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Kiezen voor later

Het zit in de genen van familie én bedrijf om met zorg 

voor onze omgeving te handelen. We willen een goede 

buur zijn, voor wie en waar dan ook. Onze uitgangs-

punten daarbij zijn niet alleen de familiewaarden, 

maar ook de Zeven Dagelijkse Zekerheden. Dit zijn de 

beloften die wij elke dag weer aan onze klanten doen. 

Binnen die context geven we op een heel eigen manier 

invulling aan duurzaam ondernemen. 

Om de resultaten daarvan nog steviger te verankeren 

in ons dagelijkse handelen, heeft duurzaam ondernemen 

afgelopen jaar een duidelijke plaats binnen onze  

organisatie gekregen. Bovendien zetten we met dit 

verslag voor het eerst op een rij op welke duurzaam-

heidsgebieden we precies actief zijn. Dit vormt een 

uitstekende basis om ook in de toekomst op verant-

woorde wijze verder te bouwen aan ons bedrijf en  

de omgeving waarbinnen wij functioneren.

Maar we kunnen het niet alleen. We zijn een lerende 

organisatie, die open staat voor de mening van 

anderen. Mocht u aan de hand van dit verslag vragen, 

suggesties, kritiek of complimenten hebben, dan bent 

u meer dan welkom. Ons motto is niet voor niets:  

‘Elke dag beter!’ En dat geldt voor alles.

Veghel, juni 2008

Directie Jumbo Supermarkten

C.J.M. van Eerd, Frits van Eerd,  

Colette Cloosterman-van Eerd, Ton van Veen,  

Max Pietersma

Als begrip is ‘duurzaam ondernemen’ nog niet zo lang ingeburgerd  
binnen onze organisatie. De gedachten achter deze term vormen echter 
sinds jaar en dag onze leidraad. Dat heeft ongetwijfeld te maken met  
het feit dat we een familiebedrijf zijn.

Team Duurzaam Ondernemen Jumbo Supermarkten
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Verantwoord en zakelijk: hand in hand

Als supermarktketen én familiebedrijf staan we midden in de maat-
schappij. Voor ons betekent ondernemen dan ook elke dag: handelen als 
een supermarkt die klaarstaat voor ál haar klanten en andere betrokkenen, 
zowel binnen als buiten de winkel. We bieden dan ook kwalitatief  
uitstekende producten tegen een lage prijs, mét een hoge mate van 
betrokkenheid bij de omgeving waarin we functioneren.

Open relatie

We streven naar een open relatie met onze stake-

holders: klanten en bewoners in de omgeving, maar 

bijvoorbeeld ook leveranciers en maatschappelijke 

organisaties. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is 

transparantie bij al onze activiteiten.

‘Elke dag beter’

We vinden het een uitdaging om op een maat-

schappelijk verantwoorde manier te ondernemen.  

‘Elke dag beter’, onze belangrijkste belofte aan de  

klant, geldt immers ook op dit terrein. We streven  

dat na als goede buur, maar ook over de grens.  

Onze toets stenen daarbij zijn de invalshoeken  

van de verschillende stakeholders.

Kwaliteit van leven

Duurzaam ondernemen is sterk in opkomst. Steeds 

meer partijen realiseren zich dat ‘kwaliteit van leven’  

- in de breedste zin des woords - iets is waar je actief 

een bijdrage aan kan leveren. Wereldwijd dragen  

verschillende grote retailketens hier actief aan bij:  

een tendens die Jumbo van harte ondersteunt.

Lonend

Bij de juiste aanpak kan duurzaam ondernemen ook in 

zakelijk opzicht direct lonend zijn. Zo kunnen er flinke kosten 

mee worden bespaard en draagt het bij aan een positief 

imago en het onderscheidend vermogen. Ook biedt duur-

zaam ondernemen kansen om met nieuwe producten te 

komen en nieuwe markten aan te boren. Waar mogelijk 

proberen we beide aspecten - het verantwoorde en het 

zakelijke - hand in hand te laten gaan.

Links: Lily van den Berg, PR-Manager, rechts Colette Cloosterman - Van Eerd, Commercieel Directeur
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Projectmatige aanpak
Bij Jumbo vullen we duurzaam ondernemen vooral op 

een projectmatige manier in. Dit past goed bij onze 

organisatie en bij de complexiteit van het onderwerp. 

Daarbij besteden we niet alleen aandacht aan de grote 

projecten; ook met kleine en relatief eenvoudige  

projecten zijn immers prima resultaten te behalen. 

Contact

Heeft u vragen over Jumbo en duurzaam ondernemen? 

Neem dan contact op met PR manager, Lily van den Berg.

Telefoon (rechtstreeks): (0413) 38 05 13

E-mail: publicrelations@jumbosupermarkten.nl

Ook op onze website is veel informatie te vinden.  

Kijk op: www.jumbosupermarkten.nl bij ‘Over Jumbo’ 

onder het kopje ‘Gezond & Verantwoord’.

Duurzaam ondernemen in 2007 

Activiteiten 2007 en 2008
Meer over onze belangrijkste initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen in 2007 en 2008 leest u in dit 

verslag. De activiteiten zijn onderverdeeld naar onze vier belangrijkste pijlers: milieu, dierenwelzijn, gezondheid en 

sociaal-economisch. Maar we beginnen uiteraard met het microkrediet: het project dat de rode draad vormde tijdens 

de festiviteiten in ons jubileumjaar 2007.

Duurzaam ondernemen maakt al jaren deel uit van 

onze bedrijfsfilosofie. Alle activiteiten die het duur-

zaamheidspredicaat verdienen krijgen een duidelijke 

plek binnen onze organisatie.  

Daarom hebben we er in 2007 voor gekozen om het 

beleid op dit gebied te structureren en te implemen-

teren. Hierdoor zijn we steeds beter in staat om de 

principes van duurzaam ondernemen te verankeren in 

de organisatie en er ook richting de buitenwereld meer 

aandacht voor te vragen. Daarnaast stelt structurele 

aandacht voor dit onderwerp ons in staat om beter te 

kunnen inspelen op verzoeken vanuit de markt: niet 

alleen van consumenten, maar ook van bijvoorbeeld  

maatschappelijke organisaties.
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Daarnaast willen we onderwerpen in het kader van 

duurzaamheid ook extern onder de aandacht brengen, 

zodat de impact ervan zich niet alleen tot onze directe 

omgeving beperkt. Daarbij focussen we op vier pijlers: 

milieu, diervriendelijkheid, gezondheid en sociaal- 

economisch. Ook zal het microkrediet in 2008 weer  

een belangrijke rol spelen.

