundation.

•	Ontwikkeling centrale aanpak doneren aan Voedselbank.
•	De hoeveelheid over de datum producten per M2 VVO is
afgenomen met 2%.

Jumbo steunde
het eerste Koningsontbijt
op 26 april 2013

Verduurzamen
grondstoffen,
productie en inkoop
De producten die bij Jumbo in de schappen liggen, zijn
geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu en
worden ingekocht voor een goede prijs.

•	
Samenwerking met Stichting de Noordzee met als doel
in 2017 alleen nog duurzame vis in onze schappen te
hebben liggen.
•	Omzetaandeel Weidemelk gestegen met 100%.
•	
Gericht samenwerken voor betere arbeidsomstandigheden:
start van het objectief verzamelen van bewijs hiervoor
onder onze leveranciers.
•	Carbon footprint van de vleeswarenschaaltjes verlaagd
met 40-70%.
• Alle Jumbo vaatwastabletten fosfaatvrij.

Aan de slag met nieuwe
duurzaamheidscriteria
varkensvlees

Goed
werkgeverschap

Minder lege
kilometers
vrachtauto’s

Lokaal betrokken
ondernemerschap

We bieden onze medewerkers een uitdagende,
prettige en gezonde werkomgeving.

We zijn lokaal betrokken en dragen bij aan een fijne
buurt. Onze winkels staan midden in de samenleving
en onze ondernemers tussen onze klanten.

•	Tijdens de Week van de Veiligheid drie congressen
georganiseerd met het thema agressie en geweld.
•	We steken veel tijd en energie in het terugdringen van het
ziekteverzuim. Het stimuleren van sportieve activiteiten
van onze medewerkers draagt daar ook toe bij.

We gaan voor
sportieve activiteiten
voor het hele bedrijf

Efficiënt energie- en
materiaalgebruik
In alles wat we doen, gebruiken we zo min mogelijk
energie of materiaal. Tijdens en na gebruik
van onze producten is de impact op het milieu
geminimaliseerd.

•	Het energieverbruik bij de distributiecentra in Veghel is in
2013 met ongeveer 10% afgenomen.
•	Het totaal aantal transportkilometers is met
6% teruggebracht door het integreren van de
distributienetwerken.
•	Samen met Wecycle hebben we een opvallende
inzamelstraat ontwikkeld en in de winkels geplaatst.
Daardoor is het gebruik door klanten flink toegenomen.
•	De gezamenlijke carbon footprint per vierkante meter
verkopend vloeroppervlak (VVO) van Jumbo en C1000 was
in 2013 255 kton. Deze is met 18,5% gedaald ten opzichte
van 2012 (313 kton). Belangrijkste oorzaak hiervan was
de overstap naar minder belastende koelmiddelen en de
inkoop van duurzaam opgewekte elektriciteit.

•	In totaal hebben 40 Jumbo en C1000 franchisenemers
het zogenoemde Super Supermarkt Keurmerk (SSK)
behaald. Bij de audit wordt gekeken naar de inzet van de
winkel op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
•	
Jumbo en Fair Trade Original werken samen bij een actie
voor de kokosnootboeren in Sri Lanka. Jumbo heeft 10.000
euro bijgedragen aan het opknappen van de school voor
de kinderen die boeren. Hij wordt voorzien van een goede
keuken, toiletten en nieuwe leermiddelen. De school moet
in de loop van 2014 helemaal klaar zijn.
•	De Jumbo’s op Texel hebben in 2013 hard gewerkt aan het
optuigen van een goed MVO-beleid. Het is de bedoeling
dat elk kwartaal een nieuw project wordt opgestart
rondom de onderwerpen: mens, gebouw en omgeving.
“Het is leuk een heel andere kant van Jumbo te laten zien,
zowel naar de medewerkers als de omgeving. Wij zijn er
trots op dat deze ontwikkelingen door onze teams worden
gedragen. En het is een grote stimulans dat onze klanten
hun waardering uiten,” vertelt Monique van DiepenRavenstijn van de Ravenstijn Texel Groep.

Maripaan Groep in actie

