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Lekker en
gezond eten
makkelijk bereikbaar maken
voor iedereen

Jumbo’s duurzame
boodschap in 2016
Bij Jumbo zijn we trots op de resultaten die in 2016 zijn behaald op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo hebben we afgelopen jaar nog
meer duurzame huismerkproducten in het schap geïntroduceerd, is het aanbod in het
verse kipschap volledig plofkipvrij en hebben we extra stappen gezet om bijensterfte
tegen te gaan. Ook is het biologisch huismerkassortiment verder uitgebreid. Onze
huismerkproducten worden steeds gezonder en bevatten steeds minder suiker, zout
en/of verzadigd vet. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de gezondheid van
kinderen, onder andere door het aanbieden van 1,2 miljoen Koningsontbijtjes en het
uitdelen van een kwartetspel met meer aandacht voor groente en fruit. In 2016 hebben
we ook de meest duurzame en energiezuinige Jumbo geopend, is het energieverbruik
gedaald met 6,3% ten opzichte van 2015 en is de CO2 footprint met 16% gedaald ten
opzichte van 2012. Er werkten in 2016 al 230 winkels samen met een Voedselbank of een
andere charitatieve instelling, ook hebben we klanten geholpen thuis minder voedsel te
verspillen en hebben we producten geïntroduceerd van reststromen. Er werden 120.000
trainingen afgerond aan de Jumbo Academy, het distributiecentrum in Breda werd
uitgeroepen tot één van de veiligste distributiecentra van Nederland en we zijn gestart
met gezondheidschecks voor eigen medewerkers. Ook hebben we 1400 basisscholen
geholpen met extra les- en leermateriaal en doneerden we zo’n 50.000 Kerstdiners.
Als familiebedrijf hebben we afgelopen jaren heel wat kansen
gegrepen om te groeien. Zo is Jumbo inmiddels uitgegroeid
tot de tweede supermarktketen van Nederland. Groeien
betekent voor ons ook het nemen van verantwoordelijkheid
voor de impact die we hebben op de maatschappij, op de
wereld om ons heen en op toekomstige generaties. Die
verantwoordelijkheid vertalen we in een ambitieus en
tegelijkertijd zo pragmatisch mogelijk MVO-beleid. Vanuit
dat oogpunt zijn we in 2016 gestart met een herijking van het
MVO-beleid. Zo hebben we een nieuwe materialiteitsmatrix
opgesteld en op basis daarvan bepaald op welke gebieden we
de komende jaren flink wat extra stappen gaan zetten. We
blijven daarbij prioriteit geven aan het gezonder maken en het
verduurzamen van ons assortiment.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over veel
verschillende thema’s. Jumbo beschouwt elk thema als een
etappe in haar ‘Tour de MVO’. Voorop staat dat Jumbo in elke
etappe wil meefietsen in het peloton. Daarnaast kijkt Jumbo
aan de hand van haar materialiteitsmatrix in welke etappes
meefietsen in de kopgroep tot de mogelijkheden behoort.
Zelfs demarreren en voor de overwinning gaan, is dan een
optie. Voor Jumbo zijn alle MVO-thema’s van belang, maar
focus en onderscheidend vermogen zijn noodzakelijk.
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Bij Jumbo beschouwen we onze supermarkten bij uitstek als
de plek om klanten te inspireren en hen te stimuleren om
gezondere en duurzamere producten te gebruiken. Onze
klanten kunnen erop vertrouwen dat Jumbo producten tot
stand zijn gekomen met zorg voor mens, dier en milieu.
Daarnaast moet lekker en gezond eten gemakkelijk bereikbaar
zijn voor iedereen. Ook dat is onze belofte.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat het altijd beter kan. We
moeten altijd blijven zoeken naar een optimale balans tussen
wat goed is voor mens, dier en milieu, haalbaar voor de
producent én betaalbaar voor de klant. Hier gaan we in 2017
mee verder, onder meer door in gesprek te blijven met klanten,
leveranciers en belangenorganisaties. Zo kunnen we bij Jumbo
de resultaten van het MVO-beleid goed tegen het licht houden
en waar nodig op tijd bijsturen.
Veghel, 20 Juni 2017
Raad van Bestuur
Jumbo Groep Holding B.V.

Jumbo Groep Holding B.V.
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Visie

MVO-thema’s

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 halen.
Geleid door onze duurzaamheidsprincipes doen we dat stap voor stap, samen met
al onze medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en ketenpartners.

Onze duurzame principes hebben we door vertaald naar zes actuele thema’s die
belangrijk zijn voor onze klanten en medewerkers.
Hiermee willen we samen met onze ketenpartners het verschil maken.

Duurzaamheidsprincipes
We voelen ons betrokken bij de samenleving
en zetten ons daar voor in
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.

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

We zijn eerlijk en open over wat we doen en vinden

We zitten erin voor de lange termijn

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.

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 brengen het beste in mensen naar boven

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

‘Elke dag beter’ is ons motto. Groei en ontwikkeling geven
energie en brengen ons als individuen én als samenleving
verder. We stimuleren daarom waar mogelijk de ontwikkeling
van onze medewerkers, ondernemers en relaties.
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We behandelen mensen en dieren met respect
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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.

Verduurzaming grondstoffen,
productie en inkoop

Gezonder eten
en leven

Efficiënt energie- en
materiaalgebruik

Voedselverspilling
verminderen

Goed
werkgeverschap

Lokaal betrokken
ondernemen

Jumbo Groep Holding B.V.
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Organisatie en
processen
Ons bedrijfsmodel
Jumbo Groep Holding is op basis van een omnichannel-propositie actief in de
Nederlandse foodretailmarkt met Jumbo Supermarkten, Jumbo Foodmarkt en
Jumbo.com. Sinds begin 2016 is Jumbo de eigenaar van de restaurantformule
La Place.

Jumbo heeft in haar winkelbestand
zowel eigen filialen als winkels van
zelfstandige ondernemers. Deze winkels
worden beleverd door distributiecentra
verspreid over Nederland. Het e-fulfil
mentcentrum van Jumbo.com in Den
Bosch verwerkt de online bestellingen.
Het Jumbo hoofdkantoor is gevestigd
in Veghel. Eind 2016 zijn ruim 34.000
medewerkers werkzaam bij Jumbo
Groep Holding. Met een marktaandeel
van circa 19 procent heeft Jumbo een
sterke positie en is zij de onbetwiste
nummer twee in de Nederlandse
foodretailmarkt. Steeds meer

consumenten zijn ervan overtuigd bij
Jumbo aan het juiste adres te zijn
voor hun dagelijkse boodschappen.
Jumbo heeft inmiddels drie Foodmarkten
en wil dat aantal de komende jaren
uitbreiden. Jumbo.com, de online
propositie van Jumbo, is een sterk
groeiend bedrijfsonderdeel, actief
in de markt met Pick Up Points,
thuisbezorging en zakelijk bezorgen.
De stevige ambities van Jumbo
kenmerken zich door het voortdurend
anticiperen op de behoeften en
verwachtingen van klanten. Jumbo is
betrokken bij de (lokale) samenleving.

Daarnaast investeert Jumbo in de
ontwikkeling van haar medewerkers en
biedt ze ondersteuning aan zelfstandige
ondernemers. Het overkoepelende doel
is Jumbo en haar medewerkers elke dag
beter te maken en continu te bouwen
aan een excellente organisatie.
Klantgerichtheid is de ‘gele draad’ in de
strategie en werkwijze van Jumbo en
vormt de basis van de Jumbo formule.
Bij alles wat ze doet, staat de klant
centraal. De 7 Zekerheden van Jumbo
zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De 7 Zekerheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Euro’s goedkoper
Service met een glimlach
Voor ál uw boodschappen
Vers is ook écht vers
Vlot winkelen
Niet tevreden? Geld terug!
Uw wensen staan centraal

Beste service
+
Grootste assortiment
x
Laagste prijs
=
de unieke formule
van Jumbo

De Jumbo formule luidt: Beste service
+ Grootste assortiment x Laagste prijs =
de unieke formule van Jumbo. Jumbo is
de enige supermarktketen in Nederland
die deze elementen combineert en
garandeert.
Samen met haar leveranciers zorgt
zij ervoor dat alle producten die haar
klanten in de winkels willen kopen in
goede staat in de winkels beschikbaar
zijn. De winkels worden dagelijks
beleverd vanuit negen distributiecentra.
Hiervoor worden zowel eigen als
ingehuurde vrachtwagens ingezet.
Voor Jumbo Huismerkproducten
werken en produceren de leveranciers
volledig in opdracht van Jumbo. Jumbo
stelt hoge eisen aan smaak, kwaliteit
en duurzaamheid. Daar wordt streng
op gecontroleerd, zowel voor de eerste
levering als hierna. Op de keten van
door Jumbo verkochte A-merken
heeft zij geen rechtstreekse invloed.
De merkfabrikanten bepalen zelf hun
eisen voor kwaliteit en duurzaamheid.
Zij dienen de naleving daarvan zelf te
controleren.

Jumbo Groep Holding B.V.
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Jumbo staat midden in de samenleving
KLANTEN

(TOE)
LEVERANCIERS

ONDERNEMERS

OVERHEID EN
POLITIEK

MEDEWERKERS

OMWONENDEN
EN OMGEVING

Organisatie van MVO binnen
Jumbo
De verantwoordelijkheid voor het
MVO-beleid van Jumbo ligt bij Colette
Cloosterman- van Eerd, lid van de Raad
van Bestuur en als CCO verantwoordelijk
voor formule en innovatie. Het MVOteam is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, monitoring en evaluatie
van dit beleid en de implementatie
in de lijn. Voor de verduurzaming van
het Jumbo Huismerk werkt het MVOteam intensief samen met de afdeling
Private Label, Commercie, Kwaliteit en
Marketing.
Elk MVO-thema heeft een eigen
werkgroep, die verantwoordelijk is voor
de resultaten. Zo’n werkgroep bestaat
uit managers van bedrijfsonderdelen,
die (deels) verantwoordelijk zijn voor
het thema. De werkgroepen hebben
per thema een strategie en stappenplan
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MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

gemaakt voor de komende jaren:
de routemap 2013-2017. De hierin
vastgelegde doelstellingen en projecten
zijn gekoppeld aan de genoemde
Jumbo medewerkers in de lijn. Aan elk
thema is een directielid gekoppeld.
De kennis over duurzaamheid en de
wijze waarop er in de maatschappij over
wordt gepraat, is sterk in ontwikkeling.
Daarom is regelmatige toetsing van
aanpak en resultaten met externe
stakeholders essentieel. Dit gebeurt
zowel op directie- als operationeel
niveau.
In dialoog met stakeholders
Jumbo staat midden in de samenleving.
Vanuit die positie vindt zij een
goede relatie met haar stakeholders
uiterst belangrijk. Ook is Jumbo als
familiebedrijf voortdurend bezig met
de volgende generaties en dus met

de toekomst. Deze combinatie van
verbinding en toekomstgerichtheid
zorgt ervoor dat Jumbo zich erg bewust
is van haar plek in de maatschappij en
van de vragen die deze positie nu en
in de toekomst met zich meebrengen.
Jumbo wil op een verantwoordelijke
manier met deze positie omgaan, onder
meer door voortdurend in dialoog te
zijn met haar stakeholders. Zo’n dialoog
levert belangrijke informatie, inzichten
en kennis op over de onderwerpen die
bepalend zijn voor het bedrijfsbeleid.
In contact met klanten
Jumbo is óm de klant heen gebouwd.
Het onderhouden van nauwe
contacten met de klant is essentieel
om te kunnen meebewegen met
veranderende wensen en behoeften.
Klantcontacten vinden niet alleen plaats
in de winkels of via de klantenservice.
Ook houdt Jumbo verschillende