Milieu

Energiebesparing is een belangrijk middel om duurzamer 

met milieu en klimaat om te kunnen gaan. Jumbo richt 

zich dan ook in belangrijke mate op energiebesparende 

maatregelen, met name op logistiek gebied.

Diervriendelijkheid

Investeren in diervriendelijkheid is een ontwikkeling 

die maatschappelijk en politiek breed gedragen wordt. 

Jumbo geeft hieraan gehoor door haar assortiment 

hierop aan te passen.

Gezondheid

Jumbo wil investeren in de toekomst: zowel richting 

klanten als richting medewerkers. We voelen dan ook 

de verantwoordelijkheid om een ondersteunende rol te 

spelen bij het maken van een uitgebalanceerde keuze, 

door middel van ons voedingsaanbod en onze informatie 

over voeding.

Fair trade

Vooral op productniveau kunnen we veel aandacht 

besteden aan duurzaamheid. Ons speerpunt hierbij  

is fair trade. 

Duurzaam ondernemen in 2008 

Voor 2008 hebben we ons allereerst ten doel gesteld om binnen onze 
eigen organisatie een breder draagvlak te creëren voor duurzaam onder-
nemen. Op het gebied van interne communicatie krijgt dit aspect dan  
ook ruimschoots de aandacht. 

Microkrediet

Onze jubileumactiviteiten in 2007 hebben voor een belangrijk deel in het teken van het microkrediet gestaan  

(zie pagina 13.) In 2008 zullen met behulp van dit microkrediet de eerste projecten worden gestart.
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Microkrediet: van klein naar groot, van groot naar klein

Wie jarig is trakteert. Dat was ons uitgangspunt in 2007, toen we onze 
100ste supermarkt openden en Karel van Eerd, oprichter en algemeen 
directeur van Jumbo Supermarkten, zijn 50-jarig jubileum vierde. 

Trakteren deden we niet alleen tijdens allerlei festivi-

teiten voor medewerkers, klanten en andere relaties, 

maar ook via een microkrediet voor mensen in Peru, 

Ethiopië en de Filippijnen. Eind 2007 kon Karel van Eerd 

ruim € 275.000 overhandigen aan Nobelprijswinnaar 

Muhammed Yunus, de bedenker van het microkrediet.

Een microkrediet biedt mensen die zelf onvoldoende 

middelen hebben toch de gelegenheid om een eigen 

bestaan op te bouwen. Inwoners van derdewereld-

landen die een plan hebben om geld te verdienen 

of hun dromen waar te maken, kunnen doorgaans 

immers geen lening krijgen van een gewone bank.  

Met een microkrediet krijgen ze toch de kans om  

allerlei activiteiten te ontplooien. Zo kunnen ze zelf 

toch zorgen voor zaken die bij ons zo gewoon zijn,  

zoals schoon drinkwater, voldoende voeding,  

goede gezondheid en onderwijs voor hun kinderen.  

Maar het allermooiste is natuurlijk: nooit meer je hand 

op hoeven houden voor een menswaardig bestaan.

Bomen tot in de hemel

Het geld voor het microkrediet is via verschillende initia-

tieven van Karel van Eerd en Jumbo bij elkaar gebracht.  

Zo werd in het kader van de feestelijkheden niet gevraagd 

om traditionele jubileumcadeaus, maar om bijdragen 

aan het microkrediet. Het meest in het oog springende 

initiatief was ‘Bomen tot in de hemel’, een prachtig kijk-, 

lees- en bladerboek dat in drie continenten laat zien wat 

microkrediet voor kansarme mensen kan betekenen.  

We hebben leveranciers, klanten en andere relaties 

gevraagd om zoveel mogelijk exemplaren van dit prach-

tige boek af te nemen of geld aan microkrediet te doneren.  

Dat hebben ze massaal gedaan. De verkoopopbrengst van 

het boek en de opbrengst van de andere initiatieven zijn 

geheel aan het microkrediet ten goede gekomen. 

Microkrediet
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Samenwerking met ICCO en Terrafina Microfinance

Met het geld dat op deze manier bij elkaar is gebracht, 

kunnen vele mensen in Peru, Ethiopië en de Filippijnen 

worden geholpen om in hun eigen levensonderhoud 

te voorzien. Op 20 december 2007 hebben we daartoe 

een tweejarig contract ondertekend met ontwikke-

lingsorganisatie ICCO en microfinancieringsorganisatie 

Terrafina Microfinance. Met hen werken we samen om 

in deze drie ontwikkelingslanden microfinancierings-

projecten van de grond te krijgen.

Karel van Eerd:
“Dromen waarmaken”

Met de groei van Jumbo Supermarkten tot één van 

de grootste en meest gewaardeerde supermarktke-

tens van Nederland, heeft Karel van Eerd zijn droom 

waargemaakt. Hij wil graag ook anderen in de wereld 

de kans bieden om hun eigen droom waar te maken. 

Het microkrediet is daar wat hem betreft een uit-

stekende vorm voor: “Microkrediet biedt mensen de 

gelegenheid om een eigen bestaan op te bouwen. 

Net zoals wij dat hebben gedaan; eens waren we een 

kleine groothandel, maar nu mogen we ons een groot 

supermarktbedrijf noemen. We willen graag dat ook 

de dromen van anderen in de wereld uitkomen en 

hen daartoe de kans geven. Daarom hebben we mijn 

50-jarig zakenjubileum aangegrepen om geld in te 

zamelen ten behoeve van microkredieten. Van klein 

naar groot, van groot naar klein.”

