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Jumbo’s duurzame boodschap

Jumbo is een familiebedrijf dat de afgelopen jaren alle kansen
heeft gegrepen om te groeien. Daardoor zijn we inmiddels
de tweede supermarktketen van Nederland geworden. Deze
groei brengt met zich mee dat we meer verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor de wereld om ons heen. Dat vertalen we 
in een ambitieus-, maar tegelijkertijd zo realistisch mogelijk 
MVO-beleid.

Zo duurzaam mogelijk werken. Dat is een belangrijk
onderdeel van onze bedrijfsvoering. We hechten er veel 
waarde aan dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat 
de Jumbo Huismerk producten tot stand zijn gekomen 
met respect voor mens, dier en milieu. Ook vinden we het 
belangrijk dat gezond eten voor iedereen bereikbaar en 
betaalbaar is. Als supermarkt is Jumbo bij uitstek dé plek 
om klanten te inspireren tot het kopen van duurzamere 
en gezondere producten. Daarnaast zijn we doorlopend 
bezig met het duurzamer en gezonder maken van al onze 
Huismerk producten.

De integratie van Jumbo en C1000 verloopt voorspoedig 
en is nu bijna afgerond. Toch vergt dit nog steeds veel 
energie en tijd van de organisatie.  We vinden het bijzonder 
inspirerend dat de nieuwe MVO strategie desondanks door 
de hele organisatie heen voortvarend wordt opgepakt. We 
zijn ons bewust van onze rol in de keten. We kijken bij alle 
keuzes ook naar effecten op lange termijn. Want we vinden 
het belangrijk dat er voor onze kinderen en toekomstige 
generaties een leefbare wereld blijft bestaan.

Jumbo is trots op de resultaten die in 2014 geboekt zijn. 
Maar we realiseren ons dat ondernemen altijd duurzamer 
kan. Daarom gaan we in 2015 voortvarend verder met de 
uitvoering van onze lange termijn MVO strategie. We blijven 
in gesprek met klanten en belangenorganisaties en gaan 
in nauwe samenwerking met onze leveranciers nieuwe 
soorten gezonde innovaties versneld op de markt brengen.
We willen graag transparant en duidelijk zijn over de wijze 
waarop we werken aan duurzaamheid, onze ambities en 
resultaten. Dus is ons duurzaamheidsverslag voor iedereen 
online toegankelijk. Dat houdt ons, samen met onze klanten 
en andere stakeholders, scherp 
in onze duurzaamheidsmissie.

Namens de directie, 

Colette Cloosterman-van Eerd
CCO

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.



Jumbo’s duurzame principes

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.

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

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 zijn eerlijk en open 
over wat we doen en vinden

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 behandelen mensen 
en dieren met respect

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 voelen ons betrokken 
bij de samenleving 

en zetten ons daar voor in

‘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 brengen het beste  
in mensen naar boven

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.

We zitten er in 
voor de lange termijn

2.

5.

3.

6.

1.

4.



Gezonder eten en leven

Verduurzaming  
grondstoffen,  
productie en inkoop

Efficiënt energie- en 
materiaalverbruik

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

•  Door onderzoek onder klanten en gesprekken met 
beleidsmakers en experts kunnen we samen op weg naar 
nog meer gezonder etende Nederlanders.

•  Het grootste deel van Jumbo Huismerkproducten bevat 
minder ongezonde ingrediënten dan vergelijkbare 
producten. Voor de negatieve uitschieters hebben we een 
verbeterplan opgesteld.

•  Opnieuw gezonder en feestelijk Koningsontbijt waarbij de 
meegeleverde kennisquiz de kinderen bewust maakt van 
het belang van gezond ontbijten.

•  Grote stappen richting gezondere vleeswaren door het 
verlagen van de hoeveelheid zout en verzadigd vet, samen 
met de Vereniging Nederlandse Vleeswarenproducenten, 
FNLI en CBL. 

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

•  Introductie van de Nieuwe 
standaard Kip: een 
langzaam groeiend ras dat 
langer leeft, minder zwaar 
wordt, meer leefruimte en 
natuurlijk daglicht heeft.

•  Landelijke introductie van 
zorgeieren.

•  Introductie 
insectenproducten als 
alternatieve en gezonde 
bron van eiwitten.

•  Stimuleren van duurzame 
productie palmolie door 
het kopen van 2000 RSPO 
certificaten.

•  Jumbo founding partner  
in UTZ hazelnoten pilot  
programma.

•  Introductie klimaatneutrale  
Huismerk koffie.

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

•  Daling van gemiddeld brandstofgebruik met 5%  
door training efficiënt rijgedrag.

•  8% minder foodmiles door integratie van de 
distributienetwerken.

•  Lager brandstofverbruik per getransporteerde 
rolcontainer.

•  Tweede Lean & Green Star 
dankzij actieve inzet op  
duurzame samenwerking  
en innovaties in  
de logistieke keten.

Nieuwe StandaardKip

•  In 2014 is de 2020-doelstelling Energie Efficiency Index 
voor winkels van 20% met 26,5% al ruimschoots behaald. 