onderzoeken, zoals het jaarlijkse
klanttevredenheidsonderzoek. Zo blijft
het bedrijf op de hoogte van wat er
speelt bij de klanten. Sociale media is
in toenemende mate een belangrijker
middel om met klanten in contact te
zijn en te komen. Jumbo investeert in
gesprekken met klanten via dit medium.
Ondernemersorganisatie
Jumbo is de grootste franchiseformule
in foodretail van Nederland. Het
bedrijf werkt intensief samen met
haar zelfstandig ondernemers en
voert regelmatig overleg met de
Ondernemersvereniging Jumbo.
Bij dit orgaan zijn alle zelfstandige
Jumbo ondernemers aangesloten.
In 2016 ondertekenden Jumbo en
haar ondernemers een strategische
samenwerkingsovereenkomst met als
doel gezamenlijk te blijven ondernemen
en innoveren. Jumbo en haar zelfstandig

ondernemers zijn van mening dat
onderling vertrouwen van grote
betekenis is, juist in een samenleving
en branche waar de ontwikkelingen
steeds sneller gaan en onzekerheden
toenemen. Beide partijen erkennen
met de overeenkomst de kracht van
het gezamenlijke ondernemerschap in
combinatie met de succesvolle Jumbo
formule.
Medewerkers maken Jumbo

organisatie. Het project ‘Werken in de
winkel’ werd in 2016 gecontinueerd.
In het kader hiervan werkten ongeveer
600 medewerkers van het hoofdkantoor
één dag op de winkelvloer. Geïnspireerd
door dit project, is in 2016 ook ‘Samen
op de DC vloer’ geïntroduceerd. Dit
project heeft als doel de samenwerking
binnen de organisatie te bevorderen en
het bewustzijn te vergroten over het
effect dat organisatorische beslissingen
kunnen hebben op het dagelijkse werk.

Voor Jumbo zijn haar medewerkers
cruciaal in het excellent uitvoeren
van de formule en om die reden
hecht Jumbo veel waarde aan
hun mening. In 2016 werd een
medewerkerstevredenheidsonderzoek
uitgevoerd onder alle medewerkers
in de winkels, distributiecentra en op
het hoofdkantoor. De resultaten, met
inbegrip van verbeterpunten, worden
begin 2017 gepresenteerd aan de

Jumbo Groep Holding B.V.
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1. Gezonde producten

4. Alcohol en tabak
5. Dierenwelzijn
6. Gezonde zee
7. Geborgde handel
8. Biodiversiteit
9. Gewasbescherming
10. Biologisch
11. Vleesvervangers

	gezonder eten en leven
	verduurzamen assortiment,
	voedselverspilling verminderen
	verminderen milieuimpact
	lokaal betrokken ondernemen
	goed werkgeverschap

13. Water
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16. Afval
17. Verpakking
18. Transport
19. Energie en klimaat
21. Sponsoring
22. Sociale veiligheid
23. Duurzame inzetbaarheid
24. Vitaliteit
25. Veiligheid
26. Ontwikkelmogelijkheden
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In 2016 kreeg een aantal maat
schappelijke ontwikkelingen en
onderwerpen in het publieke debat
meer nadruk. Dat was ook het geval
bij de interactie met stakeholders
van Jumbo. De belangrijkste
onderwerpen waren dierenwelzijn,
ketentransparantie en traceerbaarheid,
arbeidsomstandigheden en lonen in
productketens, voedselvertrouwen,
herkomst en etikettering van
ingrediënten, claims, gezonde
productsamenstelling en de veiligheid
van verpakkingsmaterialen. Jumbo
onderhoudt regelmatig contact met
onder andere Wakker Dier, het Wereld
Natuur Fonds, de Dierenbescherming,
het Voedingscentrum, Stichting Ik Kies
Bewust, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ
Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad,
RSPO, RTRS, het Kennisinstituut
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Samenwerking met leveranciers
Jumbo werkt intensief samen met
haar leveranciers en streeft hierbij naar
een strategisch partnerschap gericht
op de langere termijn. Hoewel Jumbo
niet rechtstreeks zakendoet met
agrarische toeleveranciers, zoals telers
of veehouders, is zij zich bewust van
haar rol in de keten en neemt zij ook
op dit vlak haar verantwoordelijkheid.
Daarom ging Jumbo in 2016 onder
andere in dialoog over varkensvlees en
transparantie in de keten.
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Om leveranciers eerder te laten
beschikken over het kapitaal dat
opgesloten zit in hun openstaande
vorderingen op Jumbo, begon Jumbo
In 2015 met het aanbieden van
de zogenaamde Supplier Finance
kredietfaciliteit. Dit initiatief werd in
2016 gecontinueerd. Ook de deelname
aan het niet-commerciële initiatief
Betaalme.nu, opgezet door het
ministerie van Economische Zaken,
werd vervolgd. Beide initiatieven
hebben een positief effect op het
werkkapitaal van leveranciers. Hun
financieringslasten worden beperkt
omdat zij nu minder beroep hoeven te
doen op externe financiering.
Overheid en politiek
Steeds vaker heeft Jumbo contact met
overheden en politici. Jumbo streeft
ernaar deze partijen zo goed mogelijk
te informeren over haar bedrijfsvoering
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Materieel voor Jumbo

Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood
International, Greenpeace, World
Animal Protection, Natuur en Milieu,
MSC, ASC, Good Fish Foundation,
ZLTO en de Consumentenbond. Met
meerdere van deze organisaties is
regelmatig contact op directieniveau
om langetermijnambities op elkaar af te
stemmen.
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14. Voedselverspilling

20. Lokaal betrokkenheid

Samenwerking met maatschappelijke organisaties
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15. Inzamelen en recycling

Materieel voor stakeholders

Materialiteitsmatrix

12. Grip op grondstoffen

20

Hoog materieel voor stakeholders

2. Gezond koken, eten en leven
3. Gezonde kids

en de keuzes die ze maakt. In 2016
had Jumbo contact met verschillende
ministeries, zoals het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Daarnaast had Jumbo
regelmatig contact met de provincie
Noord-Brabant en verschillende
gemeenten. Op lokaal niveau was
er contact over onderwerpen zoals
vastgoedlocaties, gezondheid en
stedelijke distributie.
Materialiteitsmatrix
In 2016 heeft Jumbo op basis van de
continue dialoog met haar klanten,
stakeholders en haar eigen medewerkers
een materialiteitsanalyse gedaan.
Deze analyse heeft een uitvoerig
overzicht opgeleverd van onderwerpen
die belangrijk zijn voor Jumbo. Deze
onderwerpen zijn geplot in een
zogenoemde materialiteitsmatrix, met

Hoog materieel voor Jumbo

een score voor het maatschappelijke
belang en een score voor belang voor
Jumbo. Op basis hiervan kan Jumbo
bepalen welke onderwerpen ‘hoog
materieel’ zijn en extra aandacht in 2017
behoeven. Verderop in dit rapport wordt
toegelicht welke onderwerpen dit zijn,
welk beleid hiervoor is opgezet en wat
de resultaten van 2016 zijn.
De materialiteitsmatrix zal in 2017 verder
worden aangescherpt op basis van
onderzoek onder klanten, stakeholders
en medewerkers. Op basis hiervan
wordt het beleid herijkt en de routemap
2017-2020 opgesteld inclusief nieuwe
doelstellingen voor deze tijdsperiode.

Jumbo Groep Holding B.V.
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Krajicek Foundation - Koningsontbijt
Jumbo verzorgt al 4 jaar op rij het ontbijt dat voorafgaat aan
de Koningsspelen dat traditiegetrouw bestaat uit feestelijke,
gezonde en bewuste producten.

Samenwerkingsverbanden en Publiek Private Samenwerking (PPS)
Stichting Natuur en Milieu en
Voedingscentrum –
MeNUvanMorgen
Jumbo wil haar klanten helpen
en inspireren om lekker, gezond
én duurzaam te eten. Samen met
Stichting Natuur & Milieu is Jumbo
een samenwerking aangegaan onder
de noemer MeNU van Morgen. Dit
inspiratieproject van drie jaar is erop
gericht om klanten te laten zien dat
lekker, gezond en duurzaam eten niet
duur of ingewikkeld hoeft te zijn. In
het project is vooral aandacht voor
méér groenten, seizoensproducten,
peulvruchten en noten, alsook vlees
en vis als smaakmakers. Het MeNU van
Morgen wordt mede ondersteund door
het Voedingscentrum. Zo maakt Jumbo
duurzamer en gezonder eten voor
iedereen bereikbaar.
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Good Fish Foundation –
Duurzamer maken visassortiment
Met de Good Fish Foundation
werkt Jumbo intensief samen aan
het duurzamer maken van het
visassortiment. Dit houdt in dat
Jumbo voor het eigen merk alleen
nog maar vis wil verkopen die MSC of
ASC is gecertificeerd en/of groen op
de Viswijzer staat. MSC gaat over wild
gevangen vis en ASC over verantwoorde
kweekvis. Afgelopen jaar heeft Jumbo
samen met de Good Fish Foundation
het hele assortiment beoordeeld en
veel visproducten vervangen door een
duurzamere variant met het MSC- of
ASC-keurmerk.

Missing Chapter Foundation –
Raad van Kinderen helpt
Jumbo bij dilemma’s
Jumbo is founding partner van de
Raad van Kinderen, een initiatief
van de Missing Chapter Foundation
in samenwerking met Unicef
Nederland. De gedachte achter
dit initiatief is dat kinderen een
gelijkwaardige stem krijgen in de
beslissingen die van invloed zijn op
hun leven, nu en in de toekomst.
Dit gebeurt door kinderen zich
te laten verdiepen in de wereld
om hen heen. Hun vaak creatieve
en onbevangen denkrichtingen
werken als eye opener voor Jumbo.

Krajicek Foundation Koningsontbijt
De Krajicek Foundation stelt
kinderen in achterstandswijken
in staat om dicht bij huis met
elkaar te sporten en spelen. De
Foundation organiseert ook elk
jaar de Koningsspelen. Het door
Jumbo verzorgde ontbijt dat
voorafgaat aan de Koningsspelen
is een laagdrempelige manier om
kinderen bij te brengen wat een
gezellige, maar tegelijkertijd ook
gezonde gewoonte het is om te
ontbijten. Het ontbijt bestaat
traditiegetrouw uit feestelijke,
gezonde en bewuste producten.

FarmDigital: verbeteren
digitale ondersteuning
certificeringsproces

ICS: ontwikkelen van kennis en
toepassingsmogelijkheden op het
gebied van personalized nutrition

Jumbo neemt actief deel aan de
ontwikkeling van een internetplatform
voor boeren in alle delen van de
wereld. Dit internetplatform wil
het voor boeren gemakkelijker
maken om data over productie
en duurzaamheidsmaatregelen te
verzamelen en te delen. Op die manier
kunnen zij tijd en kosten besparen. Via
het platform krijgen zij bijvoorbeeld
eenvoudiger antwoord op hun vragen en
kunnen ze controleren of ze voldoen aan
de eisen van leveranciers. Het platform
maakt ook de teeltadministratie en het
doorlopen van audits ten behoeve van
certificeringen eenvoudiger. In 2015
en 2016 is het systeem getest in een
internationale en een nationale pilot.
Jumbo draagt bij aan dit project, omdat
het tot doel heeft binnen de groenteen fruitketen de administratieve druk
te verlagen en het uitwisselen van
gegevens efficiënter te maken.

