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Voorwoord

Formuledirecteur Colette Cloosterman-van Eerd  

Jumbo Supermarkten

Beste lezer, 

2010 was voor Jumbo een druk en enerverend jaar. Op diverse 

fronten is er veel gebeurd in onze organisatie. De nadruk lag 

hierbij natuurlijk op de spraakmakende integratie met  

Super de Boer. Nadat we in december 2009 deze onderne-

ming hebben overgenomen, is met enorme inzet gewerkt 

aan het samenvoegen van Jumbo en Super de Boer. Sindsdien 

zijn we sterk gegroeid. In totaal hebben we 44 Super de Boer 

winkels omgebouwd tot Jumbo. In Gouda bereikten we een 

mijlpaal met de opening van de honderdvijftigste Jumbo.  

Eind 2010 stond de teller op 174 Jumbo’s. Daar zijn we  

bijzonder trots op.

Ondanks onze focus op de integratie zijn we onze maat-

schappelijke verantwoordelijkheid niet uit het oog verloren. 

Als familiebedrijf staan we immers midden in de maatschap-

pij. We voelen ons oprecht betrokken bij onze klanten, onze 

medewerkers en andere mensen in de wereld om ons heen. 

Dit hoort van nature bij Jumbo en de manier waarop we wer-

ken. Het zit in onze genen.

Omdat we ons ervan bewust zijn dat een integratieproces 

vaak onzekerheid met zich meebrengt, hebben we dit jaar 

extra aandacht besteed aan onze medewerkers. We hebben 

veel energie gestoken in goede en zorgvuldige informatie 

en begeleiding van mensen. Dit geldt zowel voor de nieuwe 

medewerkers als voor degenen die al langer bij Super de Boer 

of ons familiebedrijf werken. 

Het meest inspirerende van de integratie is echter dat het vele 

nieuwe kansen biedt. Ook op het gebied van MVO, ofwel maat-

schappelijk verantwoord ondernemen hebben we onze krachten 

gebundeld. We hebben bijvoorbeeld een flinke slag kunnen ma-

ken door de grootscheepse ombouwoperatie van de winkels aan 

te grijpen voor de uitvoering van een aantal energiebesparende 

maatregelen. Het mooie is dat dit bij zoveel winkels tegelijk een 

fors effect heeft. Verder hebben we een grote efficiencyslag kun-

nen maken voor bijvoorbeeld inkoop en logistiek. Doordat we 

steeds groter zijn geworden, hebben we ook meer impact en zijn 

we een sterkere samenwerkingspartner voor toeleveranciers.

Daar staat tegenover dat onze medewerkers, klanten, 

leveranciers, investeerders, samenwerkingspartners en 

NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) óók meer van ons 

verwachten. We vinden dat heel begrijpelijk en willen ons er 

graag voor inzetten. Daarom zit duurzaamheid verweven in 

onze 7 Dagelijkse Zekerheden, de garanties van Jumbo dat we 

onze beloftes waarmaken. Iets wat vanzelfsprekend ook geldt 

voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

We hebben in 2010 aan onze strategische pijlers energie, 

gezondheid en dierenwelzijn een belangrijke vierde pijler 

toegevoegd: mensen. Medewerkers en andere belangheb-

benden zijn een voorwaarde voor goed maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap. Op het gebied van deze 

pijlers hebben we belangrijke stappen vooruit gezet. Met dit 

MVO-jaarverslag geven we inzicht in wat we hebben gedaan 

om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen en 

buiten de organisatie verder vorm te geven en écht te laten 

leven. Bovendien geven we een doorkijk naar de plannen 

voor 2011.

Met het oog op de integratie van Super de Boer en Jumbo 

hebben we besloten in 2010 een gezamenlijk MVO-jaarver-

slag uit te brengen. Voor Jumbo is het de eerste keer dat we 

dit in de vorm van een jaarverslag doen. Het is een signaal 

van ons snelgroeiende familiebedrijf dat we onze maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid heel serieus nemen. We staan 

hierbij altijd open voor op- en/of aanmerkingen. Bij verant-

woord ondernemen hoort wat ons betreft immers ook een 

grote bereidheid te leren van de omgeving waarin we leven 

en werken. Zo worden we elke dag nog beter én duurzamer.

Namens de directie 



Gezondheid
Gezonde voeding •

Voedselveiligheid/kwaliteit •

Dierenwelzijn
• Leefomstandigheden

• Transport

Mensen
• Goed werkgeverschap

• Gezondheidsmanagement

• Eerlijke handel

• Community investment

Energie
Energiebesparing •

Vermindering emissies •

Duurzame energie • 

Een duurzame boodschap

We zijn een familiebedrijf en als familie heb je het beste met elkaar voor 

en zorg je voor elkaar. We willen een goede buur zijn. We vinden het 

belangrijk aandacht te besteden aan de wereld waarin we leven. Nu en 

in de toekomst. Hier en elders. Om onze maatschappelijke rol duidelijk 

te definieren -zowel voor onszelf als de buitenwereld- hebben we een 

bewuste MVO-strategie uitgestippeld. Deze bestaat uit de pijlers Energie, 

Gezondheid, Dierenwelzijn en Mensen. Deze pijlers zijn belangrijke thema’s 

voor onze branche. Daarnaast geven we breed invulling aan diverse andere 

aspecten op het gebied van duurzaamheid. 
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01. Een duurzame boodschap

Vorig jaar hebben we in onze brochure ‘Een duurzame bood-

schap’ een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in 2010 

op het gebied van MVO. In dat jaar hebben we onze inge-

zette strategie verder vorm gegeven. De integratie met 

Super de Boer – dat MVO ook al hoog in het vaandel had 

staan – heeft hierbij natuurlijk ook een rol gespeeld. Begin 

2010 hebben we onze MVO-plannen naast elkaar gelegd. We 

hebben goed gekeken naar de sterke punten van Super de 

Boer en deze geïntegreerd in onze strategie en onze aanpak.  

We hebben het beste uit twee werelden gehaald. Op deze 

manier zijn we – óók op het gebied van duurzaamheid –  

een nog sterkere partij in de markt.

Elke dag beter
‘Elke dag beter’ luidt ons motto. Dat geldt ook voor onze  

inzet op het gebied van MVO. We kiezen hiervoor de weg  

van de geleidelijkheid: geen revolutie, maar evolutie. 

Wat sterk bij de filosofie van Jumbo hoort, is dat we  

waar maken wat we beloven. Dit zit verweven in onze  

7 Dagelijkse Zekerheden. Het geldt voor alles wat we doen, 

in de winkels en de rest van het bedrijf, maar eveneens voor 

ons beleid als maatschappelijk verantwoord ondernemer. 

We zoeken aansluiting bij ons streven het ondernemerschap 

van onze medewerkers te stimuleren. Hierbij hoort het zelf 

ontplooien van MVO-initiatieven. Op die manier wordt het 

beleid ook intern zo breed mogelijk gedragen. Zo kunnen  

we samen waardevolle resultaten boeken. 

De vier pijlers 
De vier pijlers van onze MVO-strategie (Energie, Gezond-

heid, Dierenwelzijn en Mensen) hebben we gekozen omdat 

dit gebieden zijn waarop wij als supermarktketen echt 

impact kunnen hebben. Met deze aandachtspunten kunnen 

we krachtig handelen. Het zijn onderwerpen waarmee we 

kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie van 

mensen, de wereld om ons heen en ons bedrijfsresultaat 

(People, Planet, Profit).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in de genen van ons familiebedrijf.  

We vinden het belangrijk aandacht te besteden aan de wereld waarin we leven.  

Nu en in de toekomst. Om onze maatschappelijke rol duidelijk te definiëren –  

zowel voor onszelf als de buitenwereld – hebben we in 2009 een bewuste strategie  

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) uitgestippeld. Deze bestaat uit  

de pijlers: Energie, Gezondheid en Dierenwelzijn. In 2010 hebben we hier de pijler 

Mensen aan toegevoegd. We hebben deze speerpunten vastgesteld op basis van 

gesprekken met medewerkers en enkele NGO’s en consumenten zien als belangrijke 

thema’s voor onze branche. Daarnaast geven we breed invulling aan diverse andere 

aspecten op het gebied van duurzaamheid. 

Onze MVO-strategie

“Als een van de eerste partijen leveren we nu ongeveer tien jaar rechtstreeks aan Jumbo. Sinds 2000 voeren we het Milieukeurmerk. 

Dat was voor Jumbo een belangrijke reden om met ons de afspraken voor rechtstreekse levering te maken. Ik vind dat Jumbo goed 

bezig is met duurzaamheid. Zowel achter de schermen met leveranciers als voor de schermen in de winkels met consumenten. 

Bewustzijn creëren bij klanten is heel belangrijk. Jumbo besteedt hier veel aandacht aan. In onze samenwerking is duurzaamheid 

nu heel vanzelfsprekend. Samen kijken we ook naar hoe we het nog beter kunnen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van residuen 

(resten van gewasbeschermingsmiddelen). Hierbij is het onze ambitie om geen residuen meer op onze prei te hebben. Hiermee gaan 

we een stap verder dan wat de wet voorschrijft.”

“ Duurzaamheid is  
nu vanzelfsprekend” Marcel Jacobs, preiteler



18 19

“Jumbo heeft zich gecommitteerd aan twintig procent CO
2
-reductie in vijf jaar tijd (2007-2012) en komt hierdoor in aanmerking 

voor de Lean and Green Award. Deze reductiedoelstelling is fors, maar gezien het uitgesproken commitment zal Jumbo er alles aan 

doen dit te halen. Het project Emissiereductie in Brabant, waar Jumbo in 2010 aan heeft deelgenomen, kan werken als vliegwiel 

voor dit soort duurzaamheidambities. Dat zien we ook bij andere deelnemers aan het project. Binnen het project hebben we een 

CO
2
-emissie nulmeting uitgevoerd en verbetermaatregelen benoemd. Met de doelstelling van twintig procent reductie in vijf jaar 

gaat Jumbo nog een stap verder. Dat vind ik mooi om te zien.”

01. Een duurzame boodschap

“ Jumbo committeert zich  
aan een forse doelstelling”

Ton Mooren, projectleider EVO  

(Ondernemersorganisatie voor  

Logistiek en Transport)

Het is onze uitdaging om onze huismerkproducten (Private 

Label) zo duurzaam mogelijk te maken. Hier hebben wij 

als retailer immers de meeste invloed op. Bij veel van onze 

huismerkproducten spelen al verschillende duurzaamheids-

aspecten een rol. Zo kijken we naar het land van herkomst, de 

verpakking en de grondstoffen. Waar we onze focus op leg-

gen, is mede afhankelijk van het soort product en de impact. 

Eén ding is zeker: we willen ons huismerkassortiment over de 

hele breedte verduurzamen. Al realiseren we ons dat het las-

tig is om harde doelen te stellen. We staan uitgebreid stil bij 

de vraag: als we willen dat in 2015 het huismerkassortiment 

duurzaam moet zijn, wat betekent dit dan?  

Wat vandaag een heel hoog ambitieniveau is, kan over een 

jaar alweer normaal zijn of zelfs achterhaald. Door heel wel-

overwogen besluitvorming komen we tot de meest efficiënte 

aanvliegroute, passend bij onze formule. 

Ons huismerk (Private label) 
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Dilemma’s
Wij nemen onze maatschappelijke rol serieus en gaan wel-

overwogen te werk. Hierbij komen we regelmatig voor allerlei 

dilemma’s te staan. Is het noodzakelijk om veranderingen  

ineens door te voeren of doen we dit stapsgewijs? En wat 

doen we als NGO’s verschillende meningen hebben? Een 

schets van de dilemma’s die ons bezighouden vindt u in het 

hoofdstuk ‘Dilemma’s’.

Verantwoordelijkheid binnen Jumbo
Vanuit de directie is Colette Cloosterman-van Eerd eindver-

antwoordelijk voor MVO. Om dit onderwerp bij Jumbo nog 

beter op de kaart te zetten, hebben we in 2010 een  

projectmanager MVO aangenomen. In februari 2011 is zij met 

haar werkzaamheden begonnen. Zij gaat de voortgang  

bewaken en erop toezien dat wij onze MVO-doelstellingen 

behalen. Omdat we binnen Jumbo ondernemerschap stimu-

leren – het is één van de kenmerken van het Jumbo DNA –  

ligt de verantwoordelijkheid voor MVO bij de afdelingen. 

Al is een geïntegreerde aanpak onontbeerlijk. Daarom zijn er 

multidisciplinaire werkgroepen per speerpunt (Energie,  

Gezondheid, Dierenwelzijn en Mensen) samengesteld.  

