Een duurzame boodschap
Jumbo’s duurzame beleid
en resultaten over 2012
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Jumbo’s duurzame princi

Onze duurzame
boodschap

We zijn eerlijk en open over
wat we doen en vinden

Als supermarktketen hebben we een
grote impact op onze omgeving. Daar
zijn we ons bij Jumbo goed van bewust.
We voelen ons verantwoordelijk voor
de wereld om ons heen. Daarbij geven
we graag het goede voorbeeld. Dat
past bij een familiebedrijf.
We geloven dat we zaken kunnen
verbeteren. Te beginnen bij onszelf.
En als we echt samenwerken met alle
partijen lukt dat nog beter. We vinden
het belangrijk om hierbij aan te geven
hoe we over bepaalde zaken denken.
Onze visie op MVO en onze duurzame
principes zijn het uitgangspunt voor
ons handelen. Het is de basis van
een nieuw doordacht beleid dat we
hebben opgesteld voor Jumbo en
C1000. Hiermee zijn we klaar voor de
toekomst.
Colette Cloosterman-van Eerd
CCO
Jumbo Groep Holding

Visie op MVO
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.

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.

We behandelen mensen
en dieren met respect
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 werk
omstandigheden en betrouwbaar
partnerschap een belangrijke rol. De
combinatie daarvan en soms ook balans
hiertussen vraagt om een continue
afweging.

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

We brengen het beste
in mensen naar boven
‘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 zitten er in voor
de lange termijn
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.

MVO Thema’s

Verminderen
voedselverspilling

Onze duurzame principes hebben we doorvertaald naar 6 actuele
thema’s die belangrijk zijn voor onze klanten en medewerkers. We
willen daarin samen met onze ketenpartners het verschil maken.
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Mini Masterclass Haring
Steeds meer duurzaam vlees
In 2012 verkochten we
ruim 60% meer duurzaam
vers vlees dan in 2011.

71%

Jumbo slagers geven smaakles op
basisscholen over lekkere
en gezonde Jumbo
haring met het

MSC-keurmerk
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In gekruid vlees en vleesproducten
25% minder zout ten opzichte
van 2011.

25%

In 2012 startten we een pilot om
producten die bij aankomst in de
DC’s nog maar beperkt houdbaar
zijn, direct naar de Voedselbank
te distribueren.
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Alle koffie, chocoladerepen en chocolade
feestassortiment van ons huismerk
zijn gecertificeerd duurzaam.
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Milieukeur.
In onze Jumbo winkels is het

omzetaandeel biologische
producten gestegen van 1,2% naar
1,5% en in onze C1000
winkels van 1% naar 1,6%.
Het aantal biologische
producten is uitgebreid
van 233 naar 249.

Ruim 220.000 schoolontbijtjes
verzorgde Jumbo in 2012 voor het Nationaal

Schoolontbijt als partner van het
Voorlichtingsbureau Brood. De
kinderen leerden zo dat het ontbijt
een belangrijke start van de dag is.

Foodbattle
minder voedselverspilling bij
klanten thuis
Jumbo en C1000 in Brummen, Eerbeek
en Apeldoorn gaven deelnemers tips
om voedselverspilling te voorkomen.
Resultaat: in 3 weken verminderde
de verspilling met
gemiddeld 20%.

20%

Efficiënt energieen materiaalgebruik
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2% minder

stimuleert recycling.

energie in onze
winkels

Gezondere
werknemers
op distributiecentra door

Doelstelling

energiebesparing
winkels gehaald! Besparing
van 2% per jaar gerealiseerd
door o.a. permanente
afdekking wandkoelingen.

Minder foodmiles

15% reductie van
onze gereden kilometers in 2012 ten opzichte van 2011

15%

Zonnepanelen op daken
Diverse winkels hebben zonnepanelen
aangebracht om in (een deel van) hun
energiebehoefte te voorzien.
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fysiotherapeuten.
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Dit werkt drempelverlagend.

(Aantal gereden
kilometers tussen
distributiecentra
en winkels.)
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Jumbo Groningen
Euroborg haalde de
EKO-Award en
Jumbo Ciboga de Fair

Trade Award 2012

binnen. Beide prijzen
worden uitgereikt door
Milieudefensie.

Hands on fair trade
in Sri Lanka

Medewerkers van de 9 Jumbo’s van de Maripaangroep
hielpen in 2012 de leef- en werkomstandigheden te
verbeteren in een kokosmelk- en een specerijenfabriek
in Sri Lanka. Ze zamelden geld in en hielpen ter plekke mee.

E-learning
Sinds de integratie met
C1000 ook e-learning
trainingen beschikbaar voor
Jumbo medewerkers.