Jumbo neemt actief deel aan de
ontwikkeling van kennis op het
gebied van personalized nutrition en
de uitwerking daarvan in praktische
toepassingen voor consumenten.
Binnen dit project is een platform
ontwikkeld rondom een grote
database met producten (zowel
Jumbo- als merkartikelen), met als doel
consumenten persoonlijk te kunnen
adviseren over voedselkeuze. Hierbij
valt te denken aan het weren van
producten met bepaalde allergenen of
het motiveren van consumenten om
gezonder te eten. Jumbo ondersteunt
dit project, omdat goede informatie
over voeding en gezondheid haar
klanten helpt bij het maken van de
juiste keuzes.

Jumbo Groep Holding B.V.
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Resultaten per thema
Verduurzaming
grondstoffen, productie
en inkoop
De producten die bij Jumbo in de schappen liggen, zijn geproduceerd met zorg
voor mens, dier en milieu en worden ingekocht voor een goede prijs.
In 2016

100%

100%

100%

plofkipvrij
in versschap

duurzame palmolie en soja
in onze huismerk producten

Voorverpakte kookhammen

95%
ook in o.a. stoommaaltijden vleeswaren, verse pizza

van ons assortiment
bevat duurzame vis

Biologisch huismerk
assortiment verder
uitgebreid met 87 SKU’s

Over op milieukeur op
Nederlandse groente en fruit en
extra stappen tegen bijensterfte

Waarom het verduurzamen
van grondstoffen, productie en
inkoop belangrijk is
Als familiebedrijf heeft Jumbo niet
alleen oog voor de korte termijn. Zij
vindt de toekomst van onze kinderen
en de wereld waarin zij straks leven van
groot belang, evenals het waarborgen
van een gezond en duurzaam
supermarktbedrijf voor de lange
duur. Jumbo stimuleert de duurzame
productie van grondstoffen en
producten door duurzaam in te kopen.
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Verantwoord
geproduceerde
soja

Versmaaltijd

in producten en
veevoer

Gezonde innovaties
op het schap
Lekker, gezond
en duurzaam

Jumbo wil haar klanten in de toekomst
goed blijven bedienen en hen laten
genieten van een ruim assortiment
producten. Dat kan alleen als deze
producten worden geproduceerd met
zorg voor mens, dier en milieu. Het blijft
een uitdaging om een balans te vinden
tussen deze drie pijlers. Te nemen
maatregelen moeten immers haalbaar
zijn voor de producent én betaalbaar
voor de klant. Overigens kan zo’n
evenwicht verschillen per type product
of onderwerp.

Hoe Jumbo het verduurzamen
van grondstoffen, productie en
inkoop aanpakt
Verduurzamen doen we samen.
Daarbij wil Jumbo het voor iedereen zo
gemakkelijk mogelijk maken. Jumbo
zorgt ervoor dat klanten met een
gerust hart boodschappen kunnen
doen. Maar ook voor haar leveranciers
en andere spelers in de keten maakt
zij verduurzaming en de borging
hiervan zo eenvoudig mogelijk. Jumbo

accepteert alleen systemen waarvan
bewezen is dat ze tot het gewenste
resultaat leiden. Als deze productclaims
of specifieke producteigenschappen
voeren, wordt dat vooraf gecontroleerd.
Dat is nodig om te kunnen garanderen
dat producten deze beloftes ook echt
waarmaken. Jumbo werkt bij voorkeur
en zo vaak als mogelijk met erkende
controleorganisaties en keurmerken,
maar soms is dat niet voldoende.
Daarom heeft Jumbo een passende
controlemethodiek ontwikkelt, waarbij
inzicht in de herkomst van het product
en de productieketen leidend is.
Steeds meer klanten willen meer
weten over onze producten. Ze gaan
actief op zoek naar informatie als
basis voor hun keuzes. Jumbo vindt
het belangrijk om eerlijk, open en
duidelijk over haar producten te
communiceren. Zij wil dat klanten

keuzes kunnen maken op basis van
juiste en heldere informatie. Integriteit
en vertrouwen zijn belangrijke waarden
in de samenwerking met leveranciers.
Dat geldt ook voor de communicatie
met klanten. Jumbo probeert klanten
op de winkelvloer te inspireren tot de
aankoop en het gebruik van duurzame
alternatieven.
Waar Jumbo bij het verduurzamen van grondstoffen,
productie en inkoop op stuurt
Jumbo heeft belangrijke uitgangspunten
op het gebied van MVO, zoals goede
arbeidsomstandigheden, vastgelegd
en gedeeld met alle leveranciers van
het Jumbo Huismerk. Deze eisen zijn
geborgd met een certificeringssysteem.
Zo werkt Jumbo met leveranciers aan
betere arbeids- en leefomstandigheden
in landen waar dat nog niet goed

is geregeld, de zogenoemde hoog
risico-landen. Controle vindt plaats
door middel van audits aan de
hand van internationaal erkende
certificeringsschema’s, zoals BSCI,
Fairtrade, UTZ en Rainforest Alliance.
Ook draagt Jumbo bij aan het verbeteren
van dierenwelzijn, zoals meer ruimte
en beweging voor dieren door middel
van certificeringsschema’s zoals Beter
Leven keurmerk en de Nieuwe Standaard
Kip. Verder werkt zij mee aan het
beperken van de milieu-impact van de
veehouderij. Jumbo maakt zich tevens
sterk voor het tegengaan van ontbossing
en overbevissing in gebieden die veel
grondstoffen leveren, zeker als het
gaat om gebieden met een belangrijke
natuurrijkdom. Ook doet ze dit door te
werken met certificeringen, zoals FSC,
PEFC, ASC, MSC, RTRS, RSPO en in een
aantal gevallen Rainforest Alliance.

Jumbo Groep Holding B.V.
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Resultaten
Dierlijke producten
Sinds begin 2016 bestaat het verse
kipschap van Jumbo volledig uit
Nieuwe Standaard Kip; het aanbod is
daarmee plofkipvrij. Naast verse kip,
is Jumbo in 2016 Nieuwe Standaard
Kip ook stapsgewijs gaan gebruiken in
andere producten, zoals vleeswaren,
(stoom)maaltijden, verse pizza’s en
maaltijdsalades. Deze duurzamere kip
werd al verwerkt in diverse tapassalades
en gebruikt in de grillcorner van
verschillende Jumbo winkels. Jumbo
investeerde ook in producten met het
Beter Leven keurmerk. Dit betrof niet
alleen het versassortiment, maar ook
andere categorieën, zoals conserven en
diepvries. Zo heeft nu 95 procent van
het verse varkensvlees en 50 procent
van de vleeswaren het 1 ster Beter Leven
keurmerk van de Dierenbescherming.
Jumbo legde bovendien in 2016
duurzamer konijnenvlees uit Nederland
in de schappen. Dit betreft zowel vers als
diepvries konijnenvlees. Deze konijnen
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leven in zogenoemde parksystemen,
een diervriendelijker alternatief voor
de traditionele konijnenkooien. In
deze parksystemen is de leefomgeving
zodanig gebouwd dat de konijnen meer
ruimte hebben en ook comfortabel
kunnen rusten. De dieren beschikken
permanent over zuiver drinkwater en
afleidingsmateriaal zoals hooi en ander
knaagmateriaal.
De afgelopen jaren is het aandeel
duurzamer vlees aanzienlijk
toegenomen. Een groot deel van het
Iers rundvlees, kalfsvlees en lamsvlees
is al duurzamer en voldoet veelal aan
strengere eisen voor dierenwelzijn.
Jumbo is altijd op zoek naar
mogelijkheden om klanten te verrassen
en te inspireren met bijzondere
en vernieuwende producten. Zo
introduceerde Jumbo in 2015 als
eerste supermarktketen in Nederland
verschillende producten op basis van
insecten. Na de insectenburger kwam
Jumbo in 2016 met de algenburger. Ook
het assortiment vegetarische producten
is verder uitgebreid.

Hazelnoten
Vanaf begin 2016 kwamen de eerste
UTZ-gecertificeerde hazelnoten in
het schap bij Jumbo. Jumbo werkt op
dit gebied samen met UTZ Certified,
een keurmerk voor duurzame
landbouw. Deze organisatie heeft een
duurzaamheidsprogramma ontwikkeld
om de komende jaren de sociale
omstandigheden en de impact op het
milieu bij de productie van hazelnoten
structureel te verbeteren. Jumbo is de
eerste Nederlandse retailer die partner is
van het programma. Het keurmerk richt
zich op het uitbannen van kinderarbeid,
veiligere werkomstandigheden,
effectievere landbouwmethodes
en zorg voor een beter milieu. Deze
aandachtspunten moeten uiteindelijk
leiden tot een duurzame productie en
pluk van hazelnoten in Turkije, waar
80 procent van de wereldproductie
vandaan komt.

Over op Milieukeur op Nederlandse
groente en fruit en extra stappen
tegen bijensterfte
Jumbo heeft in 2016 extra stappen
gezet in de strijd tegen de bijensterfte.
Ze werkt hierbij nauw samen met
milieuorganisatie Greenpeace. De
betrokken partijen maakten eind juli
afspraken over een nieuwe aanpak.
Jumbo vindt het belangrijk om te
helpen bij het tegengaan van de
kaalslag onder wilde bijen, hommels
en vlinders. Daarom gaat ze alle
Nederlandse aardappelen, groente en
fruit in het schap onder Milieukeur
aanbieden. Ook een groot deel van de
Nederlandse bloemen en planten zal
dit keurmerk voeren. Daarnaast streeft
Jumbo ernaar het aandeel biologische
groente en fruit te verdubbelen.
Stapsgewijs wordt hier naartoe gewerkt.
De doelstelling is om de maatregelen
eind 2019 te hebben gerealiseerd.
Duurzame soja
In 2016 heeft Jumbo gewerkt aan
een verdere bewustwording bij haar
leveranciers over duurzame soja. Ook

heeft Jumbo de inkoopvoorwaarden van
soja aangescherpt. Als gevolg hiervan wil
Jumbo dat de leveranciers per
1 januari 2017 over zijn op RTRS Area Mass
Balance. RTRS staat voor Round Table
Responsible Soy, een certificeringschema
voor verantwoorde teelt van soja. Met
RTRS Area Mass Balance krijgt Jumbo
beter inzicht in de herkomst van de
soja, en is het effect van de sojateelt
op het regenwoud beter in te schatten.
Daarnaast streeft Jumbo ernaar dat
minimaal de helft van de soja die
gebruikt wordt in veevoer per 1 januari
2020 uit Europa afkomstig is.
Duurzame palmolie
Jumbo vindt het erg belangrijk om
te werken aan het verduurzamen van
grondstoffen. Zo heeft Jumbo zich
voorgenomen om vanaf 1 januari 2017
nog uitsluitend food-producten te
verkopen waarin duurzame palmolie is
verwerkt op basis van een zogenoemd
’segregated’ handelssysteem. In 2015
organiseerde Jumbo een workshop over
dit onderwerp voor al haar leveranciers
die producten met palmolie aanbieden.