In deze werkgroepen worden de focus, doelstellingen  

en aanpak vastgesteld. 

Samen 
Bij de ontwikkeling van onze MVO-strategie hebben we de 

ideeën van onze medewerkers, consumenten, toeleveranciers 

en NGO’s meegenomen. We zijn er immers van overtuigd dat 

we alleen samen goede en effectieve stappen vooruit  

kunnen zetten. We spraken bijvoorbeeld met het Wereld  

Natuur Fonds over de ontwikkelingen en mogelijkheden  

met betrekking tot duurzame palmolie, met de Dieren- 

bescherming over dierenwelzijn en met Oxfam Novib over 

duurzame chocolade en koffie. 

De mening van onze klant vinden wij enorm belangrijk.  

Klanten helpen ons scherp te blijven en houden ons op de 

hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen. We informeren 

onze klanten over onze MVO-activiteiten via ons Jumbo  

Magazine en onze website. Consumenten kunnen altijd 

reageren door te bellen of te mailen met onze consumenten-

service. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.

We blijven de komende jaren actief en structureel contact 

onderhouden met onze stakeholders. 

Bewustwording
We vinden het essentieel dat duurzaamheid een onderwerp 

is dat echt leeft bij alle afdelingen in ons bedrijf. We zijn ervan 

doordrongen dat we alleen oprecht en bewust duurzaam 

kunnen zijn als het door zoveel mogelijk medewerkers in  

het bedrijf wordt gedragen. Daarom besteden we veel  

aandacht aan het bewustwordingsproces van onze mede-

werkers, zodat ze begrijpen wat het belang is van een goed 

duurzaamheidsbeleid en waarom we er zoveel energie in  

steken. We informeren hen regelmatig over onze MVO- 

strategie en activiteiten. Het onderwerp kwam ook in 2010 

aan de orde in diverse nieuwsbrieven, dvd-journaals en via 

een flyer bij de salarisstrook. 

We hopen dat de medewerkers ook uit zichzelf initiatieven 

zullen ontwikkelen. In de toekomst willen we de betrokken-

heid van onze medewerkers nóg verder versterken.

01. Een duurzame boodschap

“Onder de supermarkten zit Jumbo bij de koplopers als het gaat om duurzame cacao. Zo introduceerden ze in 2010 duurzame huis-

merkchocoladeletters. Ook hebben ze zich eraan gecommitteerd dat in 2015 al hun huismerk chocoladeproducten duurzaam zijn. 

Jumbo is dus goed bezig. Niet alleen op het gebied van chocolade trouwens. Ook bij koffie is Jumbo een duurzame koploper. In onze 

contacten is Jumbo altijd open en transparant. Dat waarderen we. Een volgende stap die Jumbo nog zou kunnen maken? Ik zou het 

goed vinden als Jumbo iets over duurzaamheid zou opnemen in de 7 Dagelijkse Zekerheden.”

“ Open en  
transparant” Frank Mechielsen, beleidsadviseur bij Oxfam Novib
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01. Een duurzame boodschap

Als landelijke supermarktketen kunnen we daadwerkelijk  

iets doen tegen de klimaatverandering. Daarom is Energie 

één van onze MVO-pijlers. Om onze belasting van het milieu 

te verminderen focussen we vooral op energiebesparing, 

gebruik van duurzame energie en vermindering van  

CO
2
-uitstoot bij ons transport. Dit komt niet alleen onze  

leefomgeving ten goede, ook ons bedrijf profiteert hiervan.  

Het allerbelangrijkste is dat we hierdoor onze klanten de 

laagste prijsgarantie kunnen blijven bieden.

Een toelichting op wat we op dit gebied hebben bereikt in 

2010 leest u in het volgende hoofdstuk ‘Energie’.

Pijler 1 > Energie

Energie
Energiebesparing • 

Vermindering emissies • 

Duurzame energie •

Lekker eten vinden we belangrijk, maar gezond leven ook. 

Wat ons betreft gaan ze hand in hand. Het speerpunt  

Gezondheid mag daarom niet in onze MVO-strategie 

ontbreken. We willen bijdragen aan de gezondheid van 

onze klanten en medewerkers door gezonde producten te 

bieden. Daarnaast stimuleren we een gezonde leefwijze. 

Onder andere door voorlichting te geven over gezond eten 

en bewegen. Voor onze medewerkers ontwikkelden wij een 

vitaliteitsplan.

Verder lag onze focus bij de pijler Gezondheid in 2010 vooral 

op de reductie van toevoegingen in ons huismerkassortiment 

en uitbreiding van ons biologisch assortiment. Zo geven we 

nog meer inhoud aan onze belofte dat klanten voor al hun 

boodschappen bij ons terecht kunnen. U leest meer over onze 

aanpak op het gebied van gezondheid in het gelijknamige 

hoofdstuk in dit verslag. 

Pijler 2 > Gezondheid

Gezondheid
Gezonde voeding • 

Voedselveiligheid/kwaliteit • 
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01. Een duurzame boodschap

Bij Jumbo hechten we grote waarde aan dierenwelzijn.  

We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vlees- 

en visproducten en eieren afkomstig zijn een goed leven 

hebben (gehad). Doorlopend zijn we op zoek naar producten 

waarbij aan deze voorwaarden ten aanzien van dieren- 

welzijn wordt voldaan. We gaan vaak stapsgewijs te werk. 

In nauwe samenwerking met onze ketenpartners en de 

Dierenbescherming hebben we in 2010 de mogelijkheden 

om meer diervriendelijk geproduceerde producten in het 

assortiment op te nemen onder de loep genomen. Hierdoor 

hebben we flinke stappen voorwaarts kunnen maken.  

Een van de belangrijkste resultaten is dat we ons aanbod 

hebben uitgebreid van vlees met een Beter Leven Ster. 

Verder hebben we veel aandacht besteed aan het creëren 

van bewustzijn bij de consument. En daar gaan we zeker 

mee door. In het hoofdstuk ‘Dierenwelzijn’ gaan wij hier 

uitgebreider op in. 

Pijler 3 > Dierenwelzijn

Dierenwelzijn
Leefomstandigheden • 

Transport • 

Mensen maken Jumbo. In de breedste zin van het woord.  

We hebben oog en oor voor mensen binnen en buiten ons 

bedrijf. Bij de ontwikkeling van onze activiteiten houden we 

daar rekening mee. Dit betekent dat we een goede buur wil-

len zijn in de plaatsen waar we zijn gevestigd. Maar ook dat 

we aandacht hebben voor mensen die op andere manieren 

te maken hebben met de producten die we verkopen en de 

activiteiten die we uitvoeren. Hier en elders in de wereld. 

Voor onze eigen medewerkers voelen we ons bijzonder  

verantwoordelijk. We zijn ons er zeer goed van bewust dat zij  

ons belangrijkste kapitaal zijn. Alleen sámen kunnen we 

Jumbo succesvol maken.

Pijler 4 > Mensen

Mensen
Goed werkgeverschap •

Gezondheidsmanagement • 

Eerlijke handel • 

Community investment • 



Als supermarktketen kunnen we een groot verschil maken in het tegengaan 
van klimaatverandering. Energie is daarom een van onze MVO-pijlers.
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02. Energie

Transport en logistiek

“ Focus op efficiënt en  
energiezuinig bevoorraden’’

Ton van de Donk, transportmanager:  

“Ook voor Transport en logistiek stond 

2010 in het kader van de integratie. Een 

nieuw avontuur, maar doordat we al goed 

gestructureerd en efficiënt werkten is het 

jaar stabiel verlopen. We hebben het aantal 

gereden kilometers flink weten te reduceren en 

hiermee ook kosten kunnen besparen. Een mooi 

voorbeeld is de vermindering van het verkeer 

van het Super de Boer distributiecentrum in 

Beilen naar haar distributiecentrum in Den 

Bosch. Direct in het eerste contact met onze 

nieuwe collega’s hebben we aangeboden 

de goederen voor Den Bosch mee te nemen 

in Jumbo wagens op onze terugweg naar 

Veghel. Dit bespaarde al snel zo’n achtduizend 

kilometer per week!”

Overname Super de Boer 
De overname van Super de Boer in 2009 had tot gevolg dat 

we de beschikking kregen over meer distributiecentra in heel 

Nederland. Dit bood een mooie kans om de distributie  

efficiënter te maken. Vanaf eind 2010 bevoorraden we Noord-

Nederland gedeeltelijk vanuit het voormalige Super de Boer 

distributiecentrum in Beilen. Voorheen liep deze bevoorrading 

vanuit Veghel. De veranderingen leiden tot een besparing van 

vele kilometers en een significante vermindering van de  

uitstoot van CO
2
. In de loop van 2011 willen we de hele  

bevoorrading voor Noord-Nederland vanuit Beilen laten lopen. 

Acht nieuwe dubbeldeck-opleggers 
In maart 2010 hebben we acht nieuwe dubbeldeck-opleggers 

in gebruik genomen, naast de acht die we al hadden. Hierdoor 

rijden er minder Jumbo vrachtwagens op de weg, verbruiken 

we minder brandstof en verminderen we onze CO
2
-uitstoot. 

Met twee dubbeldeck-opleggers kunnen we hetzelfde ver-

voeren als met drie gewone opleggers. Dit houdt in dat we 

met elke twee ritten er één besparen. Per ingezette dubbel-

deck-oplegger scheelt dit 390 liter dieselbrandstof per week. 

Met de inzet van acht dubbeldeck-opleggers komt dit neer op 

een wekelijkse besparing van 3.120 liter dieselbrandstof en 

een uitstootreductie van 8.206 kilo CO
2
. Per jaar levert dit een 

uitstootreductie op van 428 ton CO
2
.

Deelname aan project Emissiereductie in Brabant
Jumbo was één van de twintig deelnemers aan het project 

Emissiereductie in Brabant. Dit project richt zich op ‘bewust, 

slim, schoon en veilig goederenvervoer’ in de provincie Noord-

Brabant. Op basis van een emissiescan voor zowel onze eigen 

als ingehuurde wagens (nulmeting) hebben we samen met 

EVO (Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport) 

verbetermaatregelen vastgesteld. Onze focus ligt op extra ver-

laging van de uitstoot van CO
2
, NOx (stikstofoxiden) en fijnstof. 

Ingehuurd vervoer
Naast ons eigen vervoer huren we ook vervoerders in. Een 

van de criteria die wij hierbij stellen is dat de auto’s van de 

externe vervoerders niet ouder mogen zijn dan zeven jaar.  

We stimuleren onze vervoerders hun ‘oude’ voertuigen te 

vervangen door auto’s die voldoen aan de hoogste euro- 

normering qua emissies. Het project Emissiereductie in  

Brabant, waarin ook voor onze externe vervoerders een  

nulmeting is uitgevoerd, draagt hieraan bij.

  

Test nieuwe synthetische motorolie
Omdat we voor de bevoorrading van onze winkels jaarlijks veel 

kilometers maken, heeft de vermindering van brandstofver-

bruik onze constante aandacht. In dit kader hebben we in 2010 

een test uitgevoerd met een nieuwe synthetische motorolie 

van Castrol. Met deze olie ontstaat er minder wrijving in de 

motor, waardoor een wagen minder brandstof verbruikt. Dit 

levert een kleine twee procent aan besparing op. De olie is 

substantieel duurder, maar toch overwegen we het in 2011 te 

gaan gebruiken voor ons hele wagenpark. Een mooi moment 

hiervoor is als de integratie met Super de Boer is afgerond en al 

onze chauffeurs trainingen voor zuinig rijden hebben gevolgd.

“ 2011: Verdere vermindering CO
2
-reductie  

en duurzamere brandstoffen”

“Ons doel is: vijftig procent CO
2
-uitstootreductie in 2020 ten opzichte van 2010. Op weg hiernaartoe zullen we in 2011 aan de slag 

gaan met de certificering voor de Lean en Green Award. Dit houdt in dat we binnen vijf jaar twintig procent minder CO
2
 moeten uitsto-

ten. De verdere herinrichting van de distributie in 2011 zal hieraan zeker bijdragen. Daarnaast zoeken we naar duurzamere brandstof-

fen. Zo gaan we in 2011 rijden met een diesel-methaantruck van Volvo. In de conventionele dieselmotor van deze truck wordt diesel 

(dertig procent) gecombineerd met vloeibaar methaangas (LNG, zeventig procent). Daarnaast nemen we in een consortium met onder 

andere Ballast Nedam deel aan het project ‘Truck van de Toekomst’. De focus in dit project ligt op inzet van voertuigen die rijden op 

alternatieve en duurzame brandstoffen. Als het technisch mogelijk is, willen we over een aantal jaar biomethaangas gebruiken, opge-

wekt uit AGF-afval uit onze winkels. In de tussentijd gebruiken we de meest schone en beproefde technieken.”