ICCO en Terrafina Microfinance:
“Unieke samenwerking”

Ontwikkelingsorganisatie ICCO ziet het als haar 

taak om het Nederlandse bedrijfsleven in contact 

te brengen met ondernemers in ontwikkelingslan-

den. Algemeen directeur Jack van Ham daarover: 

“Microkrediet is een effectieve vorm van ontwikkelings-

samenwerking. De betrokkenheid van het bedrijfsleven 

bij armoedebestrijding groeit. Dat blijkt bijvoorbeeld 

door het bezegelen van de samenwerking met Jumbo 

Supermarkten.” Ook Cor Wattel, programmacoördina-

tor van Terrafina Microfinance, is blij met het initiatief 

van Jumbo: “Ondernemers voor ondernemers:  

dat is de formule die we met deze samenwerking 

willen neerzetten. Uniek dat Jumbo haar klanten, 

leveranciers en werknemers heeft gemobiliseerd voor 

een concreet doel als microkrediet. Dat zouden wij als 

ontwikkelings organisatie nooit alleen kunnen.”

Op 12 november 2007 overhandigde Karel van Eerd de 
cheque van ruim € 275.000 aan Muhammad Yunus. 
Dhr. Yunus is de ontwikkelaar en grondlegger van het micro krediet, en oprichter 

van de Grameen Bank. In 2006 kregen Dhr. Yunus en deze bank de Nobelprijs  

voor de Vrede, ‘voor hun inspanningen om economische en sociale  

ontwikkelingen van onderop mogelijk te maken.’
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Logistiek: stille vrachtwagens

Jumbo wil in alle opzichten een ‘goede buur’ zijn. Dat streven komt  
heel letterlijk om de hoek kijken bij de bevoorrading van onze winkels. 
Met de inzet van stille vrachtwagens willen we de geluidsoverlast voor 
omwonenden van onze supermarkten zoveel mogelijk beperken.

Volgens de nieuwe overheidsrichtlijnen mag er  

tussen 23.00 en 7.00 uur niet meer dan 60 db (A) 

worden geproduceerd. In ons streven om aan deze eis 

te voldoen, hebben we in 2007 besloten om fors te 

investeren in ‘stille vrachtwagens’, die zijn uitgerust 

met stille koelunits en ‘fluistermaterieel’. Deze vracht-

wagens produceren bij het laden en lossen minder dan 

60 db (A), terwijl reguliere vrachtwagens dan al snel  

op 80 tot 90 db (A) zitten.

Stille koelunits

De grootste geluidsproducent van een stilstaande 

trailer is de koelunit. Om een flinke geluidsreductie te 

bereiken, hebben we koelunits aangeschaft die in een 

geluidsisolerende kast onder de trailer hangen.

Fluistermaterieel

Daarnaast hebben we in 2006 ons eerste ‘fluistermate-

rieel’ aangeschaft: laadbakken met stille materialen. In 

deze laadbakken zijn de laadvloer, de laadklep,  

de schampplaten van de wanden en de ladingbalken 

(voor het zekeren van de goederen) allemaal voorzien 

van geluiddempende materialen, waardoor het aantal 

decibels fors gereduceerd wordt. Momenteel zijn  

zes van onze vrachtwagens uitgerust met dit  

fluistermaterieel.

Medewerkers

Om stiller te kunnen beleveren, zijn we niet alleen 

afhankelijk van materieel. Ook onze medewerkers  

kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.  

Zo worden onze chauffeurs al uitdrukkelijk geïn-

strueerd om de koelunits wanneer mogelijk af te 

zetten. In 2008 gaan we onze chauffeurs uitgebreid 

trainen; naast zaken als economisch rijden en 

klantvriendelijkheid wordt hierbij ook ‘stil werken’ 

nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Milieu
Doelstelling 2008

Percentage stille vrachtwagens*

2007 6%

2008 20-25%

2010 50%

2012 75%

Hans van der Doelen 
“Geslaagde proef met nachtbelevering”

In 2007 hield Jumbo als eerste supermarktketen in Nederland een proef met nachtbelevering. Transportmanager Hans 

van der Doelen is zeer tevreden met de resultaten: “In samenwerking met de gemeente Tilburg en SenterNovem heb-

ben we gedurende vijf maanden één van onze vestigingen in Tilburg buiten de vastgestelde laad- en lostijden beleverd 

met kruidenierswaren en vers. Het voordeel hiervan is drieledig: betere spreiding van verkeer, vergroting van de ver-

keersveiligheid en minder belasting van het milieu. Het doel van de proef was om te ondervinden of nachtbelevering 

voor alle partijen - dus ook voor de omwonenden - een goede oplossing zou zijn. De proef heeft zéér positief uitgepakt: 

in ongeveer een half jaar tijd is de overlast tot een minimum teruggebracht. Wat ons betreft verruimt de overheid de 

venstertijden dan ook snel. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er gewerkt wordt met stille vrachtwagens.”

Hans van der Doelen, Transportmanager

*  Mede afhankelijk van de ontwikkeling van ons logistieke model.  

Een percentage van 100% is volgens Jumbo niet nodig, omdat niet  

alle vrachtwagens in de nachtelijke uren worden ingezet.

*  Gecertificeerd volgens de normen van PIEK  

(stimuleringsprogramma VROM)



18 Duurzaam ondernemen Jumbo Supermarkten  Duurzaam ondernemen  19

Logistiek: transportefficiency

Met het oog op de toenemende verkeersdrukte vinden we het onze  
verantwoordelijkheid om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om 
efficiënter met het vervoer van goederen om te gaan. Het werken met 
dubbeldeks opleggers lijkt vooralsnog meer perspectieven te bieden  
dan het inzetten van LZV’s (Lange en Zware Voertuigen).

LZV’s

Toen het ministerie van V&W in 2005 startte met  

een testperiode voor LZV’s, zijn we direct ingestapt.  

De reden was simpel: met twee LZV’s kunnen we 

evenveel goederen vervoeren als met drie reguliere 

vrachtwagens. Dat betekent minder brandstofverbruik, 

minder chauffeurinzet en minder auto’s op de weg.  

Tot eind oktober 2007 - toen de proefperiode afliep - 

hebben we dan ook dagelijks twee LZV’s in ploegen-

dienst in gebruik gehad.