In 2016 heeft vervolgens uitvoerige
monitoring plaatsgevonden van het
leverancierssysteem. Hieruit bleek
dat er gedurende het jaar steeds vaker
‘segregated palmolie’ in de producten
wordt verwerkt. Dat blijkt ook uit de
internationale palmolie scorecard, die
het Wereld Natuur Fonds in 2016 voor
de vierde keer publiceerde. Jumbo staat
hoog op die ranglijst.
Jumbo vindt weidevogelbeheer
belangrijk
In 2016 sprak Jumbo regelmatig met
ketenpartijen, maatschappelijke
organisaties en met keurmerkeigenaren
over weidevogels en het opnemen
van specifieke criteria in de bestaande
schema’s, zoals het Beter Leven
keurmerk en Weidemelk. Jumbo vindt
het belangrijk dat weidevogels een
thema wordt binnen de bestaande
certificeringen voor melkveehouders.
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Steeds meer vis met MSC en ASC
keurmerk in het schap
In 2016 is het omzetaandeel van
duurzaam gevangen of gekweekte
verse vis met 88 procent gestegen ten
opzichte van 2015. Driekwart van de
verse vis is nu voorzien van het MSC of
ASC keurmerk. Ook andere visproducten
van Jumbo – denk aan diepvries,
gemaksmaaltijden en dierenvoeding bevatten bijna allemaal het MSC of ASC
keurmerk. Van de niet-gecertificeerde
visproducten heeft ruim 90 procent het
predicaat ‘groen’ op de Goede Viswijzer.
In 2016 was nog niet voor alle vissoorten
certificering mogelijk. In 2017 zal dat wel
het geval zijn; Jumbo verkoopt dan nog
uitsluitend duurzame vis.
Omzetstijging producten met
duurzaamheidskenmerk
De omzet van producten met een
duurzaamheidskenmerk is in 2016
flink gestegen, die van biologische
keurmerkproducten in lichtere mate.
Zowel voor duurzame producten als
voor biologische producten groeit het
aandeel in de Jumbo omzet harder dan
het aandeel op de Nederlandse markt in
zijn geheel. Hieruit valt te concluderen
dat de inspanningen van Jumbo om het
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assortiment te verduurzamen vruchten
afwerpen.
Biologisch Jumbo huismerk
De in 2015 ontwikkelde biologische
huismerklijn is in 2016 verder uitgebreid.
Zo voegde Jumbo ca. tachtig producten
toe in diverse categorieën Deze lijn is
continu in ontwikkeling, met als doel
een zo relevant mogelijk assortiment
aan de klant te kunnen bieden.
Jumbo weet veel van de herkomst van
al haar producten. Bij de biologische
producten wil ze een stap verder gaan
en laat ze klanten kennismaken met het
verhaal achter het product. Op zoveel
mogelijk producten wordt zodoende
uitgelegd wát het biologisch maakt,
veelal met een persoonlijk verhaal over
bijvoorbeeld de teler. Jumbo let bij
de biologische huismerklijn sterk op
duurzaamheid en het milieu. Ook voor
de verpakkingen wordt continu gekeken
naar verduurzaming.
Duurzame boodschap
Jumbo vindt het belangrijk om
duurzame producten te promoten
bij haar klanten. Daarom heeft zij ook
in het najaar van 2016 een bijdrage
geleverd aan verschillende ‘duurzame

weken’, zoals de bio 10-daagse, de
bewuste visweek, de Beter Leven
week en - afsluitend - de Fairtrade
week. Tijdens deze duurzame weken
stonden producten met het betreffende
keurmerk centraal, niet alleen op
de winkelvloer, maar ook op de
Facebookpagina, in nieuwsberichten en
in het Hallo Jumbo magazine.
Gezonde en duurzame producten
samen met Jamie Oliver
In 2016 heeft Jumbo een lijn ontwikkeld
met chefkok Jamie Oliver. De producten
in deze lijn zijn lekker, gezond, en
duurzaam geproduceerd. De ruim
dertig producten zijn voorzien van een
keurmerk, zoals de Nieuwe Standaard
Kip en/of het MSC/ASC keurmerk.
Hiermee heeft Jumbo samen met Jamie
Oliver ervoor gezorgd dat lekker, gezond
en duurzaam eten voor zoveel mogelijk
mensen betaalbaar is.

Donatie van twee vrachtwagens
in Ghana
Jumbo heeft een driejarige samen
werking met Fair Trade Original. Voor
elk verkocht Fair Trade Original product
doneert Jumbo een geldbedrag. Het
geld dat Jumbo bijdraagt, wordt geheel
besteed aan boeren met wie Fair Trade
Original een directe handelsrelatie heeft.
In 2015 is met dit geld de opknapbeurt
van een dorpsschool in het zuiden van
Sri Lanka mogelijk gemaakt. In 2016 is
het geld besteed om sinaasappelboeren
van Fair Trade Original in Ghana een
steuntje in de rug te geven. Met de
donatie van één vrachtwagen en
de overdracht van logistieke kennis

willen Jumbo en Fair Trade Original
de logistieke keten van sinaasappels
in Ghana efficiënter en duurzamer
inrichten.

Dilemma
Nieuwe kalkoenketen
In 2016 heeft Jumbo aangekondigd dat
ze in 2017 start met het opzetten van
een nieuwe kalkoenketen. Jumbo wil
zo de eerste retailer van Nederland zijn
met duurzamer, vers kalkoenvlees en
vleeswaren.
In 2016 vond onderzoek plaats naar
de haalbaarheid van dit voornemen.

De beschikbaarheid van kalkoenvlees
in deze categorie vormde echter een
uitdaging. Jumbo zoekt altijd naar de
optimale balans tussen mens, dier en
milieu, waarbij haalbaarheid voor de
boer en betaalbaarheid voor de klant
een belangrijk uitgangspunt is. Het
aandeel en volume kalkoen in het schap
is tamelijk laag, wat als beperkende
factor geldt bij het opzetten van een
nieuwe keten voor een betaalbare prijs.
Dit heeft Jumbo er niet van weerhouden
een andere oplossing te vinden om in
2017 te starten met het optuigen van
een nieuwe kalkoenketen.

Ghana

Donatie van één
vrachtwagen
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Resultaten per thema
Gezonder eten
en leven
Ons assortiment wordt steeds gezonder, we inspireren, stimuleren en helpen onze
klanten en medewerkers gezonder te eten en leven.

Gezonder huismerk
Minder
zout

Gezonde kids
1,2 miljoen

-10%

koningsontbijtjes uitgedeeld

Minder
toegevoegd
suiker
Gratis fruit
uitgedeeld aan
kinderen

Brood

-30%

-25% -22%

Waarom gezonder eten en leven
belangrijk is
Gezonde voeding en voldoende
beweging spelen een belangrijke
rol in de strijd tegen overgewicht
en welvaartsziekten. Gezond zijn en
blijven is bepalend voor hoe lekker
en fit je je voelt. Jumbo kan hier het
verschil maken, als supermarktketen en
familiebedrijf.
Hoe Jumbo gezonder eten en
leven aanpakt
Jumbo wil lekker en gezond eten
makkelijk bereikbaar maken voor
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Goudse kaas

Groenteconserven
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Vleeswaren

400.000

-21%

kwartetspellen

iedereen. Dat doet ze bijvoorbeeld door
het stapsgewijs gezonder maken van
het huismerk, ook in de zogenoemde
ongezondere categorieën. Jumbo
inspireert en helpt haar klanten en
medewerkers gezonder te eten en
leven. Gemak voor de klant is daarbij
het uitgangspunt, maar de uiteindelijke
keuze ligt bij de klant zelf.
Waar Jumbo bij gezonder eten
en leven op stuurt
Gezonder assortiment: Jumbo biedt
een ruime keuze aan gezonde(re) en
betaalbare alternatieven, wat meer

groente- en fruit
uitgedeeld

mogelijkheden voor variatie schept.
Ook liggen in de schappen steeds
meer gezonde producten met minder
zout, verzadigd vet, suiker en calorieën,
naast producten met meer gezonde
ingrediënten zoals vezels en groente.
Soms biedt Jumbo doelbewust kleinere
porties aan.
Gezonde keuze gemakkelijk maken:
Jumbo inspireert en helpt haar klanten
en medewerkers bij het maken van
een gezonde keuze. Jumbo maakt het
gemakkelijk gezondere producten te
vinden en gezond te koken. Ook bieden

Groente- en fruit kwartetspellen

we voor iedereen betaalbare, gezonde
producten aan. Daarnaast organiseert
Jumbo sportieve activiteiten voor
kinderen, medewerkers en klanten.
Gezonde kids: overgewicht onder
kinderen neemt in Nederland toe.
Het is voor Jumbo erg belangrijk om
kinderen gezond te laten eten. Daarom
biedt ze kinderen gratis fruit aan en wil
Jumbo stoppen met kidsmarketing op
ongezonde producten .
Alcohol en tabak: roken en overmatig
alcoholgebruik is schadelijk en er is
steeds meer maatschappelijke aandacht
voor deze thema’s. Jumbo zet zich
specifiek in voor de strijd tegen roken
onder jongeren.

Resultaten
Jumbo zet stappen bij het
verlagen van suiker, zout en
vet in huismerkproducten.
Het bedrijfsleven (waaronder Jumbo)
werkt met de overheid structureel
en stapsgewijs aan het verlagen van
zoutgehaltes, verzadigd vet en calorieën

(vet/suiker) in levensmiddelen. Het
doel is een gezonder product- en
maaltijdaanbod te bewerkstelligen.
Zo heeft Jumbo de hoeveelheid zout
in groenteconserven met 30 procent
verlaagd, zout in brood met 25 procent,
zout in Goudse kaas met 22 procent,
zout in vleeswaren met 21 procent
en verzadigd vet in vleeswaren met 9
procent.
Jumbo zet daarnaast een stap extra om
het huismerkassortiment gezonder
te maken. Zo is Jumbo in 2016
gestart met het terugbrengen van de
hoeveelheid toegevoegd suiker in haar
huismerkfrisdranken en -sappen met
10 procent. Ook wordt er geen zout
meer toegevoegd aan alle aardappelen
in het koelschap. Daarnaast heeft Jumbo
een gezondheidsbeleid opgesteld voor
de categorieën vlees, vis en vegetarisch.
Introductie van gezonde
innovaties
Met het Jumbo Innovatie Lab
(voorheen Jumbo Huismerk lab) biedt
Jumbo een platform voor concepten productontwikkeling. Via dit
platform ontwikkelt Jumbo samen

met leveranciers nieuwe producten.
De formulevisie van Jumbo is het
uitgangspunt bij productontwikkeling:
lekker en gezond eten makkelijk
bereikbaar maken voor iedereen. De
winnaars van het Innovatie Lab zijn
in 2016 toegevoegd aan het Jumbo
assortiment: gezondere vleeswaren
(50 procent groente en 50 procent
vlees), vruchtenyoghurt met minder
suiker, en soepen van reststromen.
Ook diverse andere producten zijn
toegevoegd aan het assortiment, zoals
poffertjes met een fruittwist en de
roergemak-maaltijden met minimaal
200 gram groente per maaltijd.
Klanten inspireren en stimuleren
Om gezonder eten op speelse wijze
te stimuleren en klanten te inspireren
meer te variëren met aardappelen,
groente en fruit, ontwikkelde Jumbo
in samenwerking met Sanoma en
Disney een Donald Duck Groente & Fruit
Pretkwartet. In de winkels zelf werden
klanten op verschillende manieren door
de Duckstad bewoners aangespoord tot
het eten van meer groente en fruit. In
totaal zijn er ca. 400.000 kwartetspellen
uitgedeeld.
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Raad van Kinderen
Jumbo is founding partner van de Missing Chapter Foundation
en heeft een structurele Raad van Kinderen ingesteld.

Gezonde kids

Raad van Kinderen

Afdekken rookwarenschap

Jumbo wil stoppen met kidsmarketing
op ongezonde producten. Het stoppen
gebeurt stapsgewijs; eind 2017 moet
dit proces klaar zijn. In de tussentijd
blijft Jumbo stappen zetten om het
assortiment gezonder te maken, ook in
de zogenoemde ongezonde categorieën.

Jumbo beschikt op structurele basis over
een Raad van Kinderen, onder leiding
van prinses Laurentien van Oranje. De
kinderen die deel uitmaken van de raad
hebben een stem in de bedrijfsvoering
van Jumbo.