Ton van de Donk, transportmanager
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Convenant ‘Energiebesparing bij supermarkten’ 
Een van de belangrijke ontwikkelingen in 2010 was dat  

we het convenant ‘Energiebesparing bij supermarkten’  

hebben ondertekend. We spreken hierin af dat we per jaar 

twee procent op ons energieverbruik besparen. Dit halen 

we onder andere door HF-verlichting en efficiënte koel-

besturing een standaard maatregel te maken bij de ombouw 

van de winkels. Eind 2012 zullen alle vrieseilanden perma-

nente dagafdekking hebben. Verder gaan we vóór eind 2014 

alle wandkoelmeubelen van dagafdekking voorzien. Onze 

zelfstandig ondernemers stimuleren we deze maatregelen 

eveneens te nemen. We ondersteunen ze hierbij met advies 

en waar mogelijk met gezamenlijke inkoop. 

Ombouw Super de Boer winkels
Bij de ombouw van Super de Boer naar Jumbo kijken we per 

winkel naar de meest effectieve maatregelen om energie te 

besparen. Vervolgens monitoren we wat het effect ervan is.  

Bij nagenoeg alle omgebouwde winkels blijkt het energie- 

verbruik aanzienlijk te dalen. Winkels die de verwachte  

besparing niet halen, worden nader geanalyseerd. Bij de  

eerste 42 verbouwde winkels is de zogenoemde energie- 

efficiencyindex met gemiddeld twaalf procent verbeterd.  

Dit levert een jaarlijkse besparing op van gemiddeld  

negentigduizend kilowattuur per winkel. Eén zelfstandig  

ondernemer wist zelfs een besparing van 35 procent, 

(332.000 kilowattuur) per jaar te realiseren.

Monitoring energieverbruik
In 2010 hebben we ook de monitoringssystemen van Jumbo 

en Super de Boer gebundeld. Er is nu één monitoringsysteem 

voor al onze winkels. Hierdoor zien we meteen of het ener-

gieverbruik in een winkel afwijkend is en kunnen we direct 

ingrijpen. (Zie tabel elektriciteitsgebruik op pagina 30)

 

Zo constateerden we in 2010 dat het energieverbruik in een 

winkel exponentieel steeg. Het bleek dat door een schakel-

fout in de meterkast de verlichting ’s nachts bleef branden. 

We monitoren het energieverbruik niet alleen in onze win-

kels, maar ook op onze hoofdkantoren, in onze distributiecen-

tra en in onze slagerij.  

Energiebesparing per winkel bekeken
Voor al onze eigen winkels is in 2010 een energiescan  

ingevuld. Ook zo’n veertig zelfstandig ondernemers hebben 

hieraan meegedaan. Op basis van de scan maken energie-

besparingsexperts voor elke winkel een concreet actieplan. 

Hiermee borgen we dat we ons (minimaal) houden aan het 

convenant ‘Energiebesparing bij supermarkten’. Voor onze 

winkels kopen we standaard vijf procent groene energie in. 

Samen met leveranciers innoveren
Jumbo staat open voor vernieuwing. Als leveranciers ons 

benaderen met innovatieprojecten, kijken we met interesse 

naar de mogelijkheden om mee te doen. In 2010 hebben we 

onder andere deelgenomen aan testen met energiezuinige 

TL en LED verlichting. Naar aanleiding hiervan zijn we gestart 

met LED verlichting met automatische schakelaars bij onze 

versafdelingen.

Winkels en distributiecentra

“ Focus op om te  
bouwen winkels”

“Met de overname van Super de Boer 

stonden we voor de uitdaging onze energie-

efficiencyplannen samen te voegen. Begin 2010 

was dit geïntegreerde plan gereed. Ons doel 

is om per jaar minimaal twee procent energie 

te besparen. Omdat we keuzes moeten maken 

qua investeringen hebben we ons in 2010 

gericht op de winkels die we ombouwen van 

Super de Boer naar Jumbo. Energiebesparende 

maatregelen nemen we meteen mee in de 

totale verbouwing. De aanpassingen willen 

we graag gestructureerd uitvoeren, maar 

soms doorkruiste handhaving van gemeentes 

onze plannen. Gelukkig was het meestal 

geen probleem als we een gemeente onze 

onderbouwing konden voorleggen.”

“In 2011 zal onze focus blijven liggen op energiebesparing in de om te bouwen winkels. Maar om te kunnen voldoen aan de eis dat 

vóór eind 2014 alle wandkoelmeubelen van dagafdekking zijn voorzien, zullen we in 2011/2012 ook een inhaalslag maken bij de 

bestaande Jumbo winkels. Voor elke winkel hebben we inzichtelijk wat er al gedaan wordt aan energiebesparing en wat er nog 

nodig is. En door monitoring zien we of de energiebesparingsresultaten voldoen aan de verwachtingen. Zo niet, dan ondernemen 

we actie. Conform het convenant gaan we ook in 2011 voor minimaal twee procent energiebesparing!”

“ 2011: We gaan voor  
minimaal twee procent” Kees Nieuwenstein, inkoper/ energiecoördinator
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

= 100 kWh/m2  Bruto vloeroppervlak

323

468

Elektriciteitsgebruik van winkels Elektriciteitsgebruik van kantoren en DC’s

1 2 3 4 5 6 7 8

= 1.000 Kilo

7816

Bedrijfsafval (restafval) van winkels

Elektriciteitsgebruik van winkels Elektriciteitsgebruik van kantoren en DC’s

       kWh/m2 BVO*      kWh/m2 BVO*

Jumbo winkels    284      Super de Boer kantoren en DC’s*    486

Super de Boer winkels   361      Jumbo kantoren en DC’s   450

Gemiddelde winkels   323      Gemiddelde kantoren en DC’s  468

*DC’s = Distributiecentra

De hoeveelheid ton afval/m2 BVO is gemiddeld 0,0154

Gemiddelde winkels (Jumbo /Super de Boer)  Gemiddelde kantoren en DC’s* (Jumbo / Super de Boer)

Biodiversiteit
Jumbo is lid van de Coalitie Biodiversiteit. 2010 was het in-

ternationaal jaar van de biodiversiteit. Samen met de andere 

coalitiepartners hebben we uiteenlopende activiteiten opge-

zet om het brede publiek bewust te maken van biodiversiteit. 

Jumbo heeft consumenten en winkelmedewerkers uitleg 

gegeven over wat biodiversiteit inhoudt.

Papier
Al het papier dat we gebruiken voor onze bedrijfsvoering (zoals 

kopieer-, print- en briefpapier), interne communicatiemiddelen 

en het Jumbo Magazine is allemaal FSC- of PESC-gecertificeerd. 

Voor verpakkingen van onze huismerkproducten streven we 

naar duurzaam papier en karton. 

Tassenbol
In 2010 hadden we in ruim 130 winkels TassenBollen staan. 

Door het gebruik van de TassenBol worden plastic tassen her-

gebruikt. Dat scheelt miljoenen kilo’s CO
2
 en hierdoor groeit 

de ‘plastic soep’ in de oceaan minder (gegevens mei 2007, 

onderzoeksbureau IVAM).

Energiebesparing bij producten
Naast maatregelen in de distributie, in de winkels en op de 

hoofdkantoren, hebben we ook oog voor energiebesparing  bij 

producten. Bij onze huiswijnen gaan we werken met lichtge-

wicht flessen. We besparen hiermee 110 gram verpakkings-

materiaal per fles. Voor de Franse huiswijnen hebben we in 

2010 de lichtgewicht fles ingevoerd, de rest van onze wijnen 

volgt in 2011. Ook sporen we de leveranciers voor de merkwij-

nen aan lichtgewicht flessen te gebruiken.

Proef local for local
Ook lokale seizoensproducten hebben onze aandacht. In 

2010 hebben we een proef gedaan met het bedrijf Willem 

& Drees: ‘local for local’. Dit initiatief van twee bevlogen on-

dernemers brengt verse seizoensgroenten van boeren naar 

winkels in de buurt. Met de proef vervangen we centraal 

aangeleverde producten door lokale producten. Reguliere 

bloemkool vervangen we bijvoorbeeld door lokale bloem-

kool. Welke producten we vervangen, is afhankelijk van 

wat in de lokale omgeving (vijftig kilometer) wordt geteeld. 

Op dit moment zijn in zo’n 26 Jumbo’s streekproducten 

verkrijgbaar. De resultaten van de proef met Willem & Drees 

zijn succesvol. In 2011 en 2012 zullen we daarom het aantal 

regio’s en winkels in samenwerking met Willem & Drees 

verder uitbreiden. De lokale producten kregen bij ons een 

aparte plek in het schap, maar het bleek dat de consument 

met deze indeling de weg naar de producten niet goed kon 

vinden. In 2011 zullen we de lokale producten daarom opne-

men in het reguliere schap. 

Naast Willem & Drees hebben we nog meer telers direct aan 

ons gebonden. Dit zijn meestal telers in de nabijheid van de 

distributiecentra. Deze producten zetten we af in het hele 

land of een groot deel ervan, afhankelijk van welk distribu-

tiecentrum deze telers beleveren. 



Lekker eten vinden we belangrijk, maar gezond leven net zo goed.  
Wat ons betreft gaan beide hand in hand. Het thema Gezondheid ontbreekt 
daarom niet in onze MVO-strategie. 
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Gezonde producten

“ Meer biologische producten en 
gezondere huismerkproducten’’

Rian Bouwmans, manager Private Label:  

“In 2010 hebben wij ons gericht op het 

gezonder maken van onze huismerkproducten. 

Doordat wij deelnemen in een nieuwe 

inkoopcombinatie (BIJEEN), kunnen we meer 

invloed uitoefenen op de ingrediënten. Zo 

hebben we ervoor gezorgd dat onze producten 

minder smaakversterkers (E-nummers), zout en 

vet bevatten. Ook hebben we een zuivellijn met 

nul procent vet en zonder toegevoegde suikers 

in ons assortiment opgenomen. Daarnaast is 

ons assortiment biologische producten (Bio+) 

uitgebreid.”

bijvoorbeeld 75 procent onder de wettelijke norm willen 

zitten. Voor het ene product blijkt een vermindering van 

tachtig procent haalbaar en het beste voor het milieu te zijn, 

voor het andere product een vermindering van twintig procent.

Verduurzaming groente- en fruitketen
Samenwerking in de keten speelt een belangrijke rol in ons 

streven naar duurzaamheid. In 2010 hebben we daarom 

deelname aan een project om ketens en hardfruit te verduur-

zamen overgenomen van Super de Boer. Dit project is een 

initiatief van het Centrum voor Milieukunde in Leiden. Samen 

met ketenpartners en telers van The Greenery, Hessing en 

Groentehof zijn we eind 2010 gestart met het nog duurzamer 

maken van producten als appels, peren, ijsbergsla, rucola, 

veldsla en prei. Ook het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie en het Centraal Bureau Levens- 

middelenhandel (CBL) nemen deel aan het project.

De focus ligt op vermindering van de impact op het klimaat, 

duurzamere gewasbescherming, minder residuen en  

vermindering van watergebruik en -verspilling in elke  

schakel van de groente- en fruitketen. De telers in het  

project richten zich vooral op gewasbescherming, klimaat en 

water. De handel stelt klimaat, water en verspilling centraal. 

Wij concentreren ons op logistiek, waterverspilling en ener-

gieverbruik. Het pilotproject loopt door in 2011 en 2012.

Biologische producten
Onze klanten hebben bij Jumbo de keuze uit een breed 

assortiment bioproducten en dit aanbod breiden we nog 

steeds uit. Jumbo laat een positieve trend in fair share index 

zien, binnen haar biologisch assortiment. In 2010 hebben 

we onder andere biologische kant-en-klaarmaaltijden, pof-

fertjes, suiker en rozijnen in ons assortiment opgenomen. 

De diverse nieuwe producten hebben we ontwikkeld met de 

andere leden die het Bio+ assortiment voeren. Het Bio+ logo 

maakt biologische producten goed herkenbaar. Kwaliteit, 

smakelijkheid en een toegankelijke prijs staan bij Bio+ 

voorop.

Verduurzaming AGF
Bij de inkoop van aardappelen, groenten en fruit (AGF) staan 

duurzaamheid, versheid, prijs en kwaliteit voor ons voorop. 