Onze ervaringen met de wagens zelf waren bijzonder 

positief. De huidige regelgeving beperkt de inzet van 

LZV’s echter tot vaste trajecten, waardoor de flexibiliteit 

tot een minimum wordt beperkt. De kans dat we in de 

nabije toekomst meer LZV’s zullen inzetten, is afhankelijk 

van de regelgeving en de ontwikkeling van ons logistieke 

model. Daarnaast hebben we een uitstekend alternatief 

voor handen in de vorm van dubbeldeks opleggers, 

hoewel LZV’s zo’n 10% meer laadvermogen hebben.

Dubbeldeks opleggers

Net als LZV’s vergroten opleggers met dubbel laaddek 

de vervoerscapaciteit per wagen flink. Bovendien geldt 

voor deze vrachtwagens geen trajectbeperking, zodat 

ze overal mogen komen. Inmiddels beschikken we over 

vier dubbeldeks opleggers. Dat aantal zal in 2008 ver-

dubbelen, en naar verwachting ook daarna nog verder 

toenemen.

De uitdaging bij de inzet van dubbeldeks opleggers  

zit vooral in het vinden van geschikte medewerkers. 

Om met deze vrachtwagens plezierig en efficiënt te 

kunnen werken, geldt hier een maximale persoons-

lengte van 1,77 meter: een behoorlijke beperking. 

Daarnaast dienen we in het hele logistieke proces 

rekening te houden met de specifieke vereisten die 

dubbeldeks opleggers hebben. In 2008 onderzoeken  

we hoe we deze vrachtwagens het beste kunnen  

inpassen in ons logistieke model.

Milieu

Doelstelling 2008

Aantal dubbeldeks opleggers*

2007  4 (niet-geconditioneerd)

2008  8 (waarvan 4 multi-temperatuur- 

  geconditioneerd)

2009 en daarna Verdere toename

* Mede afhankelijk van de ontwikkeling van  

  ons logistieke model.

Biosmeermiddelen en alternatieve brandstoffen
Het gebruik van biosmeermiddelen en alternatieve 

brandstoffen draagt eveneens bij aan een duur-

zamere vorm van transport. In 2008 gaan we in 

samen  werking met onze vrachtwagenleveranciers 

werken met biosmeermiddelen. Daarnaast bekijken 

we welke alternatieve brandstoffen ons de beste 

mogelijkheden bieden. Daarbij zijn we echter in sterke 

mate afhankelijk van besluitvorming op Europees 

niveau: pas als er is gekozen voor een standaard en 

er een goed beleveringsnetwerk is, kunnen we deze 

brandstoffen structureel gaan gebruiken. 
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Bouw en verbouw: energiebesparing

Door de groei die Jumbo Supermarkten doormaakt, hebben we vaak te 
maken met bouw en verbouw. Voor ons uitstekende gelegenheden om 
energiebesparende maatregelen te nemen. In 2008 houden we een 
grootschalig energieoptimaliseringsonderzoek, waarmee we hier op 
structurele wijze invulling aan kunnen geven.

We hebben de afgelopen jaren steeds meer maat-

regelen genomen om onze winkels energiezuiniger 

te maken. Zo hebben we in 2001 afgesproken dat we 

bij het opnieuw indelen en inrichten van onze super-

markten alleen nog werken met nieuwe, efficiënte 

Adap-Kool-koelsystemen. Dit levert ons een energiebe-

sparing op van 15 tot 20%. Ook werken we sinds jaren 

met hfv (hoogfrequente verlichting). Een optimalisatie 

hiervan heeft vanaf 2001 een omschakeling van 110 

naar 85 watt opgeleverd: een besparing van 22%.

Onderzoek

Met deze en andere maatregelen hebben we de grootste 

winst al te pakken. We vinden echter dat er meer nodig 

is om energiezuinigheid te verankeren in onze werkwijze. 

Daarom houden we in 2008 samen met Van Beek  

Interieurs een energieoptimaliseringsonderzoek.  

Daarbij bekijken we hoe we de technische installaties, 

de instellingen en de manier waarop wij met de instal-

laties omgaan kunnen optimaliseren. In het onderzoek 

draaien tien winkels mee. Bij gebleken succes rollen we 

de resultaten van het onderzoek uit over al onze winkels.

Doelstelling 2008

Energiebesparing van 3%

Op basis van de uitkomsten van het energieoptima-

liseringsonderzoek, zonder rekening te houden met 

grootscheepse verbouwingen.

Milieu

Jeroen Ham, Projectmanager
“Meest energiezuinige supermarkt”

Als projectmanager is Jeroen Ham 

nauw betrokken bij alle verbou-

wingen en nieuwbouw die Jumbo 

Supermarkten pleegt. Hij legt uit hoe het energieoptimali-

seringsonderzoek tot een nieuwe standaard moet leiden: 

“Tijdens dit onderzoek bekijken we wat we in de praktijk 

kunnen doen om ons energieverbruik tot een minimum te 

beperken. Onze bevindingen moeten leiden tot ‘de meest 

energiezuinige supermarkt’: een soort van prototype dat het 

uitgangspunt wordt bij alle nieuwbouw en verbouwingen 

die daarna volgen. 

Natuurlijk zullen we die ‘ideale winkel’ in de praktijk niet 

één-op-één kunnen kopiëren, maar we zetten er wel een 

hoge standaard mee. Ook onze bestaande winkels zullen 

we overigens aan de hand van die standaard tegen het licht 

houden. Belangrijke leidraad is in alle gevallen dat  

de maatregelen gebruikersvriendelijk zijn, en dus 

toepasbaar in de praktijk.”
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Biologisch: nog meer aandacht

Ons assortiment van biologische producten is de laatste jaren flink 
gegroeid. Om deze producten nog beter onder de aandacht van de klant 
te brengen, worden ze in 2008 geïntegreerd in het reguliere assortiment. 
Daarnaast moet het label Bio+, geïntroduceerd in 2007,
de producten een duidelijker ‘gezicht’ geven.

Integratie

De aandacht die we bij Jumbo aan biologische 

producten besteden is steeds structureler van aard 

geworden. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat we 

sinds vorig jaar biologische producten laten

meelopen met InkoopVoordeel. Maar ook in ons 

consumentenmagazine ‘Mijn Jumbo’ besteden we 

geregeld extra aandacht aan biologisch.