Jumbo heeft als eerste supermarkt
in Nederland een volledig afgedekt
rookwarenschap. Hiermee heeft Jumbo
een belangrijke stap gezet in de strijd
tegen het roken door jongeren. De
afdekking was in de zomer van 2016
bij alle Jumbo winkels gerealiseerd.
De aanleiding voor dit besluit was
de maatschappelijke discussie over
de zichtbare verkoop van rookwaren
en de rigoureuze aanpassing van de
tabaksverpakking.

Koningsontbijt
Jumbo bood voor de vierde keer het
Koningsontbijt aan. Jumbo wil daarmee
kinderen stimuleren om elke dag te
ontbijten. Het feestelijke ontbijt werd
in 2016 aangeboden aan 1,2 miljoen
basisschoolkinderen en bestond uit
onder meer brood, smeerkaas, light jam,
kipfilet, rijstwafels en melk. Ook groente
en fruit maakten onderdeel uit van
het Koningsontbijt. Het ontbijt wat is
aangeboden was volledig in lijn met de
Richtlijnen van de Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum.
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In 2016 heeft de Raad van Kinderen zich
wederom gebogen over een vraagstuk
van Jumbo. Dit jaar ging dat over het
helpen van klanten bij het maken
van keuzes die goed zijn voor henzelf
én voor de wereld. Daarbij speelde
ook de vraag hoe voedselverspilling
is tegen te gaan. Ter verdieping en
inspiratie faciliteerde Jumbo voor de
kinderen bezoekjes aan de Foodmarkt
en een distributiecentrum in Veghel. In
aanwezigheid van prinses Laurentien
van Oranje hebben zij hun bevindingen
en oplossingen gepresenteerd aan
directieleden van Jumbo.

Alcoholcontrole
Jumbo heeft in 2016 haar medewerkers
veelvuldig gewezen op het belang van
de handhavingsprocedures omtrent
de verkoop van alcohol. Hiervoor
werden e-learningmodules en interne
voorlichtingscampagnes ingezet. Ook
is het onderwerp ter sprake gebracht
tijdens stand-ups en kregen medewerkers

speciale middelen ter beschikking.
Bureau Nuchter, een onafhankelijk
onderzoeksbureau, deed twee keer een
naleveringsonderzoek bij alle Jumbo
winkels. Jumbo blijft diverse programma’s
inzetten om het nalevingspercentage
verder te verbeteren.
Jumbo klanten doneren
tetanusprikken voor Unicef
Klanten van Jumbo konden UNICEF
steunen in de wereldwijde strijd tegen
tetanus bij pasgeboren baby’s en
jonge moeders. Bij aanschaf van een
pak Pampers doneerde het luiermerk
namelijk één tetanusvaccin aan UNICEF.
Jumbo heeft het totaal aantal vaccins
verdubbeld. Daarnaast konden kinderen
ook meehelpen met de actie ‘Prikken
voor Prikken’. Bij alle Jumbo winkels
lagen prikplaten klaar, welke geprikt en
versierd ingeleverd konden worden ‘in
ruil voor’ een extra vaccin. In totaal zijn

er door deze actie bijna 400.000 vaccins
gedoneerd.
Sponsoring
Bij het steunen van goede doelen legt
Jumbo de nadruk op gezondheid en
beweging. Jumbo is sponsor van onder
andere het KWF, Koningsontbijt en het
schaats- en wielerteam Team LottoNLJumbo. Voor een gezonder leven zijn
gezond eten en meer bewegen zeer
belangrijk. Op beide vlakken wil Jumbo
haar medewerkers en miljoenen klanten
inspireren. De samenwerking met Team
LottoNL-Jumbo biedt een uitgelezen
kans om hier doelbewust aan te werken.
Daarnaast steunt Jumbo een aantal
jonge, veelbelovende sporttalenten die
het in zich hebben om uit te groeien
tot sporticoon van de maatschappij.
Max Verstappen is hiervan het meest
aansprekende voorbeeld.

Dilemma
Aankondiging verdwijnen vinkje
Op 18 oktober 2016 heeft de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
besloten dat het voedselkeuzelogo
– het zogenoemde Vinkje - gaat
verdwijnen. Sindsdien is Jumbo gestart
met het aanpassen van ca. vierduizend
huismerkverpakkingen. Het doel is om
vanaf 19 oktober 2018 géén producten
met het Vinkje op de verpakking te
laten produceren en verspilling van
producten en verpakkingen tegen te
gaan. Voor Jumbo betekent dit niet
dat ze productinnovatie rondom het
thema gezondheid zal loslaten. Jumbo
gaat stapsgewijs door met het gezonder
maken van haar huismerkassortiment
en zal op een andere wijze haar klanten
blijven helpen met het maken van een
gezonde(re) keuze.
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Resultaten per thema
Efficiënt energie- en
materiaalgebruik
We gebruiken zo min mogelijk energie en materialen bij alles wat we doen.
Zo zorgen we ervoor dat de impact op het milieu door onze producten en
bedrijfsvoering zo minimaal mogelijk is.
Energieverbruik
gedaald met

-16%

6,3%
t.o.v. 2015

Plaatsen van LED
verlichting in de winkels

CO2-footprint

Waarom efficiënt energie- en
materiaalgebruik belangrijk is
Jumbo wil zuinig zijn op de wereld om
haar heen. Het is een grote uitdaging
om het tempo en de wijze waarop
we grondstoffen verbruiken aan te
pakken. Jumbo streeft ernaar om in haar
productie en bedrijfsvoering te werken
met minder, dan wel hernieuwbare
grondstoffen.
Hoe Jumbo efficiënt energieen materiaalgebruik aanpakt
Jumbo gebruikt zo weinig mogelijk
energie en materialen in haar
bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zoekt
ze naar hernieuwbare, alternatieve
grondstoffen. Ook voor klanten thuis
stimuleert Jumbo het hergebruik en
recycling van producten en afvalstoffen,
onder meer door dit zo gemakkelijk
mogelijk te maken.
Waar Jumbo bij efficiënt energieen materiaalgebruik op aanstuurt
Jumbo reduceert het verbruik van gas en
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elektriciteit in winkels, distributiecentra
en de kantoren. Ook zet zij in op het
vergroten van het aandeel duurzame,
deels zelf opgewekte energie.
Daarnaast werkt Jumbo met minder
verpakkingsmateriaal en zoekt ze
naar manieren om zulk materiaal te
verduurzamen, hergebruiken of recyclen.
Voor transporten werkt Jumbo aan een
hogere gemiddelde beladingsgraad,
minder ‘lege’ kilometers, en minder
verbruik per gereden kilometer en per
getransporteerde rolcontainer. Zo verlaagt
Jumbo haar ecologische voetafdruk per
vierkante meter verkoop vloeroppervlak.

Resultaten
Meest duurzame en energie
zuinige Jumbo geopend in
Dedemsvaart
Aan de Markt in Dedemsvaart opende
Jumbo in maart 2016 de meest
duurzame en energiezuinige Jumbo van
Nederland. Door diverse maatregelen

Jumbo opent meest duurzame en energiezuinige winkel van
Nederland in Dedemsvaart.

Jumbo maakt haar transportvloot
schoner
In het Jumbo Klimaatplan zijn
doelstellingen geformuleerd voor een
schonere transportvloot. Om dit te
realiseren zijn in 2016 meer zogenoemde
Euro 6 vrachtwagens toegevoegd aan de
vloot. Deze vrachtwagens voldoen aan
de aangescherpte grenswaarden voor
emissieniveaus en stoten dus minder
schadelijke stoffen uit. Komende jaren
zal het aandeel Euro 6 vrachtwagens in
de transportvloot verder groeien.

in winkels wordt behaald door het
plaatsen van nieuwe energiezuinige
koelingen. Daarnaast Is Jumbo
doorgegaan met het plaatsen van
LED verlichting in de winkels, wat ook
bijdraagt aan de vermindering van
het elektriciteitsverbruik. Ook wordt
er steeds meer energie zelf opgewekt
in winkels. Het gasverbruik is gedaald
door het plaatsen van nieuwe ketels
op het distributiecentrum in Woerden.
Deze ontwikkelingen zullen zich in 2017
voortzetten.

Circulaire economie

CO2-footprint blijft dalen

en systemen vindt verwarming van
de winkel volledig energieneutraal
plaats, terwijl groene energie wordt
opgewekt en de uitstoot van schadelijke
broeikasgassen voorkomen. Alle
beschikbare middelen die bijdragen aan
duurzaamheid en energiebesparing zijn
in deze winkel toegepast.

Jumbo omarmt de ambities van de
overheid om in 2050 een circulaire
economie na te streven. Volgens dit
principe wordt afval verwerkt tot nieuwe
grondstoffen. Jumbo is in 2016 gestart
met het nauwkeurig inventariseren van
haar afvalstromen. Op basis hiervan
wil Jumbo in 2017 een concreet beleid
opstellen aangaande circulariteit.

Inzamelen en recycling

Afvalproductie

De absolute CO2-footprint van
Jumbo is met 16 procent gedaald
ten opzichte van 2012. Deze daling
is het resultaat van verschillende
energiebesparende maatregelen in de
winkels en distributiecentra, de verdere
optimalisatie van het distributienetwerk
en het vervangen van koelinstallaties
door nieuwe apparatuur waarin
koudemiddelen met een lagere impact
op het milieu zijn verwerkt.

Klanten kunnen afgedankte elektrische
apparaten en lampen inleveren bij
Jumbo. Deze worden opgehaald en
gerecycled door WeCycle. In 2016 is
er zo 32.000 kilo kleine elektrische
apparaten en 15.000 kilo lampen
ingeleverd. Hiervan is respectievelijk 75
procent en 92 procent van het materiaal
gerecycled, wat een milieuwinst van
54.600 kg vermeden CO2-equivalenten
heeft opgeleverd. Jumbo is er trots op
dat haar klanten zo voor een aanzienlijk
deel hebben bijgedragen aan de ambitie
om van afval naar grondstof te gaan.

Dit jaar is de afvalproductie van
Jumbo per m2 VVO met 8,7 procent
toegenomen ten opzichte van 2015.
In bijna alle winkels is vers geperst
sinaasappelsap verkrijgbaar. De
sinaasappelschillen zorgen ieder jaar
voor een aanzienlijke toename van
de hoeveelheid restafval. In 2017 gaat
Jumbo samen met haar leveranciers
werken aan een structurele oplossing
voor deze afvalstroom.

Nieuwe energiezuinige
koelingen

t.o.v. 2012

Dedemsvaart

Meest duurzame
en energiezuinige
Jumbo geopend in
Dedemsvaart

Energieverbruik Jumbo gedaald
Het totaal energieverbruik van Jumbo
is met 6,3 procent gedaald tussen 2015
en 2016. De grootste energiewinst

Verminderen en verduurzamen
van verpakkingen
Jumbo bekijkt samen met haar
huismerkleveranciers de mogelijkheden
om verpakkingsmaterialen te
verminderen en te verduurzamen. Veel
klanten maken zich zorgen over de
hoeveelheid en de aard van bepaalde
verpakkingsmaterialen. Vanwege
voedselveiligheid en houdbaarheid is
het niet mogelijk dit soort verpakkingen
geheel in de ban te doen. Neem plastic
verpakkingen, die ervoor zorgen dat
verschillende producten goed en
langer houdbaar zijn, en zodoende

voedselverspilling tegengaan. Het is
daarom steeds nodig om zorgvuldig
afwegingen te maken en daarbij goed te
letten op wetgeving, voedselveiligheid
en impact op het milieu.