Verminderen  
voedselverspilling Goed werkgeverschap

Lokaal betrokken 
ondernemen

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

•  Vermindering van de hoeveelheid Over Datum Producten 
(ODP) met 17% per m2 verkopend vloeroppervlakte. 

•  Tips over het terugdringen van verspilling thuis in het 
Hallo magazine.

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

•  Jumbo stimuleert haar medewerkers te gaan sporten door 
het organiseren en sponsoren van activiteiten: het 7x7 
voetbaltoernooi, de Nijmeegse Vierdaagse, Alpe D’Huzes,  
Jumbo Golfmasters, de Mud masters en de wandeltocht 
Wings for Life.  

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

•  Organisatie van kerstdiners voor minder bedeelde en 
eenzame mensen samen met onze klanten en acht 
maatschappelijke organisaties in landelijke actie  
´Samen vieren we kerst´.
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Niet  
WEGGOOIEN!

2014 is het Nederlandse jaar tegen de voedselverspilling. En juist met 
kerst wil je nog wel eens te veel eten koken en overhouden. Daarom 

enkele tips om budget en milieu te sparen. Knip uit en bewaar!

1. Kijk goed in je 
kastjes en koelkast. 
Maak een bood
schappenlijstje.
Wat heb je 
werkelijk 
nodig?

4. Let bij 
aankopen op de 
houdbaarheidsdatum. 
Maak je het product 
binnen die termijn op? 

10. Schimmel op 
harde kaas? Snijd 
hem ruim weg en 
je kunt zorgeloos 
genieten van 
de rest van de 
kaas. Bij zachte 
kazen (zoals brie) 
is dit niet meer 
mogelijk.

2. Kook op maat. 
Houd bij hoeveel 
je voor jezelf 
of voor je gezin 
kookt. Handig 
hierbij zijn een 
keukenweegschaal, 
kopje of maat
beker. Zo is de kans 
kleiner dat je te veel 
kookt en weg moet 
gooien.

6. Toch nog een 
restje over? Laat 
het kliekje in een 
pan afkoelen in 
een bak koud 
water en zet 
het hierna in de 
koelkast.

9. Van ‘oud’ 
brood maak je de 
lekkerste tosti’s. 
En wat dacht je 
van wentelteefjes 
of croutons voor 
de soep?5. Is de Tenminste 

Houdbaar 
Tot-datum 
verstreken? Gooi 
het niet klakkeloos 
in de prullenbak. 
Kijk, ruik of 
proef er eerst 
nog even aan 
om de kwaliteit 
te beoordelen. 
Ook overrijp fruit 
smaakt nog prima 
wanneer je het 
verwerkt in een 
smoothie.

8. Te veel vlees 
of vis in huis 
gehaald? Vries het 
in, eventueel na 
bereiding. In de 
diepvries is bereid 
vlees of bereide 
vis drie maanden 
houdbaar. Ook 
kun je het in de 
koelkast bewaren.
Want eenmaal 
bereid zijn vis en 
vlees nog 2 dagen 
houdbaar in de 
koelkast.

7. Buiten de 
koelkast bederven 
gekoelde 
producten eerder. 
Laat producten 
na afkoelen dus 
zo kort mogelijk 
buiten de koeling 
staan en zet de 
koelkast op 4 ˚C.  

BEWUST

135Hallo Jumbo

ONDERZOEK NATUUR & MILEU
Natuur & Milieu heeft onderzoek 
gedaan naar Voedselverspilling 
bij Jumbo klanten. Hieruit blijkt 
dat de meeste klanten er een 
hekel aan hebben om voedsel 
weg te gooien. Uit dit onderzoek 
kwam een aantal adviezen voor 
Jumbo om klanten te helpen 
minder voedsel te verspillen. 
Deze adviezen nemen wij 

uiterst serieus en we zullen deze 
opvolgen. 

SAMENWERKING VOEDSELBANK
Jumbo verspilt zelf zo weinig 
mogelijk voedsel. Onze 
bestelsystemen en ons logistieke 
proces zijn zo ingericht dat de 
verspilling minimaal is. Als er toch 
nog eetbaar en veilig voedsel 
overblijft, doneren wij dit aan de 
Voedselbanken in Nederland.

SPAAR HET  

MILIEU
 (EN JE GELD)

•  Samenwerking met verschillende sociale werkplaatsen 
voor het inpakken van verschillende pakketten.

•  Gezonder assortiment in bedrijfskantines en gratis fruit 
en snackgroente voor onze medewerkers.

•  Circa 22.000 Jumbo medewerkers hebben een training 
of opleiding gevolgd.  In trainingen voor nieuwe 
medewerkers zijn MVO en het duurzaamheidsbeleid van 
jumbo een vast  onderdeel.

•  In totaal deden 26.986 klanten  
en medewerkers  
mee aan de  
Familie Fietsdagen

Kerst-, verhuis- en 
koningsontbijt pakketten 
betrokken verpakt.

Een grote groep collega’s 
liep mee met de 
Nijmeegse Vierdaagse.