Samen met onze telers kijken we hoe we de resten van  

gewasbeschermingsmiddelen (residuen) op producten  

kunnen verminderen. Dit doen we op een realistische  

manier: de maatregelen moeten naast gezond ook goed 

voor het milieu zijn. We staren ons er niet blind op dat we 

Gemiddelde NL supermarkten** 17,8% Jumbo 12,8 %

gezond keurmerk

biologisch keurmerk

duurzaamheid keurmerk

1,1%

3,6%

13,1%

0,8%

3,7%

8,5%

Assortiment duurzame producten*

In onderstaand overzicht is het omzetaandeel verkochte duurzame producten met keurmerken weergegeven.

Assortiment duurzame producten

    Gezond keurmerk (%) Biologisch keurmerk (%) Duurzaam keurmerk (%)  Totaal keurmerken (%) 

Jumbo deel 7,1   0,9   4,0   12,0

SdB deel  9,8   0,8   3,4   14,0

** excl. Aldi, Lidl en Dirk van de Broek    * bron: Symphony IRI
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“In 2011 gaan we verder met het verduurzamen van onze huismerkproducten. Op basis van een nulmeting zullen we kijken:  

wat doen we al goed op het gebied van inhoud, verpakking en distributie van onze producten, en wat kan beter? En wat past bij 

Jumbo en onze formule? We hebben al de nodige stappen gezet, maar we kunnen nog meer focus aanbrengen. Waar richten we 

ons op? Bijvoorbeeld qua aanpassingen in ingrediënten in producten en qua keurmerken? Een uitdaging hierbij is ook om het 

begrijpelijk te maken voor de consument. Wat is nu eigenlijk een duurzaam product, waar staat een keurmerk nu precies voor  

en waarom omarmen wij dit?”

“ 2011: We gaan verder met het verduurzamen 
van ons Private Label” Rian Bouwmans, manager Private Label

Toevoegingen aan producten
Wij streven ernaar zoveel mogelijk gezonde producten 

op onze schappen te hebben. In onze huismerkproducten 

(Private Label) gebruiken we daarom geen Azo-kleurstoffen 

(synthetische kleurstoffen). Onze Eenkopssoep heeft geen 

smaakversterkers en we hebben de toevoeging van zout 

verminderd. 

Producten voor specifieke behoeften
Onze klanten kunnen bij ons terecht voor al hun bood-

schappen. In ons assortiment houden we er rekening mee 

dat sommige klanten vanwege hun gezondheid behoefte 

hebben aan speciale producten. We hebben het grootste 

assortiment glutenvrije producten in Nederland. Ook heb-

ben we een breed assortiment aan melkvervangers als soja 

en rijstdrank. In dit segment hebben we ook lactosevrije 

producten van Minus-L welke speciaal voor Jumbo worden 

geïmporteerd. Hier zijn we trots op. Tevens verkopen wij 

zoutarme artikelen en hebben we het assortiment suiker-

vrije producten flink uitgebreid. 

Informatievoorziening op producten
Om onze klanten te helpen met gezond eten en leven, 

streven we ernaar onze producten te voorzien van relevante 

informatie. Ook geven we voorlichting over een gezonde  

eet- en leefstijl. Dit doen we bijvoorbeeld in ons Jumbo  

Magazine. Een vaste rubriek is ‘Fit’ met tips en weetjes over

gezond eten en leven. Daarnaast schreven we regelmatig 

artikelen over dit thema. Bijvoorbeeld over biologisch eten, 

een gezonde lunchtrommel voor kinderen en beweging.  

In 2010 stond in elke uitgave een column van het  

Voedingscentrum en het Nederlands Instituut voor Sport  

en Beweging (NISB) over gezond eten en beweging.

We zijn er trots op dat Jumbo één van de eerste supermarkt-

ketens is die een dagelijkse voedingsrichtlijn aangeeft  

op eigen merkproducten. Op bewerkte groenten en het 

assortiment voor Pasen, Sinterklaas en Kerst, inclusief de 

versproducten, beelden we een voedingswaardentabel af. 

Daarop vermelden we naast de algemene informatie de  

hoeveelheid energie die het product per portie levert. 

Het is algemeen beleid bij Jumbo dat kinderen aan de kassa 

alleen worden verwend met stickers, ballonnen of appels in 

plaats van snoepjes. Zo probeert Jumbo zowel in grote als in 

kleine activiteiten gezondheid te bevorderen. 

Ook ons Goudeerlijk brood bevat 25 procent minder zout. 

Bovendien zitten er verder in dit brood alleen natuurlijke 

ingrediënten, zoals meel en water en er zijn geen E-nummers 

aan toegevoegd. Dat is uniek in Nederland. 



Bij Jumbo hechten we grote waarde aan dierenwelzijn. We vinden het 
belangrijk dat de dieren waarvan onze vlees- en visproducten en eieren 
afkomstig zijn, een zo goed mogelijk leven hebben (gehad). 
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Vlees-, visproducten en eieren

“Trots dat we dierenwelzijn
 belangrijk vinden.”

“Het belang van diervriendelijke producten 

staat hoog op de agenda. We zoeken 

voortdurend mogelijkheden om het elke dag 

weer beter te doen. Als unitmanager krijg je bij 

Jumbo de ruimte om zelf initiatieven te nemen 

om steeds meer diervriendelijk geproduceerde 

producten in ons reguliere vleesaanbod op te 

nemen. Met name bij rund- en kippenvlees 

bereikten we goede resultaten. Zo konden we 

het Jumbo Bewust assortiment sterk uitbreiden 

in 2010.

Behalve voor diervriendelijker vlees hebben 

we ons ook ingezet voor een nog groter 

assortiment duurzame vis. Ons streven is dat 

al onze vis duurzaam gevangen wordt en 

gecertificeerd met het keurmerk MSC (Marine 

Stewardship Council) of ASC (Aquaculture

Stewardship Council). Vissoorten die als ‘rode 

soorten’ op de Viswijzer staan verkopen wij 

niet. We zoeken voortdurend alternatieven. Ik 

ben trots dat we bij Jumbo op allerlei manieren 

bewijzen dat we dierenwelzijn oprecht 

belangrijk vinden.”

Met het opnemen van Jumbo Bewust vlees in ons assorti-

ment kiezen wij voor de gulden middenweg tussen biologisch 

vlees en regulier vlees. Verder hebben we ons assortiment 

biologische vleesproducten uitgebreid met barbecue- en 

gourmetproducten en producten speciaal voor de feestdagen. 

Om te bevorderen dat klanten duurzame producten kopen, 

hebben we diverse activiteiten geïnitieerd. We hebben bij-

voorbeeld wekelijks een recept gepresenteerd met diervrien-

delijk vlees of een vleesvervanger. In verschillende winkels 

hebben we een biologische kookworkshop gehouden. We 

hebben in samenwerking met Bio+ voor onze klanten Biologi-

sche workshops gehouden. In Jumbo Magazine besteden we 

structureel aandacht aan diervriendelijk- en biologisch eten. 

We vinden het positief dat – zo zien we aan de verkoopcij-

fers – onze klanten meer diervriendelijk en biologisch vlees 

kopen. In 2010 hebben we zelfs zestig procent meer Jumbo 

Bewust producten en biologische vleesproducten verkocht 

dan in 2009.

Eieren
Jumbo kiest voor producten, met ei als ingrediënt, zoveel 

mogelijk voor producten met scharrelei. Dit geldt zeker voor 

ons eigen huismerk. In 2010 organiseerden we een actie 

rondom ‘Adopteer een kip’. Dit is een programma waarbij 

mensen een kip kunnen adopteren in ruil voor biologische 

eieren. Veel klanten hebben hieraan meegedaan.

Kippenvlees
In 2010 hebben we ons assortiment biologische kipproducten 

uitgebreid met drie producten. Naast biologisch kippenvlees 

bieden we Volwaard kip aan onder het merk Jumbo Bewust. 

In 2010 verkochten we zelfs de meeste Volwaard kipproduc-

ten in Nederland: 76 procent van alle Volwaard kipproducten 

ten opzichte van 49 procent in 2009. Dat is een toename van 

ruim 25 procent. Om de verkoop van de Volwaard kip te sti-

muleren hebben we onze klanten geïnspireerd met originele 

receptideeën voor het bereiden van Volwaard kip.

Zuivel
In 2010 hebben we ons biologische Jumbo zuivelassortiment 

verbreed. We hebben in juni 2010 circa twintig producten 

van Arla toegevoegd en in september vier items van Almond. 

Drie producten van Boerenland, die wij al in het assortiment 

hadden, kregen in juni het predikaat biologisch. Dit sluit goed 

aan bij de stijgende vraag van consumenten naar biologische 

zuivelproducten. De verkoop van biologische zuivel nam toe 

van 2 procent naar 3,3 procent. In 2011 zullen we de moge-

lijkheden onderzoeken voor introductie van weidemelk voor 

ons huismerk. 

Kalfsvlees
Ons kalfsvlees is sinds 2010 verkrijgbaar onder het Jumbo 

Bewust label. Daarvoor had het al een Beter Leven Ster van de 

Dierenbescherming. 

Varkensvlees
Voor Jumbo is het verbeteren van de leefomstandigheden 

van varkens een belangrijk punt van aandacht. Met het oog 

daarop zijn we druk bezig om ook voor ons varkensvlees het 

Beter Leven Kenmerk te krijgen. Begin 2010 werd Super de 

Boer door de Dierenbescherming aangesproken op een artikel 

in haar Magazine ‘Lekker Leven’. In dit artikel over de her-

komst van haar varkens wekte Super de Boer een indruk die 

niet overeenkwam met de werkelijkheid. Net als de Dieren-

bescherming streeft Super de Boer ernaar de leefomstandig-

heden van dieren, dus ook van varkens, te verbeteren. Super 

de Boer heeft een rectificatie in haar magazine geplaatst. 

Hierin geeft ze aan wat de leefomstandigheden van varkens 

voor het reguliere varkensvlees zijn en wijst ze de lezer op 

biologisch varkensvlees als diervriendelijker alternatief. 

Vis
Sinds 2006 is duurzaamheid een van de belangrijkste criteria 

bij het samenstellen van ons visassortiment. Niet-duurzame 

vissoorten verdwijnen uit de koeling en worden vervangen 

door goede alternatieven. Het Centraal Bureau Levensmid-

delen (CBL) heeft aangegeven dat de supermarkten ernaar 

streven dat in 2011 alle vis in Nederlandse supermarkten 

duurzaam is. Dat betekent dat de vissen niet te lijden mogen 

hebben van overbevissing, vernietigende vangsttechnieken of 

niet-duurzame kweektechnieken. 

Om dat doel zo mogelijk nog eerder te bereiken, hebben we 

de afgelopen twee jaar de nodige initiatieven genomen. Zo 

hebben we een aantal ‘rode’ vissoorten uit het assortiment 

gehaald en nemen we alleen vis af van duurzame kwekerijen. 

We streven ernaar zoveel mogelijk vissoorten op te nemen die 

voldoen aan het keurmerk van de Marine Stewardship Council  

(MSC): een internationaal keurmerk voor duurzame visvangst 

dat zich houdt aan de eisen van de Verenigde Naties. De Vis-

wijzer van de Stichting Noordzee en het Wereld Natuur Fonds 

helpen ons ook bij het verduurzamen van ons visassortiment.

Sinds 2010 heeft ons huismerk ‘wilde vis’ het MSC-keurmerk. 

We hebben gerookte paling uit ons assortiment gehaald. Om 

klanten te laten zien dat er andere mogelijkheden zijn ter 

vervanging van rode vissoorten, hebben we er op verschil-

lende manieren op gewezen dat gerookte forelfilet een prima 

alternatief is voor paling. 

We streven ernaar voornamelijk verse vis van het seizoen op 

de schappen te hebben. Dat is duurzaam én het lekkerst. Dit 

heeft wel tot gevolg dat niet altijd alle vissoorten verkrijgbaar 

zijn. Al onze inspanningen hebben ertoe geleid dat we in 

2010 samen met Super de Boer op nummer één stonden in de 

‘ranglijst visbeleid supermarkten’ van Greenpeace. 