Dilemma
Verpakkingen
Jumbo heeft in 2016 onderzocht
hoe ze de verpakkingen van haar
huismerkproducten kan verminderen
en verduurzamen. In dat kader
zijn nieuwe richtlijnen opgesteld
omtrent de zogenoemde productverpakkingscombinatie. Ook is gekeken
naar de impact op het milieu van de
verschillende materiaalsoorten. Dat
is geen eenvoudige opgave, want
wetenschappelijke studies spreken
elkaar regelmatig tegen. Zo lopen de
meningen over de milieuvriendelijkheid
van papier en karton ten opzichte van
plastic sterk uiteen. Het is verstandig
om de duurzaamheid van de bron bij
de afwegingen te betrekken, evenals de
milieubelasting van het productieproces
en de mogelijkheden van recycling.
Ook al hebben bepaalde materialen
een duurzaam imago, in de praktijk
blijkt soms dat de impact ervan op het
milieu tijdens de gehele levensduur
aanzienlijk is.
Jumbo voorziet inmiddels een
toenemend aantal huismerkproducten
van een weggooiwijzer. Onder het
motto ‘van afval naar grondstof’
helpt deze informatie klanten om
verpakkingen op een correcte wijze weg
te gooien, zodat recycling mogelijk is.
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Resultaten per thema
Voedselverspilling
verminderen
We gooien geen eetbaar voedsel weg en stimuleren onze leveranciers in de keten
en klanten thuis dat ook niet te doen.

Klanten thuis helpen
minder te verspillen

Jumbo introduceert
producten van reststromen

In samenwerking met het Voedingscentrum
heeft Jumbo de bewaarwijzer verspreid

Soep van misvormde groenten

JA

NEE

230 winkels
hebben in 2016 aangegeven samen te
werken met een voedselbank

Waarom het verminderen van
voedselverspilling belangrijk is
We leven in een wereld waar schaarste
aan eten en grondstoffen een belangrijk
vraagstuk is. Zuinigheid zit in de
genen van een familiebedrijf. Het past
bovendien bij de ‘Every Day Low Price’formule van Jumbo. Logisch dus dat
Jumbo geen producten wil weggooien.
Hoe Jumbo het verminderen van
voedselverspilling aanpakt

Resultaten

Jumbo gooit zo weinig mogelijk eetbaar
voedsel weg en stimuleert leveranciers
en klanten thuis dat ook niet te doen.

Jumbo lanceert soep met
misvormde tomaten en wortels

Waar Jumbo bij het verminderen
van voedselverspilling op
aanstuurt
Een belangrijke manier om
voedselverspilling te voorkomen, is
het terugdringen van derving in de
keten en Jumbo winkels. Verder treft
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Jumbo verschillende maatregelen
om klanten thuis aan te sporen om
minder weg te gooien en zo kosten
te besparen. Producten die niet meer
verkocht kunnen worden, worden zo
hoogwaardig mogelijk verwerkt. En
als dat niet mogelijk is, geeft Jumbo
eventueel de producten weg.
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Jumbo verkoopt sinds maart 2016 soep
die is gemaakt van misvormde groente
of waarvan de vorm afwijkt of te veel
is geproduceerd. Deze groente smaakt
nog prima en is daarmee een goed
ingrediënt voor soep. In de winkels
en via Jumbo.com zijn vier varianten
verkrijgbaar: zachte tomatensoep met
honing en tijm, kruidige tomatensoep

met basilicum, frisse wortelsoep met
sinaasappel en limoenblad, en rode
bietensoep met honing en citroensap.
Samenwerking Voedselbank
In 2016 heeft Jumbo samengewerkt
met de Voedselbanken Nederland. Eind
2016 werkten ruim 230 winkels op lokaal
niveau samen met een charitatieve
instelling zoals de Voedselbank.

Tweede kans
Producten die niet meer geschikt zijn om te verkopen, zijn vaak nog wel geschikt voor consumptie.
Jumbo geeft deze producten een tweede kans door de introductie van producten van reststromen.

In Balans zorgt voor minder
derving
Het in 2015 opgezette Jumbo project ‘In
Balans’ is in 2016 voortgezet. Dit project
heeft als doel om de beschikbaarheid
van producten in de winkel te
verbeteren en derving te verminderen.
Hiertoe hebben medewerkers een
training gehad die heeft geleid tot een
andere manier van werken. Elke dag
worden nu extra controles uitgevoerd
en besteladviezen verstrekt.
Klanten helpen minder voedsel
te verspillen
Jumbo vindt het belangrijk om ook
klanten te helpen met het terugdringen
van voedselverspilling. In 2016 heeft
zij dit op verschillende manieren
aangepakt. In het februari-nummer
van het Hallo Jumbo magazine was
bijvoorbeeld een ‘bewaarwijzer’
voor groente en fruit bijgesloten,

ontwikkeld in samenwerking met het
Voedingscentrum. Ook zijn er meer
dan tienduizend stickers uitgedeeld
in de winkels en bij online bestelde
boodschappen, met uitleg over de
producten die wel en niet in de koelkast
bewaard moeten worden.

Dilemma
Verschil THT en TGT
Veel producten zijn na het bereiken van
de THT-datum nog te consumeren. Het
blijkt dat de betekenis van de termen
THT/TGT bij de consument niet altijd
duidelijk is. Voor Jumbo is het een
uitdaging om te bepalen op welke
manieren en in hoeverre zij haar klanten
kan helpen om voedselverspilling thuis
te verminderen. Meer bewustwording
over de betekenis van THT en TGT
en kennis over de houdbaarheid

van producten helpt klanten om
minder voedsel te verspillen. Jumbo
is daarom via het CBL betrokken bij
de zogenoemde Green Deal ‘Over de
datum’. Het Ministerie van Economische
Zaken, het Voedingscentrum en de
FNLI hebben in dit plan afgesproken
om eenduidig te communiceren over
houdbaarheidsdata, bewustwording
van houdbaarheid bij de klant te
vergroten en de houdbaarheidsdatum
te verwijderen op producten
die dit volgens de Europese
etiketteringsverordening niet nodig
hebben.
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Resultaten per thema
Bekroning bij verkiezing ‘’ Veiligste magazijn van Nederland’’

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

Gezondheidscheck

gestart in 2016 voor eigen medewerkers.
Programma’s voor beweging, voeding,
anti-stress en stoppen met roken.

120.000
trainingen

DC Breda één van de
veiligste magazijnen
van Nederland
BREDA

Jumbo is mede groot geworden dankzij
de inzet en de betrokkenheid van
haar medewerkers. Ieder mens heeft
talenten, en Jumbo gelooft dat iedereen
de potentie heeft om deze talenten te
ontwikkelen.
Hoe Jumbo een goed werkgever
wil zijn
Jumbo biedt medewerkers een prettige
en gezonde werkomgeving; een plek
waar ze zich gerespecteerd voelen en
uitgedaagd worden. Dat draagt ertoe bij
dat mensen hun werk met plezier doen.
Jumbo zet zich met volle overtuiging
in om medewerkers en ondernemers te
ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Goed werkgeverschap:
waar Jumbo op aanstuurt
Jumbo wil weten hoe medewerkers
het werken bij Jumbo ervaren.
Daarom voert ze periodiek een
medewerkerstevredenheidsonderzoek
uit. Op basis van de uitkomsten wordt
bepaald of dingen anders en/of beter
kunnen. Daarnaast maakt Jumbo
het assortiment in haar kantines
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steeds gezonder. Ook wordt aandacht
besteed aan goede en ergonomisch
verantwoorde werkplekken en zijn er
trainingen op het gebied van veiligheid.
Jumbo steekt veel energie in het
terugdringen van het ziekteverzuim
onder medewerkers; het stimuleren van
sportieve activiteiten draagt daaraan bij.
Ten slotte biedt Jumbo een uitdagend
opleidingsprogramma.

Resultaten
Duurzame inzetbaarheid
Supply Chain
Werken in een distributiecentrum is
topsport. Daarom richt Jumbo zich
structureel op duurzame inzetbaarheid
en betrokkenheid van haar medewerkers
in logistieke functies. Ook de snelle
veranderingen in de supermarktsector
vragen hierom. Iedereen bij Jumbo,
ongeacht leeftijd, loopbaan- of
levensfase, heeft recht op faciliteiten
die een duurzame inzetbaarheid
ondersteunen. Aan de medewerkers in
de distributiecentra wordt bijvoorbeeld
scholing aangeboden ter verhoging
van de ‘eigen’ arbeidsmarktwaarde.

Vitaliteit van medewerkers
Jumbo biedt haar medewerkers al
sinds enkele jaren gratis fruit aan.
Daarnaast is ze in 2016 gestart met het
aanbieden van gezondheidschecks
aan alle medewerkers die werkzaam
zijn binnen de Supply Chain. Hieruit
zijn ook bewegings-, voedings- en
antistressprogramma’s ontstaan, evenals
een stoppen-met-rokentraining.
Sportactiviteiten voor
Jumbo medewerkers

Met deze faciliteit, neemt Jumbo
haar verantwoordelijkheid voor
maatschappelijke en sociale
ontwikkelingen die nu en in de
toekomst van invloed kunnen zijn op
haar medewerkers.

Jumbo stimuleert medewerkers om
te sporten, want dit is onderdeel
van gezond leven. Zij kunnen aan
verschillende sporten deelnemen, zoals
hardlopen (Vestigingloop Den Bosch
en Tilburg Ten Miles), een Obstacel
Run of Mud Masters, en Voetballen (7
tegen 7 toernooi). Als sponsor van Team
LottoNL-Jumbo, de Nederlandse wieleren schaatsploeg, organiseert Jumbo ook
fandagen en speciale clinics.

Winkels

Ontwikkeling personeelsbestand

Aandacht voor vitaliteit op de werkvloer
geldt ook voor het winkelpersoneel. In
2016 is gestart met de voorbereiding
van verschillende programma’s die dit
als doel hebben. Als goed werkgever
biedt Jumbo in het kader van de
Participatiewet kansen aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Het
betreft arbeidsgehandicapten, langdurig
werklozen en zogeheten Wajongers.
Voor de uitvoering hiervan werkt Jumbo
samen met een uitzendorganisatie.

Essentieel voor Jumbo is een
toekomstbestendige organisatie die
100 procent klantgericht, wendbaar en
efficiënt is. Vanuit deze noodzaak is in
2016 een aantal activiteiten binnen de
organisatie geherstructureerd. Als gevolg
daarvan is het aantal arbeidsplaatsen op
het hoofdkantoor fors teruggebracht.
Dit komt onder meer door de
verkoop van de bedrijfsonderdelen
Retail Accounting (financieeladministratieve dienstverlening voor
de franchisenemers van Jumbo), B.SIS
(service en onderhoud voor kassa’s
en overige winkelautomatisering),
de Centrale Slagerij, HR Support, de
Salarisadministratie en een reductie
van ondersteunende functies. Deze
trajecten zijn op zorgvuldige wijze en
met aandacht voor de medewerkers
afgerond. Het servicekantoor in
Amersfoort is eind 2016 gesloten.

afgerond aan de Jumbo Academy

Waarom goed werkgeverschap
belangrijk is

Het distributiecentrum van Jumbo in Breda is één van de veiligste magazijnen van Nederland.

Seniorenregeling
In 2016 heeft Jumbo een nieuwe
seniorenregeling ingevoerd. Deze
regeling beoogt het verminderen van
de fysieke belasting voor medewerkers
met een hogere leeftijd, onder meer
door het bieden van meer hersteltijd na
lichamelijke inspanningen.