 

In de winkel presenteren we onze biologische producten 

in een apart blok, separaat van niet-biologische pro-

ducten uit dezelfde productgroepen. In de loop van 

2008 vindt echter een serieuze schapwijziging plaats: 

de biologische producten worden geïntegreerd in het 

reguliere assortiment. Daarmee komen ze bij alle  

klanten veel nadrukkelijker in beeld.

Bio+

Om de herkenbaarheid van biologische producten te 

vergroten, zijn we in 2007 - samen met collega-super-

marktbedrijf Plus - gestart met het overkoepelende 

label Bio+. Door samen te werken met geselecteerde 

leveranciers - van boer tot fabrikant - zijn de producten 

van Bio+ niet alleen 100% biologisch, maar ook vers, 

van goede kwaliteit en van nature gezond.

We hebben groente, vlees, zuivel, groenteconserven, 

eieren en brood onder het Bio+ label. Deze producten 

hebben duidelijk het Bio+ logo op de verpakking  

staan, zodat ze makkelijk te herkennen zijn.

v.l.n.r.  
Han Ploegmakers, Unitmanager AGF, Slagerij en Convenience 

Patrick Luhrman,  Productmanager Slagerij
Geertrui Klostermann,  Productmanager AGF

Susanne Kroon, Manager Productmanagement
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Doelstelling 2008

Afzetaandeel Milieukeur-producten bij verpakte en 

voorgesneden groenten uit de koeling

2006   55 %

2007   61 %

2008   67 % 

Geertrui Klostermann (Productmanager AGF) 
“Voor duurzame producten: Milieukeur”

Er zijn meerdere manieren om aandacht te geven aan 

duurzame producten. Jumbo heeft ervoor gekozen 

om zoveel mogelijk met Milieukeur te werken, legt 

Productmanager Geertrui Klostermann uit: “Stichting 

Milieukeur ontwikkelt criteria om duurzaam onder-

nemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar 

te maken. Dat doen ze heel deskundig en vanuit een 

onafhankelijke positie. Daarnaast beoordelen ze ook 

nog eens een zeer breed spectrum aan producten. 

Milieukeur heeft daardoor de kracht van de massa.  

Dat zorgt weer voor bekendheid en vertrouwen:  

twee belangrijke voorwaarden om tot de aanschaf  

van duurzame producten over te gaan. Daarom denken 

we dat het inzetten van Milieukeur de beste methode 

is om duurzame producten in onze supermarkten 

onder de aandacht te brengen.”

Schoon, veilig en gezond
Onder de naam ‘Schoon, Veilig en Gezond’ hebben 

Jumbo en collega-supermarktbedrijf Plus in 2007 

samengewerkt met twee telersverenigingen en twee 

universiteiten. Gezamenlijk onderzochten we hoe 

de consument meer waardering kan krijgen voor de 

Nederlandse tuinbouwproducten. Niet alleen werden 

Nederlandse groenten met een specifieke toegevoegde 

 waarde onder de aandacht van de consument 

gebracht, ook gaven alle schakels in de keten  

(‘van kas tot kassa’) openheid van zaken. Het doel 

was om zoveel mogelijk van elkaar te leren op het 

gebied van vernieuwende productconcepten, services 

in de supermarkt, marketing, levering aan de retail en 

onderzoek naar consumentenbehoefte en -gedrag.  

De belangrijkste conclusie was dat de schakels nog  

veel van elkaar kunnen leren en dat navolging van  

dit project wenselijk is.

Door nauw samen te werken blijkt het mogelijk 

de leadtime tussen het oogstmoment en verkoop-

moment sterk te kunnen verkorten. Als teler, vervoerder 

en supermarkt de inspanningen goed op elkaar 
afstemmen brengt dit kostenbesparingen en kwaliteits-

verbeteringen met zich mee. Een zogenaamde 

win-winsituatie, waar de klant de vruchten van plukt.

Aantallen biologische, fair trade en overige gecertificeerde producten bij Jumbo Supermarkten.

Kenmerk Aantal Verkrijgbaar in % filialen

EKO en Bio+ 206 85-100%

Fair trade 27 85-100%

EKO en Fair trade 14 85-100%

Overige

Scharrel 21 85-100%

MSC 3 Vers: 25%   Diepvries: 100%

Milieukeur 40-60 85-100%

Volwaard 10 85-100%

Jumbo Bewust 24 85-100%

* Afhankelijk van seizoen

 

*

Foto: Imagro Images
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Dierenwelzijn
Volwaard kip: welzijn voorop

Als een van de weinige supermarkten verkoopt Jumbo de diervriendelijke 
kip van Volwaard: smakelijk én verantwoord.

De kippen van Volwaard komen van speciaal  

geselec teerde, Nederlandse pluimveehouders. Bij deze 

Volwaard pluimveehouders staat het welzijn van de kip 

voorop: de dieren hebben een goed leven met veel rust 

om te groeien, veel leefruimte en een meergranendieet.

Minder kwetsbaar

In een proefproject waaraan ook de Dierenbescherming 

haar medewerking verleende, is gebleken dat de  

Volwaard kip door haar robuuste gestel minder kwets-

baar is. Daardoor komt deze kip in goede gezondheid en 

welzijn door de mestperiode heen, iets wat zeker niet 

gezegd kan worden van vleeskippen in de bio-industrie. 

Volwaard is niet volledig biologisch, omdat de  

voedingsstoffen dat niet voor 100% zijn.  

Qua leefomstandigheden en duurzaamheid in de keten 

doet de Volwaard kip echter nauwelijks onder voor de 

biologisch gehouden kip.

Jumbo Bewust

Begin 2007 hebben we Volwaard in onze winkels 

geïntroduceerd. Vanaf medio 2008 brengen we Volwaard 

onder het Jumbo Bewust label (zie ook pagina 29). 

Daarmee maken we Jumbo Bewust completer en 

brengen we deze bewuste kipsoort nog sterker onder 

de aandacht.

Doelstelling 2008

Percentage Volwaard kip*

2006 0%

2007 7,5%

2008 10%

* Van totale verkoop kippenvlees. 