Het omzetaandeel van producten met het keurmerk MSC 

of het “beter leven kenmerk” zijn meegenomen in tabel 

Assortiment duurzame producten op pagina 35. Ze vallen 

onder het onderdeel “duurzaamheid keurmerk”. Biologische 

producten zijn meegenomen in onderdeel “biologisch 

keurmerk”
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Jumbo Bewust lamsvlees valt onder het Farm Animal Welfare Council. Boeren dragen heel goed zorg voor hun dieren volgens de 

vijf ‘freedoms’ zoals gedefinieerd door de Farm Animal Welfare Council: 

• Vrijheid van honger en dorst dieren moeten te allen tijde aan vers water en goede voeding kunnen komen

• Vrijheid van ongemakken  dieren moeten in een goede omgeving kunnen schuilen of verblijven

• Vrijheid van pijn en ziekte verzorg de dieren met de beste zorgen en snelle medische hulp

• Vrijheid voor normaal gedrag geef de dieren ruimte, eigen stallingen en gezelschap

• Vrijheid van vrees en pijn  vermijd overdreven pijn

De Dierenbescherming voert het ‘Beter Leven Kenmerk’, een sterrensysteem om bedrijven uit te dagen het welzijn van dieren in 

de veehouderij te verbeteren. Aan de volgende Jumbo producten is het duurzaamheidskenmerk toegekend:

• Jumbo Bewust varkensvlees  1 ster

• Jumbo Bewust kalfsvlees   1 ster

• Jumbo Bewust Volwaard kip  1 ster

• Jumbo Bio+ vlees en kip assortiment  3 sterren

Voor Iers rundvlees, regulier varkens-, kalkoen-, eenden- en konijnenvlees is het Beter Leven Kenmerk in ontwikkeling.

Jumbo Bewust

“Ook in 2011 blijft Jumbo inzetten op de verkoop van zoveel mogelijk diervriendelijk geproduceerde producten. We zijn hierover 

continu in gesprek met onze toeleveranciers, boeren en diverse NGO’s. Zo onderhouden we bijvoorbeeld contact met de boeren die 

ons Iers rundvlees leveren. Zij vertellen ons dat zij graag zo diervriendelijk mogelijk willen werken. Als boerendochter herken ik dat 

je het beste wilt voor je dieren. Het is leuk om samen verdere initiatieven te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn. En we zijn 

nooit klaar. Niet alleen reguliere vleesproducten, maar ook Jumbo Bewust producten kunnen altijd nog diervriendelijker.

In 2011 gaan we focussen op uitbreiding van het assortiment Jumbo Bewust en de groei en verbetering van het bestaande Jumbo 

Bewust assortiment. Zodra er in 2011 leveranciers zijn die gekweekte vis met het ASC-keurmerk (Aquaculture Stewardschip Council) 

kunnen leveren, nemen we dat in ons assortiment op. Verder blijven we diervriendelijke en biologische producten bij onze klanten 

onder de aandacht brengen via commerciële activiteiten én de schapindeling.’’

“  Samen hebben we nieuwe 
 stappen kunnen zetten” Corrie Meijer, unitmanager vlees, vis, kip en grill



Medewerkers en andere belanghebbenden zijn een voorwaarde voor goed 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
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Vanwege de integratie van Super de Boer hebben we in 2010 

ook speciale aandacht besteed aan onze medewerkers.

Verschuivingen in personeelsbestand
De overname van Super de Boer heeft bij de ombouw van 

de winkels gezorgd voor extra werkgelegenheid. Bij de 

ombouw van Super de Boer naar Jumbo zijn alle voormalige 

Super de Boer winkelmedewerkers naar Jumbo overgegaan. 

Bovendien zijn er per winkel gemiddeld twintig tot dertig 

nieuwe medewerkers aangenomen. Dit vanwege de groei 

van de omzet en de nadruk die Jumbo legt op de beste 

service. Hierdoor heeft Jumbo gemiddeld meer mensen op 

de winkelvloer.

Ook op het hoofdkantoor en bij de Distributiecentra van 

Jumbo is het aantal medewerkers uitgebreid. Omdat het 

hoofdkantoor van Super de Boer in Amersfoort uiteindelijk 

wordt gesloten, heeft een groot aantal medewerkers een 

nieuwe werkplek op het hoofdkantoor in Veghel gekregen. 

In de Distributiecentra zijn er verschillende personele ver-

schuivingen geweest. Medewerkers van de Distributiecentra 

in Veenendaal gingen na sluiting van die Distributiecentra 

aan het werk in Beilen en Veghel.

Hoewel we veel moeite hebben gedaan zoveel mogelijk me-

dewerkers de kans te geven bij Jumbo aan de slag te gaan, 

was het onontkoombaar dat voor een aantal mensen geen 

plek meer was. Dit geldt voor een aantal kantoorfuncties 

in de distributiecentra en voor een aantal collega’s op het 

hoofdkantoor van Super de Boer. Verder zijn ook medewer-

kers uit zichzelf naar een andere werkgever vertrokken. 

Eind 2011 zal het hoofdkantoor in Amersfoort definitief de 

deuren sluiten. Een behoorlijk aantal Super de Boer mede-

werkers blijft er aan het werk om het bedrijf tot eind 2011 

te continueren. Voor hen is een sociaal plan van toepassing. 

Verder wordt het distributiecentrum in Den Bosch gesloten. 

Veel van deze medewerkers zullen aan de slag gaan bij het 

distributiecentrum in Veghel. 

Integratie

jonger 
dan25 jaar

55 jaar en ouder
55 jaar en ouder45 t/m 54 jaar

45 t/m 54 jaar

35 t/m 44 jaar

35 t/m 44 jaar

25 t/m 34 jaar

25 t/m 34 jaar

jonger 
dan 25 jaar

5%  

7%  

9%  

78%  

2%  
6%  

15%  

14%  

19%  

56%  

Leeftijdsopbouw medewerkers

Door omzettoename van de omgebouwde Super de Boer winkels is veel nieuw winkelpersoneel aangetrokken. We hebben veel jon-

geren een flexibele baan kunnen bieden in de supermarktbranche, die te combineren is met hun school. Deze eerste werkervaring is 

waardevol.

Jumbo Super de Boer

   Jumbo Super de Boer

jonger dan 25 jaar 14.240 2.501

25 t/m 34 jaar 1.666 421

35 t/m 44 jaar 1.238 624

45 t/m 54 jaar 829 653

55 jaar en ouder 278 265 

Totaal aantal 18.251 4.464
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 hulpkracht

  partime   fulltime

 hulpkracht

  partime   fulltime

13% 12% 13%

33%

55%75%

 vrouw

   man man

 vrouw

46% vrouw

50%
50% 54%

46%

Soort dienstverband

Man/Vrouw verhouding

Jumbo

Jumbo

Super de Boer

Super de Boer

   Fulltime Hulpkracht Parttime Totaal aantal

Jumbo 2.208 13.668 2.350 18.226

Super de Boer 1.460 2.441 562 4.463

 Man Vrouw Totaal aantal

Jumbo 9.056 9.195 18.251

Super de Boer 2.393 2.071 4.464

“Eind 2009 hoorden we dat we overgenomen zouden worden. Er brak toen een spannende en intensieve tijd aan. Het was de vierde 

overname in relatief korte tijd en de overnames ervoor waren niet altijd even goed verlopen. Als één van de eerste oud-Super de 

Boer winkels, openden wij onze deuren op 17 maart 2010 als Jumbo. Eigenlijk was vanaf het eerste moment het gevoel goed. Jumbo 

heeft ons duidelijk geïnformeerd, via onder andere bijeenkomsten, (nieuws)brieven en intranet. Het leuke van Jumbo vind ik de 7 

Dagelijkse Zekerheden. Dit geeft mij de mogelijkheid om iets extra’s voor mijn klanten te doen. Hiermee maken we echt een verschil.”

“ Meteen
 een goed gevoel” Sandra Geurts, afdelingschef verslijn Jumbo Wijchen
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Opleidingen

Bij Jumbo bieden we medewerkers kansen om te groeien. In 

gesprekken stimuleren wij hen zich verder te ontwikkelen. In 

2010 hebben we extra mensen aangenomen voor ons eigen 

opleidingshuis, de Jumbo Academy. In totaal houden zich nu 

15 mensen bezig met de ontwikkeling en opleiding van onze 

medewerkers.

In 2010 ging het in de eerste plaats om de reguliere trai-

ningen voor ontwikkeling van vakkennis en competenties. 

Daarnaast zijn er in het kader van de integratie met Super de 

Boer extra trainingen gegeven aan de nieuwe collega’s. Elke 

nieuwe medewerker van Jumbo wordt bij ons familiebedrijf 

welkom geheten tijdens de Dit is Jumbo-dag. Op deze dag 

worden nieuwe medewerkers op het hoofdkantoor in Veghel 

ontvangen door de directie en maken ze kennis met de Jumbo 

formule. Heel belangrijk is de training over Jumbo’s 

7 Dagelijkse Zekerheden die iedereen volgt. Deze training 

wordt afgesloten met een examen. Nieuwe medewerkers 

op het hoofdkantoor en distributiecentrum in Veghel krijgen 

eveneens een training in Jumbo’s 7 Dagelijkse Zekerheden. 

Voor de distributiecentra in Beilen en Drachten zijn training-

en op locatie verzorgd voor het kader. Het kader brengt dit 

vervolgens over op de medewerkers. 

Daarnaast organiseren we voor de nieuwe collega’s in de 

winkel een training on the job. Een speciaal team begeleidt 

en traint de medewerkers op de winkelvloer. Kaderleden van 

de winkel krijgen een training in het kader van leiderschap, 

coaching en aansturing van medewerkers. Nieuwe medewer-

kers van het distributiecentrum hebben een buddy-collega 

die hen begeleidt bij de nieuwe werkzaamheden. Ook nieuwe 

hoofdkantoormedewerkers krijgen iemand aangesteld die 

hen wegwijs maakt.

Medewerkers bij Jumbo krijgen allemaal dezelfde 7 Dagelijkse 

Zekerheden traning. Ze leren het gedachtegoed en de cultuur 

van Jumbo kennen en begrijpen. Jumbo wil op die manier 

borgen dat iedereen op dezelfde manier met de Jumbo 

formule werkt.

Communicatie
Bij een ingrijpende operatie als de overname van Super de 

Boer is het van groot belang dat de medewerkers goed op de 

hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen. Op die 

manier wordt geprobeerd gevoelens van onzekerheid zoveel 

mogelijk te voorkomen. Van het begin af aan hebben we veel 

energie gestoken in de communicatie over de operatie met 

zowel onze huidige collega’s als de nieuwe collega’s van Super 

de Boer. We hebben diverse bijeenkomsten voor ondernemers 

en filiaalmanagers en kantinebijeenkomsten voor mede-

werkers gehouden. Alle nieuwe medewerkers hebben een 

welkomstbrochure thuis ontvangen, waarin zij over Jumbo 

konden lezen. Onder alle medewerkers van Jumbo en Super 

de Boer is regelmatig een speciale integratienieuwsbrief ver-

spreid en een intranet-site geopend. Op het intranet konden 

mensen vragen stellen over de integratie. 

Alle communicatie rondom de integratie kreeg het thema Sa-

men Sterk mee. Daarmee gaven we aan dat ons uitgangspunt 

bij de integratie met Super de Boer was dat we bij alles kijken 

hoe we het beste van elkaar kunnen overnemen. 

Voor de afdeling communicatie blijft ook in de komende jaren 

de verdere groei van de organisatie een belangrijk punt van 

aandacht. Dit heeft invloed op vrijwel alle processen in het 

bedrijf. Er zal sprake zijn van verdere harmonisatie van afde-

lingen zoals logistiek en IT, maar ook van assortimenten. We 

willen de medewerkers goed – en zo tijdig mogelijk – voorbe-

reiden op alle veranderingen. 

Een enorme uitdaging is het borgen van de formule, de cul-

tuur, het Jumbo DNA en het gedachtegoed van het familie-

bedrijf. Zeker nu het bedrijf zo snel groeit en zoveel nieuwe 

medewerkers van Super de Boer en andere organisaties 

Jumbo komen versterken, moeten we ervoor zorgen dat de 

kracht van Jumbo overeind blijft staan. Het is essentieel dat 

iedereen die bij Jumbo werkt, begrijpt waarom wij anders zijn 

dan andere supermarktketens. En wat het centraal stellen van 

de klant betekent voor de manier van werken. Met behulp 

van interne campagnes leggen we de waardes van de formule 

en de 7 Dagelijkse Zekerheden uit. De 7 Zekerhedentraining 

die iedereen volgt die bij Jumbo komt werken, draagt daar 

vanzelfsprekend ook aan bij. Dat geldt ook voor het een dagje 

meelopen in de winkel.

“In 2011 gaan we door met het verder ontwikkelen van de trainingen binnen Jumbo. Natuurlijk blijven we ook de trainingen geven 

aan nieuwe Jumbo medewerkers vanuit Super de Boer. Het enthousiasme van de mensen na de trainingen is bijzonder. De motivatie 

is heel erg hoog en dat zie je terug in de winkels. De omzetten na de overgang van Super de Boer naar Jumbo stijgen nog meer dan 

verwacht en mensen vinden het leuk om voor Jumbo te werken. Ik vind dit fantastisch om te zien. Verder ontwikkelen we nog een 

programma voor mensen in de managementlaag om ze te ondersteunen bij alle veranderingen en de groei van onze organisatie.”