Vanaf dat moment werken alle
hoofdkantoormedewerkers vanuit
Veghel.
Ontwikkeling ziekteverzuim
Jumbo ziet een stijging in met name het
langdurig verzuim; doorgaans is dit type
verzuim niet beïnvloedbaar.
Vanaf 1 april 2016 werkt Jumbo voor de
arbodienstverlening samen met Argo
Advies. Binnen de hele organisatie
wordt nu met één arbodienst gewerkt.
Op elke locatie is een verzuimadviseur
aanwezig die speciale aandacht heeft
voor preventieve maatregelen.
Jumbo Academy biedt
ontwikkelmogelijkheden
Bij het nóg slagvaardiger en
klantgerichter maken van de Jumbo
organisatie was in 2016 een belangrijke
rol weggelegd voor de Jumbo Academy.
Dit interne opleidingscentrum verzorgt
praktijkgerichte trainingen voor alle
medewerkers. In het opleidingsaanbod
ligt de nadruk op klantgericht denken
en handelen; de ambitie om de
verwachtingen van de klant te overtreffen
vormt daarbij een duidelijke ‘gele’
draad. Jumbo onderkent hiermee dat
haar medewerkers het verschil maken
en een doorslaggevende rol hebben in
het uitdragen van de Jumbo formule.
In 2016 hebben veel medewerkers
hun vaardigheden bijgespijkerd aan
de Jumbo Academy. Ruim 60 procent
van de trainingen was gericht op de
7 Zekerheden en klantgerichtheid.
Dit betrof zowel opfriscursussen voor
medewerkers van bestaande winkels
als introducties voor nieuwe collega’s.
Ook heeft de Jumbo Academy in 2016
weer voor een groot aantal winkels een
‘Wij van Jumbo’-dag georganiseerd.
Deze training draagt bij aan het
verder verstevigen van Jumbo’s sterke
bedrijfscultuur. Onderdeel van de Jumbo
Academy is het Jumbo Leerplein, met een

groeiend aanbod e-learning modules.
Daarvan hebben medewerkers er in 2016
ruim 120.000 succesvol afgerond. De
introductie in 2016 van seizoensthema’s
is door de Jumbo Academy aangegrepen
om een reeks speciale themadagen te
organiseren. Medewerkers kregen op die
dagen handvatten aangereikt waarmee
zij de thema’s effectief kunnen uitdragen
in de winkels. Elke sessie kon rekenen
op de deelname van ongeveer 1.200
medewerkers. In 2016 zijn 15 nieuwe
filiaalmanagers geslaagd voor het JUMPprogramma, het opleidingsprogramma
voor filiaalmanagers bij Jumbo.
Distributiecentrum Breda
bekroond tot één van de veiligste
magazijnen van Nederland
Het distributiecentrum van Jumbo in
Breda is één van de veiligste magazijnen
van Nederland. Deze prestatie is
bekroond met een zilveren beoordeling
tijdens de verkiezing van het ‘Veiligste
Magazijn van Nederland’. De titel ‘Het
Veiligste Magazijn’ wordt toegewezen
aan het magazijn, warehouse of
distributiecentrum waarin veiligheid
verankerd is in de dagelijkse operatie.
Volgens de jury is het distributiecentrum
van Jumbo in Breda een omgeving waarin
een efficiënte werkwijze hand in hand
gaat met een hoog veiligheidsniveau.
Topsport Community
Jumbo investeert in het lidmaatschap
van Topsport Community, een initiatief
van Pieter van den Hoogenband.
Topsport Community brengt
bedrijfsleven, wetenschap en topsport
bij elkaar met als doel kennis en
uiteenlopende inzichten te delen en
samen te bouwen aan een samenleving
waarin structureel teamsucces en
vooruitgang centraal staan.
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Resultaten per thema
Lokaal betrokken
ondernemen
We zijn lokaal betrokken en dragen bij aan een fijne buurt. Onze winkels staan
midden in de samenleving. Zo staan onze ondernemers ook tussen onze klanten.

50.000 kerstdiners
gedoneerd
d.m.v. donatie-actie

1.400

Waarom lokaal betrokken
ondernemen belangrijk is

Waar Jumbo bij lokaal betrokken
ondernemen op aanstuurt

Als familiebedrijf voelt Jumbo zich
verantwoordelijk voor de wereld
om haar heen. Jumbo winkels staan
midden in de samenleving. Zij hebben
een sociale functie in de buurt, onder
andere als ontmoetingsplek. Jumbo
ondernemers en winkelmedewerkers
hebben dagelijks contact met klanten.
Jumbo wil zoveel mogelijk bijdragen
aan het prettiger maken van de buurten
waarin ze gevestigd is. Ook op deze
manier wil zij de verwachtingen van
klanten overtreffen.

Lokaal betrokken ondernemen komt
voor Jumbo tot uitdrukking in veel
verschillende aspecten. Zo creëert ze
ruimte voor medewerkers met een
beperkte handicap. Verder organiseert
Jumbo in haar winkels activiteiten
rondom gezonder eten en leven.
Winkels sponsoren lokale sport- en
cultuurverenigingen. Jumbo doet vaak
mee aan lokale initiatieven over thema’s
rondom bijvoorbeeld vermindering
van voedselverspilling en (zwerf)afval,
gezonder leven, en leefbaarheid van de
buurt. Ook doet zij op lokaal niveau mee
aan nationale campagnes van erkende
stichtingen. De kennis van kinderen
over producten en de herkomst hiervan
vindt Jumbo belangrijk en draagt hier op
verschillende manieren aan bij. Jumbo
stimuleert verder een lokaal assortiment
in de winkel en werkt aan het zo stil

Jumbo deelt inspirerende voorbeelden
en ervaringen van enthousiaste
ondernemers en medewerkers. Jumbo
ondersteunt winkels bij het ontplooien
van lokale initiatieven.
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PSV en Jumbo organiseren sportieve dag voor kinderen.

basisscholen
geholpen met extra
spel- en leermateriaal

Hoe Jumbo lokaal betrokken
ondernemen aanpakt

Droomdag

mogelijk verlopen van de transporten
van en naar de winkels. Een aantal
winkels heeft een bezorgservice voor
onder andere hulpbehoevende klanten.

Resultaten
Donatieactie
Jumbo vindt dat iedereen met Kerst
een feestelijke maaltijd en een moment
van samenzijn verdient. Alleen is dat
niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Sommige mensen hebben immers te
maken met armoede, eenzaamheid
of een combinatie van beide. Daarom
heeft Jumbo de handen ineengeslagen
met maatschappelijke organisaties zoals
Sociaal Werk Nederland, Humanitas,
Sensoor, de Zonnebloem, het Leger
des Heils, Coalitie Erbij, het Nationaal
Ouderenfonds, VluchtelingenWerk
Nederland en Voedselbanken

Nederland. Het doel is om mensen
die zich eenzaam voelen of weinig te
besteden hebben te laten genieten van
een gezellig en smakelijk kerstdiner.
Jumbo draagt hieraan bij door
kerstpakketten te doneren aan de lokale
afdelingen van deze maatschappelijke
organisaties. Daarmee kunnen
vrijwilligers een heerlijk driegangendiner
bereiden en serveren aan mensen die
wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Daarnaast doneert Jumbo
cadeaukaarten aan gezinnen. Zo
kunnen zij zélf de samenstelling
van hun kerstdiner bepalen. Jumbo
heeft afgelopen jaar ongeveer 50.000
kerstdiners gedoneerd.
Sparen voor sportmaterialen voor
de lokale sportclub
Klanten van diverse Jumbo winkels
konden in het najaar sparen voor
sportmaterialen ten behoeve van
lokale sportclubs. Deze ‘Sparen voor je
sportvereniging’ actie sluit goed aan
bij de maatschappelijke doelstellingen
van Jumbo. Als familiebedrijf en
toonaangevende supermarktketen
staat Jumbo immers midden in de

samenleving, waarvan sport een
wezenlijk onderdeel is.
Sparen voor je school
Net als in 2015, heeft Jumbo in
2016 de lokale actie ‘Sparen voor je
school’ groots aangepakt. Klanten
van 155 Jumbo winkels konden een
periode sparen voor diverse spel- en
leermaterialen voor lokale basisscholen.
Jumbo had in het kader van deze actie
1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat
verdeeld is over 1.400 basisscholen.
PSV en Jumbo organiseren
sportieve dag voor kinderen
In oktober 2016 konden klanten van
29 Jumbo winkels in de omgeving van
Eindhoven hun kind opgeven voor
een ‘droomdag’ bij PSV. Tijdens deze
dag, die in de eerste week van 2017
plaatsvond, kregen de 300 winnaars
een voetbalclinic op trainingscomplex
De Herdgang, onder leiding van PSVjeugdtrainers. Daarnaast kregen de
winnaars een rondleiding door het
Philips Stadion, met een bezoek aan
de kleedruimtes én het PSV Museum.
Door kinderen deze droomdag te laten

beleven en ze enthousiast te maken
voor sport, heeft Jumbo zich ingezet om
beweging en een gezonde leefstijl te
stimuleren.
Lokale sponsoring
Regelmatig ondersteunt Jumbo een
activiteit of actie op lokaal niveau.
Bij het selecteren hiervan worden
de verschillende aspecten van het
duurzaamheidsbeleid meegewogen.
Voorbeelden zijn het sponsoren van
lokale sportevenementen, uitdelen
van gratis fruit voor kinderen in de
winkel, en het ter beschikking stellen
van gezonde producten tijdens de
avondvierdaagse.
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Kids koken voor KiKa
Regelmatig ondersteunt Jumbo een activiteit of actie op lokaal
niveau. Kids Koken voor KiKa is een voorbeeld hiervan.

Jumbo Berlicum – Gratis fruit
voor basisschoolkinderen

Jumbo Cuijk – voedselverspilling
verminderen

Om gezond snoepen te promoten
heeft Jumbo Berlicum in de tweede
helft van 2016 een ludieke actie gehad.
Alle kinderen van alle basisscholen in
Berlicum en Middelrode kregen in de
klas een fruitbakje, persoonlijk uitgereikt
door de filiaalmanager. De kinderen
mochten het bakje zo veel en zo vaak
als ze wilden komen vullen in de winkel.
Naast vele enthousiaste kinderen in de
winkel, kwamen er ook veel positieve
reacties van ouders, familie en de
scholen.

Jumbo Cuijk heeft een unieke actie
opgezet om voedselverspilling te
verminderen. Klanten kunnen uit een
speciale koeleenheid producten met een
korte houdbaarheidsdatum kopen voor
slechts 0,50 euro. Hiervan wordt de helft
gedoneerd aan de Voedselbank. In 2016
bedroeg de donatie aan de Voedselbank
16.000 euro. Daarnaast heeft Jumbo
Cuijk ook afval weten te besparen ter
omvang van zes volle kliko’s per week.
Jumbo Cuijk heeft de missie om medewerkers en klanten bewust te maken van
een gezonde leefwijze. Zo ondersteunt
deze winkel verschillende initiatieven,
zoals Smaak Centrum Linden, proeven
en koken door alle basisschoolkinderen
van groep 7 en 8 in de gemeente Cuijk,
zogenoemde food safari’s in de supermarkt, waarbij suikers en geur-, kleur- en
smaakstoffen een belangrijk onderdeel
zijn van het lesprogramma, en het actief
promoten van sportevenementen in
Cuijk, met onder meer gratis deelname
van de eigen medewerkers.