Kenmerken Volwaard

•	 40%	meer	stalruimte

•	 Vrije	uitloop

•	 In	Nederland	grootgebracht

•	 Hoogwaardige	voeding	(meergranen)

•	 Hoogwaardige	leefomstandigheden	 

(meer bewegingsvrijheid)

•	 Kwalitatief	hoogwaardig	product	 

(goede bite, volle smaak)

Kip in de wei
Al sinds 1999 verkopen we in al onze winkels eieren  

van Kip in de Wei. Dit zijn eieren van scharrelkippen, 

die in nog diervriendelijker omstandigheden leven dan 

biologisch gehouden kippen. Net als Volwaard is ook  

Kip in de Wei tot stand gekomen in samenwerking  

met de Dierenbescherming.

Foto: Flip Franssen
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Jumbo Bewust: de toekomst

Met Jumbo Bewust hebben we sinds 2006 een productlijn in huis die 
milieu- en diervriendelijk is. Deze lijn is opgestart met varkensvlees, 
maar moet in de nabije toekomst uitgroeien tot een breed label met 
verschillende vleessoorten.

Het varkensvlees van Jumbo Bewust is gebaseerd op 

vier pijlers: dierenwelzijn, milieu, veiligheid en smaak.

Dierenwelzijn

Binnen Jumbo Bewust wordt gewerkt met een  

diervriendelijk stalsysteem. Daarin worden de varkens 

bijvoorbeeld gehouden op strooisel in plaats van  

harde betonnen vloeren met roosters, en hebben de 

varkens 30% meer leefruimte dan in de traditionele  

varkenshouderij.

Milieu

Het stalsysteem dat gebruikt wordt voor Jumbo 

Bewust heeft een ammoniakemissie die 50% lager  

is dan bij traditionele stallen.

Veiligheid

Vlees dat onder Jumbo Bewust verkocht mag worden, 

staat in de gehele voedselketen - van voedselproducent 

tot supermarkt - onder strenge controle. 

Patrick Luhrman 
“Samenwerken met Dierenbescherming loont’”

Bij de ontwikkeling van Jumbo Bewust - maar ook  

Volwaard en Kip in de Wei - heeft de Dierenbescher-

ming een grote rol gespeeld. Productmanager 

Patrick Luhrman legt uit waarom dat belangrijk is:  

“Als je besluit dat je ‘diervriendelijk’ te werk wil gaan,  

moet je wel weten wat daar precies bij komt kijken.  

Daar kun je zelf proberen achter te komen, maar als 

je zeker wil weten dat je het goed doet, kun je  

daar beter een extern ‘instituut’ voor inschakelen. 

De Dieren bescherming is een organisatie waar we  

veel vertrouwen in hebben. Ze weten bovendien hoe  

het er in een supermarktbedrijf aan toegaat en  

snappen met welke randvoorwaarden wij te  

maken hebben. De samenwerking verloopt dan  

ook uitstekend.”

Patrick Luhrman, Productmanager Slagerij
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Smaak

Door het betere leefmilieu (weinig stress) en de hoge 

kwali teit van de voeding is het vlees steviger en de  

smaak beter.

Bijna alle winkels

Bij de introductie van Jumbo Bewust in 2006 was de 

doelstelling om eind 2007 in zo’n 60 winkels Jumbo 

Bewust te verkopen. Dankzij een goede samenwerking 

binnen de keten en de grote vraag naar het product, 

konden we Jumbo Bewust eind 2007 echter al in bijna 

al onze winkels aanbieden.

Uitbreiding

In 2008 zal ook Volwaard kip onder Jumbo Bewust 

verkocht worden, evenals een assortiment aan 

vleeswaren. Gezien de strenge eisen die aan het label 

gesteld worden, zijn andere uitbreidingen op korte 

termijn niet waarschijnlijk, al zijn we al enige tijd bezig 

om ook de mogelijkheden van kalfsvlees en Iers  

rundvlees te onderzoeken.

Doelstelling 2008

Percentage Jumbo Bewust*

2006 2,5%

2007 5-7,5%

2008 10 %

*Van totale varkensvleesverkoop.

Dierenwelzijn
Visassortiment: zo duurzaam mogelijk

Sinds 2006 is duurzaamheid een van de belangrijkste criteria bij het 
samenstellen van ons visassortiment. Niet-duurzame vissoorten verdwijnen 
uit het assortiment en worden vervangen door goede alternatieven.

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) heeft 

aangegeven dat uiterlijk in 2011 alle vis in Neder - 

landse supermarkten duurzaam moet zijn. Dat betekent  

dat de vissen niet te lijden mogen hebben onder  

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. Ook proberen we zoveel  

mogelijk vissoorten op te nemen die voldoen aan  

het MSC-keurmerk:  

een internationaal keurmerk  

dat voldoet aan de eisen van  

de Verenigde Naties.

Verkrijgbaarheid

Er zijn vergaande gesprekken met onze leveranciers van 

verse vis om het assortiment in 2008 uit te breiden met 

MSC-gecertificeerde of andere duurzame producten.  

Ook willen we met hen niet-duurzame producten 

daarmee vervangen. Belangrijk punt hierbij is de verkrijg-

baarheid; de ontwikkeling van duurzame vis is vrij pril. 

Streven 2008

Percentage duurzame vis*

2006 0%

2007 5-10%

2008 10-20%

* Van totale visverkoop, afhankelijk van wat de 

 markt ons biedt.

Schoolvoorbeeld: platvis

Een schoolvoorbeeld van duurzaamheid in de praktijk, 

is de manier waarop een van onze platvisleveranciers 

te werk gaat. Als enige in Nederland maakt dit bedrijf 

gebruik van radiogolven, die de vis het net in drijven. 

Deze methode is aanzienlijk diervriendelijker dan de 

traditionele vangstmethode, waarbij met zware  

kettingen over de bodem gesleept wordt en fauna  

en flora vernietigd worden.
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Jumbo Fietsroutes: in beweging

Jumbo heeft bewegen altijd hoog in het vaandel staan. Wat enkele  
jaren geleden begon als een familiefietstocht voor Jumbo klanten in het 
Brabantse Gemert, is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen: het Jumbo 
Fietsrouteboekje.