“ 2011: Verder met het  
ontwikkelen van trainingen” Nadine de Mooij-van Tiel, hoofd opleidingen
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Zorg voor de gezondheid
In 2010 hebben we bij het distributiecentrum in Beilen een 

samenwerkingsproject opgezet met de Hogeschool voor 

Fysiotherapie. Iedere dag is er een stagiair van de Hogeschool 

aanwezig die mensen met kleine klachten helpt. Hij geeft pre-

ventieve voorlichting over hoe mensen deze klachten kunnen 

voorkomen. Vanwege het succes van de proef gaan we deze in 

2011 uitbreiden naar de andere distributiecentra.

We gaan in 2011 onderzoeken hoe we het assortiment  

producten in de kantines nog gezonder kunnen maken.  

Op die manier kunnen we onze medewerkers stimuleren 

meer verantwoord te eten. In dit kader zullen we bijvoorbeeld 

bij ieder evenement naast de vaak gewenste vette snack een 

aantrekkelijk gezond alternatief aanbieden.

Veiligheid
Mensen maken Jumbo. We hechten daarom veel waarde aan 

het welzijn van onze medewerkers. Door maatschappelijke 

ontwikkelingen wordt veiligheid een steeds belangrijker 

onderwerp. Helaas zijn we in 2010 ook weer geconfronteerd 

met een aantal overvallen. Uit ervaring weten we dat de im-

pact van zo’n gebeurtenis enorm is voor alle betrokkenen. We 

doen er alles aan om de veiligheid van onze mensen te waar-

borgen. In alle Jumbo winkels is bijvoorbeeld een getrainde 

veiligheidscoach aanwezig. In 2010 hebben we circa twintig 

nieuwe veiligheidscoaches opgeleid. Zij kregen vier keer een 

training van anderhalve dag. Verder hebben we in 2010 voor 

de distributiecentra bedrijfshulpverleningsplannen opgesteld.  

In twee van deze centra is geoefend met een grote ontrui-

ming. We hebben de teamleiders gedurende een dagdeel  

geïnformeerd over allerlei aspecten op het gebied van veiligheid. 

Dit allemaal onder leiding van een veiligheidsmanager.

Een moment dat het onderwerp veiligheid nog eens extra 

aandacht kreeg was de ‘Week van de veiligheid’ (week 41 

in 2010). De veiligheidscoaches hebben voor de winkels, de 

distributiecentra en het hoofdkantoor een Risico Inventarisa-

tie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Hiervoor zijn in de winkels 

onder andere de sluitings- en openingsprocedures en het 

kasopmaken gescand op risico’s. We hebben maatregelen 

genomen om deze te verminderen. Tijdens deze week  

hebben we alle medewerkers informatiemateriaal uitgereikt 

en met hen besproken. Hiermee geven we invulling aan de 

CAO, waarin we met de vakbonden afspraken hebben gemaakt 

over veiligheidsinstructies. Uit een enquête na afloop van deze 

week bleek dat onze activiteiten goed zijn ontvangen. 

In 2010 zijn er 248 meldingen over een veiligheidsincident 

geweest. Om vergelijkbare voorvallen in andere winkels  

te voorkomen, hebben we de veiligheidscoaches over deze 

kwesties geïnformeerd in week- en dagberichten. Eind  

2010 is een digitaal meldingssysteem ontwikkeld. Winkels 

kunnen hiermee eenvoudig meldingen doen. Het voordeel is 

dat andere winkels zo worden gewaarschuwd voor criminelen 

of geïnformeerd hoe ze een ongeval kunnen voorkomen.  

Dit registratiesysteem gaan we in 2011 introduceren.  

We verwachten hiermee nog beter inzicht te krijgen in de 

veiligheid van onze medewerkers. In 2011 worden ook de tot 

Jumbo omgebouwde Super de Boer winkels in het opleidings-

schema voor veiligheidscoaches opgenomen.

Verzuimmanagement en arbobeleid
Door de enorme groei die ons bedrijf in korte tijd meemaakt 

is het onmogelijk om voor de gezondheid en het welbevinden 

van onze medewerkers hoofdzakelijk te vertrouwen op de 

sociale controle. De omvang van onze onderneming brengt 

met zich mee dat concretere maatregelen nodig zijn. De koers 

die we in 2009 met onze aanpak van het ziekteverzuim hebben 

ingezet, is in 2010 voortgezet. Het is ons gelukt de gemiddelde 

duur van het verzuim te verkorten. Dit is te danken aan het feit 

dat we niet de reden van het verzuim (de gezondheidsklacht) 

centraal stellen, maar dat we kijken naar wat de medewerker 

nog wél kan. Ons webbased verzuimregistratiesysteem blijkt 

een goed hulpmiddel voor leidinggevenden om de weg naar 

herstel van zieke medewerkers vast te leggen en te volgen. 

Gedurende het jaar is ons duidelijk geworden dat samenwerking 

met vaste bedrijfsartsen noodzakelijk is om de nieuwe verzuim-

aanpak optimaal te kunnen uitvoeren. We onderzoeken de 

mogelijkheid zelf bedrijfsartsen en/of verpleegkundigen in 

dienst te nemen. We verwachten begin 2011 hiervoor een 

pilot binnen de distributiecentra te kunnen starten.

Gezonde medewerkers

“We vinden het belangrijk dat onze mensen gezond zijn. Daarom besteden we hier aandacht aan. Zo geven we voorlichting over 

een gezonde eet- en leefstijl en hebben we een vitaliteitsplan voor onze medewerkers opgesteld. Hierin hebben we onder andere 

besloten minimaal twee sportactiviteiten voor medewerkers per jaar actief te ondersteunen. Sporten helpt om lekker in je vel te 

zitten en geeft je energie. Niet iedereen zal hier meteen aan meedoen, maar we hopen dat mensen worden gestimuleerd door de 

sportieve collega’s die voorop lopen. In 2011 gaan Jumbo medewerkers meedoen aan de marathon van Eindhoven. Naast acti-

viteiten die bijdragen aan de gezondheid, wordt er ook nog eens geld ingezameld voor een goed doel. Zo beklimt een team van 

Jumbo de Alpe d’Huez en organiseert Jumbo een spinningmarathon om geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds.”

“ Belangrijk dat onze mensen
 gezond zijn” Monique Groenewoud-van Eerd, hoofd evenementen en sponsoring
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Omdat wij als supermarkt midden in de samenleving staan, 

vinden wij het noodzakelijk goed contact te onderhouden 

met onze stakeholders. We zijn bereid naar onze omgeving 

te luisteren, van anderen te leren en samen te werken. We 

gebruiken alle input om ons een oordeel te vormen hoe – en 

op welke manier – we op verschillende ontwikkelingen kun-

nen inspelen.

Hoewel het van oudsher in onze genen zit om oog en oor te 

hebben voor onze omgeving, staat het zogenoemde ‘stake-

holders engagement’ op dit moment nog in de kinderschoe-

nen. Sinds we in een vrij kort tijdsbestek zijn uitgegroeid 

van een voornamelijk regionale supermarkt tot één van de 

grootste landelijke supermarktketens, zien we de urgentie 

in om dit onderwerp serieus en gestructureerd op te pakken. 

We gaan de komende jaren aan de slag om het stakeholders 

engagement verder te ontwikkelen en te professionaliseren. 

Altijd uitgaande van de kernwaarden die horen bij ons fami-

liebedrijf: samen, respect en kansen bieden.

Dialoog
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bereik je 

nog meer als je het samen doet. Wij besteden veel tijd aan 

gesprekken met onze medewerkers, consumenten, toeleve-

ranciers en NGO’s. 

Als we kijken naar NGO’s, spraken we bijvoorbeeld met het 

Wereld Natuur Fonds over de ontwikkelingen en mogelijk-

heden met betrekking tot duurzame palmolie. Palmolie is 

een grondstof die in een scala van producten gebruikt wordt. 

Het gebruik van reguliere palmolie heeft grote impact op het 

milieu en sociale omstandigheden. Duurzame palmolie lijkt 

een goed alternatief te zijn. Daarom hebben we in 2010 een 

start gemaakt met de verkenning van opname van duurzame 

palmolie in ons Private Label (huismerk). 

Met de Dierenbescherming spraken we over verschillende as-

pecten van dierenwelzijn en met Oxfam Novib over duurzame 

chocolade en koffie. Tevens ontvingen we in 2010 ‘Stoere 

Vrouwen’ om te praten over eerlijke chocoladeletters en 

nodigden we Wakker Dier uit om met hen in dialoog te gaan 

over hun actie ‘Help Jumbo de streep over’.

Microkrediet
In Nederland en andere westerse landen kunnen onder-

nemers relatief gemakkelijk een bedrijf beginnen en een 

krediet bij de bank krijgen. In ontwikkelingslanden is dit 

veel moeilijker. Omdat Jumbo weet wat het is om ‘klein’ te 

beginnen en dit uit te kunnen bouwen, zetten we ons graag 

in voor microkrediet. Het startschot werd hiervoor in 2007 

gegeven ter gelegenheid van de opening van onze honderdste 

supermarkt én het vijftigjarig jubileum van onze grondlegger, 

Karel van Eerd. Jumbo heeft een bedrag van 275.000 euro via 

verschillende initiatieven bij elkaar gebracht en ter beschik-

king gesteld van microkredieten. Zo werd het boek ‘Bomen 

tot in de hemel’ uitgegeven, dat voor drie continenten laat 

zien wat microkrediet voor kansarme mensen kan betekenen. 

De verkoopopbrengst komt geheel ten goede aan het micro-

krediet. In samenwerking met ontwikkelingsorganisatie ICCO 

en microfinancieringsorganisatie Terrafina Microfinance zijn 

microfinancieringsprojecten opgezet in Peru, Ethiopië en de 

Filippijnen. Deze projecten liepen in 2010 nog door.

Voedselbank
We hebben een samenwerkingsverband met de Voedselbank 

Veghel. Als we een overschot aan producten hebben, bieden 

we die artikelen aan de voedselbank aan. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om artikelen waarvan we er te veel hebben inge-

kocht. Wij geven nooit producten weg die over de datum zijn. 

Los van het feit dat dit wettelijk gezien niet is toegestaan, is 

het beleid bij Jumbo dat klanten producten gratis mee mogen 

nemen als de uiterste verkoopdatum vandaag of morgen is. 

Deze houdbaarheidsgarantie is onderdeel van één van onze 7 

Dagelijkse Zekerheden: vers is ook ècht vers.

Statiegeldactie
Om in 2010 nog meer geld op te halen voor het Rode Kruis 

via 3FM Serious Request hebben we samen met Coca-Cola 

en Super de Boer een grootschalige statiegeldactie op touw 

gezet. Van 6 tot en met 24 december 2010 stond bij de em-

ballageautomaat in iedere winkel een speciale display, waarin 

klanten hun statiegeldbonnen konden achterlaten. Met deze 

actie hebben klanten van Jumbo in totaal circa vijftigduizend 

euro aan het Rode Kruis gedoneerd.

Stakeholders

Keurmerken
Het assortiment ‘eerlijke’ producten groeit gestaag. In 2010 is 

Jumbo is voor het derde jaar achtereen de supermarktketen 

met het meest uitgebreide assortiment fairtrade-producten. 

De breedte van het assortiment verschilt per winkel. We 

vinden het een opsteker dat onze twee winkels in Groningen 

hierin koploper zijn. Zij boden in 2010 het complete Fair Trade 

Original assortiment met meer dan 250 producten. Het afge-

lopen jaar hebben we gedurende een week extra aandacht 

besteed aan fairtrade in het kader van het vijftigjarig jubi-

leum van Fair Trade Original. Tien procent van alle verkoop op 

fairtrade-producten hebben we aan de stichting geschonken. 

In totaal was dit tienduizend euro. Dit geld is gedoneerd aan 

een honingcoöperatie in Guatemala.

Naast producten met het fairtrade keurmerk voeren we ook 

producten met soortgelijke keurmerken, zoals UTZ Certified en 

Max Havelaar. We hebben geen voorkeur voor een keurmerk, 

maar zijn wel kritisch over de aanpak van de instantie die het 

keurmerk voert. Om onze klanten inzicht te geven in waar de 

verschillende keurmerken voor staan, hebben we in een editie 

van ons Jumbo Magazine een logowijzer opgenomen.

Naast merkchocolade met een keurmerk introduceerden we 

in 2010 duurzame huismerkchocoladeletters. De chocolade 

voldoet geheel aan de eisen van het fairtrade-keurmerk. Bij 

de introductie heeft Jumbo samengewerkt met onder andere 

Oxfam Novib. 

Jumbo Haringlied
De komst van de Hollandse Nieuwe vierden we in 2010 voor 

de tweede keer met een feestelijke actie. Naast een Haring-

party in iedere Jumbo winkel, hebben we het unieke ‘Jumbo 

Haringlied’ opgenomen. Dit nummer was te downloaden 

via onze website voor één euro per download. In totaal is er 

tienduizend euro ingezameld voor lokale goede doelen. Het 

geld hebben we gedoneerd aan goede doelen in Nederland. 

Medewerkers van de Jumbo winkels mochten zelf bepalen 

welk doel zij wilden steunen. 

Jumbo fietsroutes
Als familiebedrijf stimuleert Jumbo het recreatieve fietsen. 

Sinds 2004 publiceren we fietsroutes voor het hele gezin. 

In 2010 hebben we alle routes vernieuwd en aangepast 

aan eventuele veranderingen onderweg. Daarnaast  

hebben we een nieuwe route toegevoegd in Lochem.  

In totaal zijn de routes op onze website zo’n dertigduizend 

keer bekeken. In 2011 zullen we een oproep doen aan al 

onze klanten om ons te laten weten als ze nieuwe routes 

ontdekt hebben. De uitbreiding van het aantal fietsroutes 

heeft mede te maken met het feit dat we sinds de  

integratie met Super de Boer in veel meer plaatsen in 

Nederland gevestigd zijn. 



Wij nemen onze maatschappelijke rol serieus en doen dit weloverwogen.  
Dit heeft als gevolg dat we soms voor dilemma’s komen te staan. 
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Evolutie of revolutie?
Vaak wordt verwacht dat organisaties veranderingen ineens 

doorvoeren. Buiten de vraag of dat altijd realistisch is, is het 

maar de vraag of het de beste weg is. Een simpel voorbeeld 

is het verminderen van zout in het kader van gezondheid. 

Vanwege de smaak van producten heeft Jumbo besloten dit 

stapsgewijs te doen. Zouden we in één keer een grote vermin-

dering aanbrengen, dan is het verschil in smaak te groot en 

zou de klant weer kunnen overstappen op een product met 

meer zout. Door het langzaamaan te doen ondersteunen wij 

de klant gezonder te eten.

Ook bij andere onderwerpen spelen dit soort dilemma’s. Denk 

bijvoorbeeld aan dierenwelzijn. Jumbo maakt zich sterk voor 

een groter assortiment diervriendelijk geproduceerde produc-

ten. Maar bereik je dit door de samenwerking stop te zetten 

met leveranciers die op dit gebied nog onvoldoende te bieden 

hebben, of is het beter ze te stimuleren verbeteringen door te 

voeren? We kiezen voor het laatste. Hierdoor zorgen we voor 

verbeteringen in de volle breedte. Dit zorgt er tevens voor dat 

producten niet substantieel in prijs stijgen, maar diervriende-

lijkere producten voor iedereen toegankelijk blijven. Dat sluit 

volledig aan bij de formule van Jumbo.

Dezelfde bestemming, een andere route
Wij vinden het essentieel NGO’s te betrekken bij het nemen 

van onze maatschappelijke rol, want we geloven erin dat je 

door samenwerking de beste resultaten bereikt. Hierbij speelt 

wel mee dat elke NGO eigen belangen heeft. Soms zijn deze 

belangen hetzelfde, soms zijn ze complementair, maar soms 

zijn ze tegenstrijdig. Een milieuorganisatie strijdt voor het 

milieu en een dierenwelzijnsorganisatie voor dierenwelzijn. 

Als koeien op stal minder CO
2
 uitstoot veroorzaken, maar 

als dat minder diervriendelijk is, welke keuzes maak je dan? 

Ook hanteren NGO’s soms verschillende standpunten over 

de route om een doel te bereiken. Dit maakt het voor ons wel 

eens lastig om beslissingen te nemen. Zo vindt Greenpeace 

dat het MSC-keurmerk een stap in de goede richting is, maar 

het zou voor sommige visserijen nog strenger moeten. Wij 

zetten ons er daarom voor in steeds met NGO’s in dialoog te 

blijven en gezamenlijk onze bestemming te bepalen. 

Wij willen er te allen tijde voor zorgen dat we de beste service 

aan onze klanten blijven geven en dat onze onderneming 

- waarvoor inmiddels bijna dertigduizend mensen werken - 

succesvol blijft. Dat vinden wij net zo goed behoren tot onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het brengt met 

zich mee dat we in onze MVO-strategie prioriteiten moeten 

stellen en keuzes maken. Hierdoor kan het voorkomen dat we 

niet altijd of niet altijd meteen kunnen meegaan in de belan-

gen van alle organisaties. 

Eisen of stimuleren
Om duurzaam te kunnen zijn, werken we nauw samen met 

onze leveranciers en ketenpartners. Samen zoeken we naar 

mogelijkheden om daadwerkelijke verbeteringen en verande-

ringen ten behoeve van de maatschappij en het milieu te kun-

nen bewerkstelligen. Wij geloven er niet in verduurzaming te 

eisen. Het eindresultaat wordt veel beter als onze partners 

zelf vanuit overtuiging kiezen voor duurzaamheid. Natuurlijk 

stimuleren we het wel. In overleg kijken we naar wat haalbaar 

is en hoe we gezamenlijk de beste resultaten kunnen boeken. 

Dat is de aanpak waarvoor we kiezen bij onze leveranciers en 

ketenpartners. In onze MVO-strategie en activiteiten zoeken 

wij actief de dialoog met NGO’s. Zelf dwingen we niet, maar 

tegelijkertijd houden we er zelf ook niet van gedwongen te 

worden. We waarderen het als NGO’s eenzelfde aanpak rich-

ting Jumbo hanteren. Elke dag een beetje beter: dit sluit het 

beste aan bij onze overtuigingen en onze formule.   

06. Dilemma’s

“In 2010 hebben we onze huismerkthee verduurzaamd. Onze huismerkthee is 100% maatschappelijk verantwoord ingekocht. We 

zijn daarin een samenwerkingsverband gestart waarmee we verduurzaming van de hele theeketen, van plantage tot schap realise-

ren. We zijn de eerste supermarktketen die honderd procent gecertificeerde huismerkthee biedt. Hier zijn we trots op, want Jumbo 

wil flinke stappen zetten als het gaat om duurzaamheid. Het proces ernaartoe was wel complex en heeft veel tijd gekost. In totaal 

zijn we ruim een jaar bezig geweest, van het eerste idee totdat het product in de schappen stond. Maar het is het zeker waard. Van 

onze klanten krijgen we veel positieve reacties. En door gericht over onze duurzame thee te communiceren, zien we dat steeds meer 

klanten daarvoor kiezen. Dat is natuurlijk geweldig.”

“ Eerste supermarkt met 100%  
gecertificeerde huismerkthee” Arian Verschuren, category manager
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Jumbo Supermarkten
Jumbo Supermarkten is een landelijk operende supermarkt-

organisatie. Statutair zijn we gevestigd in Veghel. Ons bedrijf 

is een besloten vennootschap: Jumbo Groep Holding B.V. 

Jumbo Supermarkten is een familiebedrijf. In 2002 werd de 

Van Eerd Groep - deels groothandelsbedrijf, deels winkel- 

bedrijf - omgedoopt tot Jumbo Supermarkten. Sindsdien 

staat de organisatie geheel in dienst van het winkelbedrijf. 

Structuur
Onze organisatie heeft de structuur van een grootwinkelbe-

drijf. We hebben winkels die worden beleverd vanuit twee dis-

tributiecentra: één in Veghel en één in Beilen (voorheen van 

Super de Boer). Vanuit het hoofdkantoor in Veghel verrichten 

we diensten voor onze winkels en coördineren we inkoop, 

marketing, verkoop, vastgoed, ICT, personeelsbeleid, financi-

eel beleid, kwaliteitsborging en communicatiemanagement. 

Ook beschikken we over een eigen centrale slagerij in Beilen 

(voorheen van Super de Boer). Vanuit deze slagerij voorzien 

we onze winkels van geportioneerd en verpakt vlees. Jumbo 

fungeert ook als franchisegever voor zelfstandig ondernemers 

die met ons samenwerken. 

Ondernemingsraden
Jumbo heeft een Ondernemingsraad (OR) en een centrale 

ondernemingsraad (COR). In de OR zitten dertien werknemers 

van Jumbo Groep Holding B.V.: zeven afgevaardigden van 

de winkels, vier afgevaardigden van de afdeling Logistiek en 

twee afgevaardigden van het hoofdkantoor. In de COR zitten 

drie leden vanuit de OR Jumbo en drie leden vanuit de OR  

Super de Boer. De samenwerking tussen de OR van Jumbo 

en de OR van Super de Boer is in een goede sfeer verlopen. 

Hoewel de belangen soms tegengesteld waren, heeft goed 

overleg in alle gevallen geleid tot unanieme besluiten en 

adviezen. Enkele belangrijke onderwerpen voor de OR in 2010 

waren: harmonisatieregelingen, employee benefits, onder-

zoek over de medewerkerstevredenheid en reorganisatie van 

de logistiek.

Onze winkels 
Eind 2010 waren er in totaal 174 Jumbo winkels in Nederland, 

waarvan 46 franchise winkels. In het kader van de overname 

van Super de Boer zijn 44 winkels omgebouwd tot Jumbo’s.  

In totaal kocht Jumbo driehonderd winkels van Super de Boer. 

125 hiervan zijn doorverkocht. Naast de omgebouwde  

winkels opende Jumbo in 2010 ook nog twee nieuwe winkels.

Onze medewerkers

Jumbo Stand 03-01-2010 In dienst 2010 Uit dienst 2010 Stand 01-01-2011

Winkels 12.676 10.804 6.988 16.492

Distributiecentrum 1.260 436 413 1.283

Hoofdkantoor 356 66 32 390

Super de Boer totaal 8.422 2.167 6.125 4.464

Totaal aantal 22.714 13.473 13.558 22.629

Bijlage 1 Organisatieprofiel 

N.B. In deze tabel zijn de medewerkers werkzaam bij onze zelfstandige ondernemers niet meegenomen.

Onze producten
Onze producten kopen we in bij leveranciers en verkopen  

die in onze eigen winkels en winkels van zelfstandig 

ondernemers (franchise onderneming) door aan onze 

consumenten. We hebben zowel A-merkproducten in ons 

assortiment als huismerkproducten. Een groot deel van onze 

huismerkproducten zijn versproducten. Huismerkproducten 

zijn producten die op onze voorwaarden zijn geproduceerd, 

die we onder onze naam verkopen en waarvoor we zelf de 

verantwoordelijkheid dragen. 

De nieuwe inkooporganisatie BIJEEN die samen met C1000 

is opgezet, heeft een goed eerste jaar achter de rug. BIJEEN 

heeft zich in 2010 als solide inkooporganisatie op de kaart 

gezet en zal haar positie in 2011 verder uitbouwen. Mede 

dankzij de oprichting van BIJEEN heeft de ontwikkeling van 

het Jumbo Huismerk een sterke vlucht genomen. Door in 

te kopen via BIJEEN kunnen we beter invloed uitoefenen op 

het assortiment en de kwaliteit van de producten. Sinds de 

start van BIJEEN hebben we aansprekende categorieën toe-

gevoegd aan het assortiment, zoals luiers en babyvoeding.

Omzet, marktaandeel en resultaat 
De consumentenomzet van de Jumbo formule nam in 2010 

toe tot € 1.770 miljoen. Dit is circa € 200 miljoen meer dan 

vorig jaar: een stijging van ruim vijftien procent ten opzichte 

van 2009 (52 weken). Het aantal winkels nam met 46 toe tot 

174 winkels eind 2010. De consumentenomzet van Jumbo 

steeg in zowel de bestaande als de nieuwe winkels van 

Jumbo. De autonome omzetgroei bedroeg twee procent.

Het marktaandeel van Jumbo groeide van 5,0 procent per 

ultimo 2009 naar 6,1 procent per ultimo 2010 (bron: IRI).

Mission statement
Jumbo streeft naar een blijvende positie van marktleider-

schap in iedere plaats waar een supermarkt is gevestigd.  

We trachten dit te bereiken door elke dag maximaal te  

voldoen aan de wensen van de klant en een goede buur  

te zijn voor de omgeving. Jumbo bouwt daarom met  

hooggemotiveerde medewerkers aan een excellente  

serviceorganisatie.