Jumbo is een familiewinkel pur sang. Vandaar dat 

we de fietssport een warm hart toedragen. Fietsen is 

immers gezond en biedt bij uitstek de mogelijkheid om 

samen actief te zijn. Daarnaast biedt een mooie fiets-

tocht de gelegenheid om te genieten van al het moois 

dat het landschap te bieden heeft. Het solo-initiatief 

uit Gemert kreeg dan ook snel navolging. Met inmiddels 

50 verschillende routes door heel Nederland, is het 

Fietsrouteboekje een fenomeen. 

Fietsrouteboekje

In 2004 verscheen het eerste Fietsrouteboekje: een 

verzameling van prachtige fietsroutes, geschikt voor 

beginners en gevorderden. In 2008 verschijnt de vijfde 

editie. Net als voorgaande jaren zijn hiervoor weer 

diverse routes door onze klanten zelf aangedragen. 

Daarvoor is inmiddels zoveel animo, dat we er zelfs 

een wedstrijd voor organiseren: wie stuurt de mooiste 

route in?

Doelstelling 2008

Het ligt in de lijn der verwachting dat we het succes 

van de fietsrouteboekjes doortrekken. We organiseren 

een landelijk evenement om nog meer mensen voor de 

fietssport enthousiast te maken. In samenwerking met 

het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 

organiseert Jumbo zondag 18 mei 2008 een landelijke

Fietsdag. 

08_Twickel_leaflet.indd   1

01-04-2008   16:46:26

jum71548_fietsrouteboekje_2008.i1   1

03-04-2008   11:19:27
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v.l.n.r.  
Ingrid van Rijen, Marketing & Communicatie

Anki Vervest, Evenementencoördinator
Roos Griffioen, Medewerker communicatie internet

Anne Sonneveld, Medewerker local marketing
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“Betrokkenheid van binnenuit”

Duurzaam ondernemen kan op vele manieren.  

De belangrijkste voorwaarde voor Jumbo is dat de 

betrokkenheid écht is. Dat zorgt voor de grootste kans 

van slagen, aldus Ingrid van Rijen: “Centraal in het 

duurzaamheidsbeleid van Jumbo staan de familie-

waarden en de wens van de klant. Die liggen zo 

opgesloten in ons dagelijks handelen, dat het bij wijze 

van spreken nauwelijks moeite kost om iets van de 

grond te krijgen. Het Fietsrouteboekje is daar een goed 

voorbeeld van. Een van onze filiaalmanagers begon met 

een familiefietstocht vanuit zijn vestiging in Gemert. 

Daar ging zoveel enthousiasme vanuit, dat hij al snel 

werd benaderd om het eerste Fietsrouteboekje te maken.  

De reacties van de klanten waren overweldigend en  

inmiddels zijn we al bij het vijfde Fietsrouteboekje  

aanbeland. Een jubileumuitgave met 50 fietsroutes  

voor en door klanten! Iedereen reageert nog altijd heel 

positief op dit boekje, dat het jaarlijkse uitkomen een 

hele happening is. Drie fanatieke vrijwilligers van  

Tour- en Wielerclub Gemert zetten zich hiervoor in om 

alle routes te controleren, een dankbare taak. Om een 

idee te geven: er worden er jaarlijks 215.000 gedrukt,  

en ze zijn in een mum van tijd weg. En dit jaar blijft het 

niet alleen bij het boekje, Jumbo organiseert zelfs  

‘De Nationale Jumbo Fietsdag 2008’!  

Vanuit 80 Jumbo winkels wordt er gestart aan  

50 verschillende routes en ook voor de kleintjes zijn er 

speciaal ingekorte routes ontwikkeld. Zo zie je dat iets 

heel klein kan beginnen, maar door oprechte 

 betrokkenheid tot iets groots kan uitgroeien.”

Gezondheid
Wateetenbeweegik-Bus: gezond eten en voldoende bewegen

Jumbo ondersteunt mensen graag bij het vinden van de juiste balans  
tussen gezond eten en voldoende bewegen. De supermarkt is immers bij 
uitstek de plek waar keuzes gemaakt moeten worden om die twee in balans 
te houden. Daarom participeren we in de Wateetenbeweegik-Bus.

De Wateetenbeweegik-Bus rijdt sinds september 2007 

door Nederland. Het doel van de bus is mensen bewust 

te maken van hun energiebalans. Bezoekers vinden in 

en om de bus activiteiten en informatie om te werken 

aan een gezonde leefstijl. Bij de informatie zijn tien  

eet- en beweegmomenten op een willekeurige dag  

het uitgangspunt. Bezoekers nemen hun eigen  

dag door en krijgen tips over hoe ze hun eet- en 

beweegpatroon kunnen verbeteren. Eenmaal uit de 

bus zijn de bezoekers niet alleen een geweldige erva-

ring rijker, ook hebben ze tips op maat meegekregen.

Lokale activiteiten

Deze bus is een samenwerkingsproduct van het  

Voedingscentrum en het Nederlands Instituut voor 

Sport en Bewegen met de landelijke campagnes  

‘De schijf van Vijf’ en ‘30minutenbewegen’. Lokale en 

regionale organisaties kunnen de bus boeken voor 

lokale activiteiten zoals braderieën, informatiemarkten 

en themaweken. Jumbo is hier graag op ingesprongen  

en zet de bus in 2008 bij diverse gelegenheden in.

Stickers in plaats van snoepjes

In de filosofie van Jumbo hoeven activiteiten om 

duurzaamheid te bevorderen niet altijd groots en 

ingewikkeld te zijn. Zo delen we bij onze kassa’s geen 

snoepjes of koekjes uit aan onze jongste bezoekers, 

maar stickers. Even leuk, maar wel zo gezond.

Gluten en suikers
Dankzij nieuwe inzichten hebben we steeds beter door 

welke invloed onze voeding op onze gezondheid heeft. 

Dat betekent dat we daar ook steeds beter op kunnen 

inspelen. Jumbo doet dat ook, bijvoorbeeld door het 

aanbieden van producten die om gezondheidsredenen 

voor specifieke groepen mensen bedoeld zijn. Bovendien 

kennen we de regel dat we - binnen de mogelijkheden 

van het assortiment - op individueel verzoek bepaalde 

producten in huis halen.
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Gezondheid
HR: aandacht voor verzuim

Bij goed werkgeversschap is aandacht voor medewerkers cruciaal.  
Dat geldt helemaal wanneer een medewerker ziek is. Om hier handen  
en voeten aan te geven, hebben we een verzuimtoolkit ontwikkeld,  
die in 2006 werd beloond door Werkgeversforum Kroon op het Werk.