De Jumbo formule en de 7 Dagelijkse Zekerheden 
Jumbo werkt als enige supermarktketen in Nederland met 

een formule waarin de laagste prijs wordt gecombineerd met 

het grootste assortiment en de beste service. Bij Jumbo staat 

de klant centraal in alles wat ze doet. Jumbo streeft naar 

honderd procent klanttevredenheid. De 7 Dagelijkse Zeker- 

heden zijn de garanties aan de klanten dat we onze beloften 

ook echt waar maken. Daardoor is het heel prettig bood-

schappen doen bij Jumbo. Voor de medewerkers zijn de  

7 Dagelijkse Zekerheden de handvatten die het werken  

bij Jumbo leuker maken. Dat merken onze klanten in de  

winkel meteen.

Onze winkels

Winkels 2010 2009 2008 2007 2006

Aantal eigen Jumbo winkels 128 94 87 83 67

Aantal Jumbo franchise winkels 46 34 33 34 27

Aantal m2 verkoopvloeroppervlak 210.765 158.124 151.060 145.423 115.323

Gemiddelde weekomzet per m2 vvo 190 194 192 188 196 
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Als familiebedrijf hechten we principieel aan een goed onder-

nemingsbestuur. Wij laten ons daarbij niet alleen leiden door 

de belangen van de aandeelhouders, maar van alle stake-

holders, zoals onze klanten, medewerkers en de ondernemers 

waarmee we te maken hebben. We streven ernaar zo goed 

mogelijk rekening te houden met ieders belang.

We zijn een open bedrijf. Ook de integratie van Super de Boer 

vindt op een heel transparante manier plaats. We streven  

ernaar in dat proces alle betrokkenen zo goed mogelijk te 

informeren over voor hen relevante zaken. Om deze reden 

vinden we een goede en evenwichtige Corporate Governance 

van zeer groot belang. Ons uitgangspunt hierbij is dat we  

de Corporate Governance code zoals opgesteld door de  

commissie Tabaksblat 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 stakehol-

ders. Ons jaarverslag en dit MVO-jaarverslag zijn hiervan een 

voorbeeld.

Aandeelhouders
Ook na de overname van Super de Boer zijn de aandelen  

van Jumbo voor honderd procent in handen gebleven van  

de familie. De eigendomsstructuur van Jumbo bepaalt dat  

de familieleden de enige aandeelhouders zijn. De gewone 

aandelen zijn qua eigendom gelijkelijk verdeeld tussen de 

heer C.J.M. van Eerd en zijn drie kinderen Colette, Frits en 

Monique. Daarnaast houdt C.J.M. van Eerd via zijn houdster-

maatschappij Van Eerd Beheer bv nog een preferent  

aandelenbelang in Jumbo Groep Holding.

Raad van Commissarissen
In het kader van de verdere professionalisering van de  

Jumbo organisatie is sinds 2009 een nieuwe Raad van  

Commissarissen (RvC) actief. De heer C.J.M. van Eerd is 

president-commissaris. De andere commissarissen zijn  

Antony Burgmans, Harry Bruijniks en Wilco Jiskoot.  

De commissarissen beschikken allen over ruime bestuurlijke 

ervaring. Verder is in de RvC veel expertise aanwezig op het 

gebied van foodretail, marketing van consumentenproducten, 

supply chain management, financiering en fusies & overnames.

Directie
Ook in 2010 bestond de statutaire directie uit drie leden,  

te weten Frits van Eerd (algemeen directeur), Colette  

Cloosterman-van Eerd (formule directeur) en Ton van Veen 

(financieel directeur), aangevuld met Johan Boeijenga als 

operationeel directeur. Begin 2011 is besloten het directie-

team per 1 april 2011 uit te breiden met directieleden voor de 

disciplines Commercie (vacature), Winkeloperatie  

(Jan Heuving), Supply Chain (Karel de Jong) en HR  

(Gea Kuiper). Tegelijkertijd heeft Johan Boeijenga te kennen 

gegeven zijn loopbaan buiten Jumbo te zullen voortzetten. 

De nieuwe directiestructuur is een logisch vervolg op de 

overname van Super de Boer, waardoor de omvang van ons 

familiebedrijf is verdubbeld en de complexiteit van de organi-

satie behoorlijk is toegenomen. Wij zijn ervan overtuigd dat 

de aangepaste directiestructuur een uitstekende basis vormt 

voor de verdere groei en ontwikkeling van Jumbo.

Bijlage 2 Bestuur

In 2010 heeft Jumbo wederom diverse prijzen in ontvangst 

mogen nemen. Deze onderscheidingen bevestigen de 

kracht van de formule en onze reputatie bij de consument 

en leveranciers. De prijzen die we hebben gewonnen geven 

vertrouwen voor de toekomst en zijn 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 een van de redenen waarom we 

jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek op winkelniveau 

uitvoeren. Dit zijn de prijzen en onderscheidingen die Jumbo 

in 2010 mocht ontvangen:

Beste winkelketen van Nederland, categorie super-
markten
ING Retailjaarprijs 2010, voor de zesde keer op rij ontvangen, 

toegekend op basis van consumentenonderzoek. 

Meest klantvriendelijk bedrijf van Nederland 2010, 
categorie supermarkten
We hebben de titel in de categorie supermarkten vast weten 

te houden. Het bewijst dat ‘service met een glimlach’, een van 

onze 7 Dagelijkse Zekerheden, werkt. Dit is bevestigd door drie-

duizend consumenten in een onderzoek van Marketresponse. 

Supermarkt van het jaar 2010/2011 - Groningen Euroborg
Jumbo Groningen Euroborg won bij de verkiezing ‘Supermarkt 

van het jaar’ maar liefst vijf afdelingsprijzen. Deze winkel is 

ook de schoonste supermarkt, kreeg een eervolle vermelding 

bij de Jan Uffing-prijs en won ook nog eens de overall-prijs. 

Dit is te danken aan de 243 medewerkers die zich zeven  

dagen per week, 365 dagen per jaar voor de winkel inzetten.

Fair Trade Award - Groningen De Beren
De Jumbo supermarkt aan De Beren in Groningen heeft voor 

de vijfde keer op rij de Fair Trade Award gewonnen. Faire 

Trade producten zijn onder eerlijke voorwaarden gekocht in 

ontwikkelingslanden. Jumbo Groningen heeft maar liefst 489 

eerlijke producten in de schappen liggen en heeft daarmee 

het grootste Fair Trade assortiment van Europa.

Beste supermarkt van Overijssel en Noord-Brabant 
2010/2011 - Goor en Schijndel
De Jumbo supermarkt in Goor en Schijndel is provincie- 

winnaar geworden in de ‘Supermarkt van het jaar’ verkiezing.

Eerste plaats GfK Duurzaamheidsrapport 2010
Jumbo staat nummer één op de ranglijst van het GfK  

Duurzaamheidsrapport. Dat Jumbo hoog scoort, komt onder 

andere door het assortiment van duurzame producten en de 

communicatie hieromheen.

CFO Influencer of the Year
Financieel directeur Ton van Veen is uitgeroepen tot ‘CFO  

Influencer of the Year’. Hij kreeg deze titel omdat hij volgens 

zijn vakgenoten op sterke wijze heeft bijgedragen aan de 

groei en professionalisering van Jumbo in de afgelopen jaren.

Dit zijn de prijzen en onderscheidingen die Super de Boer in 

2010 mocht ontvangen:

FoodRetailAward
Prijs voor de snelste opname van A-merk introducties.  

Deze awards zijn een toekenning van het maandblad  

FoodPersonality aan supermarktorganisaties die open staan 

voor vernieuwende A-merk artikelintroducties. Dit wordt 

bepaald aan de hand van een analyse van opname-,  

distributie- en omzetpatronen.

Prijs voor winkel met schoonste aanbod van groenten 
en fruit
Deze prijs wordt toegekend door Milieudefensie, Food Watch 

en Natuur en Milieu.

Meest verantwoordelijke formule
In 2010 zijn we uitgeroepen tot de supermarktformule met 

het grootste maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel 

in Nederland door de 5K Consultancy Groep. Super de Boer 

kreeg deze zogeheten A-waardering omdat volgens de onder-

zoekers de formule midden in de samenleving staat. De groep 

heeft onder andere gekeken naar standpunten rond overge-

wicht, alcohol en tabaksgebruik bij jongeren, de veiligheid 

en gezondheid van voedsel. Ook zijn onze investeringen op 

gebied van energiezuinige koelingen in de winkels, milieu-

vriendelijke transportmiddelen, speciale verpakkingsmetho-

des, het personeelsbeleid, de beleefdheidsvormen in dienst-

verlening, geluidsoverlast bij de bevoorrading en afvalbeleid 

onder de loep genomen. 

Bijlage 3 Onderscheidingen
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Dit MVO-jaarverslag hebben we gebaseerd op de richtlijnen 

voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Ini-

tiative. Op basis van de beschikbare gegevens zijn we zo vol-

ledig mogelijk geweest. Door de snelle integratie met Super 

de Boer hebben we echter minder kwantitatieve  

gegevens naar boven kunnen halen dan anders het geval 

geweest zou zijn. De voor onze branche relevante thema’s 

hebben we benoemd.

Het verslag hebben we geschreven voor al onze stakeholders 

en specifiek voor: NGO’s, onze klanten, consumenten, super-

marktondernemers, onze leveranciers en onze medewerkers. 

De reikwijdte van het verslag omvat de volledige Jumbo 

Groep Holding, waaronder de eigen Jumbo en Super de Boer 

supermarkten, de beide hoofdkantoren, de distributie- 

centra en de slagerij in Beilen. De gegevens van de zelfstandig 

ondernemers die onder de vlag van Jumbo of Super de Boer 

functioneren zijn niet in dit verslag opgenomen. 

De basis van de in dit verslag genoemde bedragen en getallen 

vormt het financiële boekjaar 2010. Het boekjaar van Jumbo 

Groep Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en 

eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het 

betreffende jaar ligt. Het boekjaar 2010 bestond uit 52 weken 

en eindigde op 2 januari 2011. Het vergelijkende boekjaar 

2009 bestond uit 53 weken en eindigde op 3 januari 2010.

Het verslag is tot stand gekomen met betrokkenheid van de 

verantwoordelijken van de verschillende afdelingen. Met hen 

is vastgesteld welke onderwerpen, prestaties, toelichtingen, 

doelstellingen en KPI’s in het verslag opgenomen moesten 

worden. 

Als basis voor het verslag is gebruikt gemaakt van de People, 

Planet en Profit indicatoren uit het Global Reporting Initiative 

in combinatie met de pijlers uit de duurzaamheidsstrategie 

van Jumbo: Energie, Gezondheid, Dierenwelzijn en Mensen.

Deze vier pijlers zijn gekozen op basis van twee aspecten. 

Enerzijds zijn deze thema’s door diverse stakeholders  

benoemd als meest relevant voor de supermarktsector.  

Anderzijds zijn het gebieden waar Jumbo aanmerkelijke  

invloed op kan uitoefenen. Binnen iedere pijler zijn de activi-

teiten op de voor 2010 meest relevante subthema’s toegelicht 

en wordt een doorkijk gegeven naar de subthema’s voor 2011.

Bijlage 4 Reikwijdte van het verslag Bijlage 5 GRI tabel

GRI (Global Reporting Initiative) index       Pagina

Profiel

1.1 Verklaring hoogst beslissingbevoegde      6

1.2 Impact, risico en kansen        14 t/m 22

Organisatieprofiel         

2.1 – 2.8          bijlage 1 en 2

2.9 Significante veranderingen       6, 46, bijlage 1 en 2

2.10 Onderscheidingen        bijlage 3

Rapportage parameters 

Rapportageprofiel 

3.1 Rapportageperiode        2010

3.2 Voorgaand verslag        nvt

3.3 Rapportagecyclus        jaarlijks

3.4 Contact         colofon

Reikwijdte en begrenzing 

3.5-3.8           bijlage 4, 14 t/m 22

3.9 Data, meettechnieken en berekeningen      26 t/m 55, bijlage 1

Structuur en Governance 

Governance 

4.1-4.4          bijlage 2

Verplichtingen in verband met externe initiatieven 

4.12          14 t/m 22

Milieuprestatie-indicatoren 

Aspect: Energie 

EN 3 Directe energieconsumptie       26 t/m 31

EN 5 Energiebesparing        26 t/m 31

EN 6 Energie efficiëntie en hernieuwbare energie     26 t/m 31

Aspect: Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen 

EN 18 Reductie van uitstoot van broeikasgassen     26 t/m 31

EN 22 Totaalgewicht aan afval naar type      26 t/m 31

EN 26 Vermindering milieu-impact producten      26 t/m 43

EN 29 Milieu impact van transport       26 t/m 31

Arbeidsomstandigheden prestatie-indicatoren 

Werkgelegenheid 

LA 1 Werknemersbestand        46 t/m 55, bijlage 1
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