De verzuimtoolkit is een middel om filiaalmanagers 

te ondersteunen bij het begeleiden van zieke mede-

werkers. De kit bevat onder meer een verzuimwaaier 

met een stappenplan. Daarmee kan de leidinggevende 

zijn zieke werknemer helpen om terug te komen op de 

werkvloer. Zo ontvangt de medewerker in week twee 

zijn favoriete tijdschrift, in week drie een bloemetje en 

een week later een uitnodiging om het filiaal weer te 

bezoeken. Door veel aandacht aan de medewerker te 

besteden, blijft de drempel om terug te keren naar de 

werkvloer laag.

Uitbreiding

De verzuimtoolkit is bedoeld ter ondersteuning van 

de filiaalmanager tijdens de eerste zes weken dat een 

werknemer ziek is. In 2008 gaan we bekijken op welke 

manieren we de toolkit kunnen uitbouwen, zodat deze 

ook bij langer verzuim kan worden ingezet. 

Daarmee vergroten we niet alleen de toepasbaarheid 

van de toolkit, maar brengen we dit instrument ook 

weer volop onder de aandacht.

Landelijk

De verzuimtoolkit is door en voor Jumbo ontwikkeld. 

Onze arbodienst - Commit - heeft op basis van dit 

initiatief inmiddels echter een eigen toolkit ontwikkeld. 

Daarmee wordt nu landelijk gewerkt.

Resultaat

Mede dankzij de verzuimtoolkit is het kort verzuim  

bij Jumbo teruggelopen van 2,5% in 2005 naar 1,95% 

in 2006.

Jacqueline Lorist
“Aandacht voor aandacht”

In 2006 ontving Jumbo van Werkgeversforum Kroon op 

het Werk een ‘Pareltje’, als blijk van waardering voor het 

ontwikkelen van dit originele instrument. 

Verzuimcoördinatrice Jacqueline Lorist is blij met de 

erkenning van het Werkgeversforum. Het traject om de 

toolkit in te voeren in de complete organisatie is in volle 

gang. “Steeds meer filiaalmanagers onderkennen de 

waarde van een dergelijk instrument en vullen dat, met 

de toolkit als leidraad, op hun eigen manier in. Het is voor 

ons dan ook een onmisbaar hulpmiddel om ‘aandacht 

voor aandacht’ te krijgen. Het stukje bewustwording is 

de eerste belangrijke stap tot het terugdringen van het 

verzuim.”

Jacqueline Lorist, Verzuimcoördinator
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Fair trade: nog meer aandacht

Jumbo wil een ‘goede buur’ zijn. Dat beperkt zich niet tot onze directe 
omgeving; ook elders in de wereld willen we - binnen onze mogelijkheden -  
ons steentje bijdragen. Een belangrijk middel hiervoor is de verkoop van 
fair trade-producten.

We zijn met het verkopen van fair trade-artikelen 

begonnen in 2006. Dit naar aanleiding van ervaringen 

bij onze grootste winkel - Jumbo Euroborg in  

Groningen - waar de toevoeging van fair trade aan het 

reguliere assortiment erg aansloeg. De twaalf Konmar 

winkels die we in de tweede helft van 2006 overnamen, 

leenden zich vanwege hun grootte uitstekend voor  

de verdere introductie van fair trade-producten.  

Daar werden deze dan ook als eerste geïntroduceerd,  

op een speciaal daarvoor ontwikkeld schap.

Alle winkels

Toen in de loop van 2007 bleek dat ook in die winkels  

de reacties én de cijfers boven verwachting waren, 

hebben we besloten fair trade-producten in zoveel 

mogelijk winkels op te nemen. Inmiddels zijn deze  

dan ook in nagenoeg alle winkels verkrijgbaar.

Integratie

Eind 2007 hebben we de volgende stap gezet: we 

hebben de fair trade-producten geïntegreerd in het 

reguliere assortiment. Daarmee komen ze nadruk-

kelijker onder de aandacht van de consument. In 2008 

breiden we ons fair trade-assortiment verder uit.  

Daarmee willen we onze trendsettende positie in de 

markt vasthouden (zie tabel).

Mariet Copic  
‘Trots’

Zowel in 2006 als in 2007 bleek uit een onderzoek van 

Solidaridad en Milieudefensie dat Jumbo de supermarkt-

keten met de meeste fair trade-producten is. Iets om trots 

op te zijn, aldus Category Manager Mariet Copic: “Volgens 

dit onderzoek ligt het aantal fair trade-producten in de 

Nederlandse supermarkt gemiddeld op acht. Wij kwamen 

met 26 ruimschoots bovenaan de lijst. Bovendien hadden 

we van de top drie in 2007 de grootste groei ten opzichte 

van 2006. We doen het natuurlijk niet voor de prijzen, 

maar zo’n onderzoek geeft wel extra publiciteit aan de 

inspanningen die wij doen op dit vlak. En dat trekt weer 

extra aandacht voor deze producten op de winkelvloer. 

Vandaar dat we best een beetje trots zijn op deze resultaten.” 

Mariet Copic,  
Category Manager



Speciaal voor iedereen

Duurzaam Ondernemen is voor Jumbo geen  

trend of modegril. Het is een langdurige belofte  

vanuit een familiebedrijf aan de huidige en nieuwe 

generatie medewerkers en klanten. We zijn het  

hen en onszelf verplicht te werken vanuit een  

duidelijke visie op de toekomst en de MVO gedachte 

in de gehele organisatie te verweven met de  

dagelijkse bedrijfsvoering. 

Naast de initiatieven en projecten in dit verslag  

blijven we bezig ons MVO beleid voortdurend aan  

te passen en bij te werken. We houden u graag op de 

hoogte. Bijvoorbeeld via onze website. Ook zijn uw 

ideeën altijd welkom. Schroom niet om uw voorstel 

bij ons neer te leggen. Duurzaam ondernemen dat 

doen we samen en speciaal voor iedereen!

Colette Cloosterman - van Eerd 

Commercieel directeur