Jumbo Buitenhof Delft
– Kids koken voor KiKa
Kids koken voor KiKa is een kookboek
gemaakt door een groep ouders en
kinderen, onder wie de ondernemer
van Jumbo Buitenhof Delft. Het idee
is ontstaan toen één van de ouders
samen met zijn dochter een kookboek
wilde maken. De opbrengt van het boek
wilden ze schenken aan KiKa.
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Jumbo van Daalhuizen
(Hendrik-Ido-Ambacht)
– Soccer School
In 2016 is Jumbo van Daalhuizen
gestart met de Soccer School. Door dit
initiatief krijgen kinderen die niet in de
gelegenheid zijn om op een sport te
gaan speciale voetbaltrainingen. Ook
worden trainingen aan voetbalclubs
verzorgd met als doel ze naar
een hoger niveau te brengen. De
trainingen worden gegeven door de
Jumbo ondernemer samen met exprofvoetballers en talenten uit Oranje
onder 17. Naast voetbal voor jongeren,
organiseert Jumbo van Daalhuizen ook
voetbal voor ouderen. Zo is Jumbo
van Daalhuizen Walking Football voor
60-plussers gestart.
Jumbo Den Haag De Stede &
Leyweg – samenwerken met
kansarmen
Jumbo Den Haag de Stede is een
samenwerking aangegaan met werk
- en trainingscentrum Het Vizier in
Den Haag. Het doel hiervan is om
mensen met een (ernstige) beperking
perspectieven te bieden door ze te laten
deelnemen aan bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast is de bestaande samen
werking met het ROC Mondriaan in 2016
intensiever geworden. Als onderdeel
van deze samenwerking hebben
verschillende jongeren die te boek
staan als ‘drop-out’ een leerzaam bezoek
gebracht aan de winkel. Enkele jongeren
uit deze groep hebben ook een stage
gehad in de winkel.
Jumbo Dordrecht P.A. de Kokplein
(Sterrenburg) – aanbieden
laagdrempelig vervoer
Jumbo Sterrenburg is gestart met het
lokale initiatief E-wheels. E-wheels zorgt
voor meer mobiliteit door vervoer met
100 procent elektrische wagentjes aan
te bieden. Hierdoor kunnen inwoners
van de betreffende wijken in Dordrecht
laagdrempelig vervoer krijgen over
‘pantoffel-afstand’. De ritjes gaan van
deur naar deur, binnen de grenzen
van de bestaande wijk. Zo kan een
minder mobiele oudere bijvoorbeeld
gemakkelijk naar het winkelcentrum,
de kapper of het ziekenhuis. De
medewerkers en chauffeurs van dit
project hebben enige afstand tot de
arbeidsmarkt.

Jumbo Foodmarkt Veghel
- JOGG Veghel
Als familiebedrijf hecht Jumbo waarde
aan het tonen van betrokkenheid bij
onze omgeving. Zo is Jumbo betrokken
bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
Samen met JOGG Veghel is er een
speurtocht voor kinderen georganiseerd:
‘de Vette Suiker Speurtocht’. Deze
speurtocht bestond uit een interactieve
workshop en een echte speurtocht
door de Jumbo Foodmarkt. In de
workshop werd op een interactieve
manier uitleg en inzicht gegeven over
voedingsproducten. Wat betekent
de informatie op het etiket? Hoeveel
suikers en vetten zitten er bijvoorbeeld
in een zakje paprikachips? Deel twee
was de Vette Suiker Speurtocht door
de Foodmarkt. De kinderen konden
daar hun nieuwverworven kennis in de
praktijk brengen.

verkocht (kunnen) worden, worden
gedoneerd aan Stichting Minima in
Helmond.
Jumbo Sevenum – sponsoren met
gezonde producten
Jumbo Sevenum heeft voor het tweede
jaar een lokaal sportevenement
gesponsord met het uitdelen van
water en bananen aan de finish. Bij
sponsoring kiest de winkel zoveel
mogelijk voor gezonde producten.
Nadat de winkel door het lokale Oranje
Comité was gevraagd om producten
te doneren voor het versieren van
cupcakes, is in goed overleg besloten
om bij wijze van gezond alternatief
over te stappen op het zelf maken van
groente- en fruit snacks.

Jumbo Helmond Brandevoort –
doneren voedsel
Jumbo Helmond Brandevoort werkt
sinds eind 2016 samen met alle
Helmondse Jumbo-filialen aan het
verminderen van voedselverspilling.
Producten die niet meer in de winkel
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Vooruitblik 2017
Jumbo gaat in 2017 onverminderd door met haar plannen op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor Jumbo zijn alle MVO-thema’s
van belang. De thema’s ‘gezonder eten en leven’, ‘verduurzamen assortiment’ en
‘voedselverspilling verminderen’ zijn actuele prioriteiten.

Voedselverspilling verminderen
Jumbo heeft de ambitie om haar milieu-impact te verminderen en de voedselverspilling in haar
winkels verder terug te brengen. In 2017 wordt de samenwerking met de Nederlandse Voedselbanken
geïntensiveerd en gaan er meer winkels samenwerken met een lokale Voedselbank.

De materialiteitsmatrix zal in 2017 verder
worden aangescherpt op basis van
onderzoek onder klanten, stakeholders
en medewerkers. Op basis hiervan
wordt het beleid herijkt en de routemap
2017-2020 opgesteld inclusief nieuwe
doelstellingen voor deze tijdsperiode.

nadrukkelijke kwaliteitsvoorwaarden
– óók op het vlak van MVO. In 2017 is
Jumbo in staat om álle ketens tot op
het niveau van boerderij en teler goed in
beeld te hebben. Vanzelfsprekend geldt
dit ook voor mogelijke risico’s.

De organisatie en haar
stakeholders

Jumbo heeft een divers assortiment van
bijna zesduizend huismerkproducten
in het schap. Ze vindt het belangrijk dat
deze producten vervaardigd zijn met
zorg voor mens, dier en milieu. Gezien
de diversiteit van het assortiment
is een gedifferentieerde aanpak
noodzakelijk. In 2017 bekijkt Jumbo per
productgroep in hoeverre één relevant
onafhankelijk keurmerk wenselijk
is voor een heldere communicatie
met klanten. Duidelijkheid en
het vereenvoudigen van keuzes
vormen het uitgangspunt van de
te ontwikkelen keurmerkstrategie.
Dit moet gedurende 2017 leiden
tot een groter aandeel producten
met een duurzaamheidskeurmerk
en meer zichtbare communicatie
hieromtrent. De eerste stappen in dit
proces betreffen groente en fruit van
Nederlandse bodem. Jumbo gaat ook
het aantal zogeheten Beedeals met
telers vergroten. Daarnaast komt er een
speciaal project voor groente en fruit
uit tropische landen, waarbij kritisch
gekeken wordt naar impact op het

In 2017 gaat Jumbo de samenwerking
met verschillende stakeholders verder
intensiveren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om het verduurzamen van het AGFassortiment samen met leveranciers,
Greenpeace en Stichting Milieukeur. Een
ander voorbeeld is de samenwerking
met Stichting Natuur & Milieu, waarmee
Jumbo samenwerkt om de klant te
inspireren dat gezond en duurzaam
voedsel niet ingewikkeld of duur hoeft te
zijn. Niet alleen gezond voor jezelf, maar
ook voor de wereld om ons heen.
Verder sluit Jumbo zich in 2017 aan bij
het samenwerkingsverband van de
Green Protein Alliance. De eiwittransitie
staat hierbij centraal, onder meer
door klanten te stimuleren duurzame
plantaardige eiwitbronnen te eten.
Het waarborgen van productkwaliteit
krijgt gedurende 2017 ook extra
aandacht. Dit gebeurt aan de hand
van het managementsysteem voor
leveranciers en hun producten waarvan
Jumbo gebruikmaakt. Dit systeem stelt
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1. Verduurzamen assortiment

milieu en arbeidsomstandigheden,
waaronder eerlijke beloning.
Op het vlak van dierenwelzijn heeft
Jumbo de ambitie om het vleesassortiment zoveel mogelijk te verduurzamen
op basis van het Beter Leven keurmerk.
Zo zal Jumbo in 2017 als eerste supermarkt kalkoen met één ster Beter Leven
Keurmerk verkopen; dat geldt ook voor
scharreleieren van het eigen huismerk.
Verder wordt de Nieuwe Standaard Kip
van Jumbo zoveel mogelijk verwerkt in
het gehele huismerkassortiment. De
visproducten beschikken over het MSC
of ASC keurmerk, of doorlopen momenteel het certificeringstraject hiervoor.
Indien certificering nog niet beschikbaar is, dan streeft Jumbo ernaar om
uitsluitend de ‘groene’ producten van de
Goede Vis Wijzer aan te bieden.
2. Gezonder eten en leven
Lekker en gezond eten makkelijk
bereikbaar maken voor iedereen,
dat is wat Jumbo wil.
Jumbo gaat in 2017 verder met het
gezonder maken van haar huismerkassortiment, onder andere door de
hoeveelheid suiker, zout en ongezonde
vetten te verminderen. Daarnaast wil
Jumbo haar klanten blijven verrassen
met gezonde, innovatieve producten.
De gezondheid van kinderen krijgt extra
aandacht. In 2017 zal Jumbo haar klan-

ten blijven helpen, inspireren en stimuleren om gezonde(re) keuzes te maken,
conform de schijf van vijf. Jumbo doet
dit bijvoorbeeld in het Hallo Jumbo
magazine, op haar website, op de winkelvloer en bij allerlei lokale activiteiten.
Ook wil Jumbo de zichtbaarheid van
gezonde producten verhogen, bijvoorbeeld door meer aandacht aan groente
en fruit te geven. Samen met de Raad
van Kinderen gaat Jumbo onderzoeken
hoe zij haar klanten kan stimuleren om
meer hiervan te eten.
Verder is Jumbo in 2017 wederom de
trotse partner van het feestelijke en
gezonde Koningsontbijt.
3. Voedselverspilling verminderen
Jumbo wil het weggooien van
eetbaar voedsel zoveel mogelijk
verminderen. Om dat te realiseren,
wordt de bestaande samenwerking
met de Nederlandse Voedselbanken
in 2017 geïntensiveerd en gaan meer
winkels samenwerken met een lokale
Voedselbank. Naast het terugdringen
van voedselverspilling in de eigen
organisatie, gaat Jumbo ook met
leveranciers onderzoeken hoe van
zogenoemde reststromen nieuwe
producten kunnen worden gemaakt.
Zo wil Jumbo in 2017 minimaal vijf
producten introduceren die van
reststromen zijn gemaakt.
Jumbo gaat klanten ook helpen om

thuis minder te verspillen, onder meer
door ze beter te informeren en meer
slimme verpakkingen te ontwikkelen.
4. Verminderen milieu-impact
Jumbo wil haar impact op het milieu
zoveel mogelijk minimaliseren. Dit
gebeurt aan de hand van een eigen
Klimaatplan. De meeste doelstellingen
die in dit plan staan omschreven, zijn
inmiddels al gerealiseerd. Daarom is
het nodig om in 2017 de doelstellingen
verder aan te scherpen. Jumbo vindt de
transitie naar een circulaire economie
belangrijk en streeft ernaar dat van
afval weer grondstoffen worden
gemaakt. Ook op dit gebied zullen in
2017 de doelstellingen verder worden
aangescherpt. Het streven blijft om
de verpakkingen van het huismerk
te verminderen en waar mogelijk te
verduurzamen. Ook het wagenpark
moet schoner worden. De zogenoemde
Lean & Green doelstellingen hiervoor
worden verder aangescherpt.

medewerkers, het leiderschap en de
organisatie. Het interne programma
‘Klaar voor de Toekomst – Wij van
Jumbo’ is in het leven geroepen om
hier antwoorden op te vinden. Daarbij
gaat het vooral om het ontwikkelen van
de benodigde kwaliteiten op het vlak
van mensen, organisatie, cultuur en
leiderschap.
6. Lokaal betrokken ondernemen
Jumbo vindt het belangrijk om
betrokken te zijn bij de lokale
samenlevingen. Daarom wil Jumbo
ook in 2017 een stimulerende bijdrage
leveren aan initiatieven waarmee de
winkels een positieve maatschappelijke
impact kunnen realiseren. Voorbeelden
hiervan zijn activiteiten zoals het
Koningsontbijt, het ‘Jongeren op gezond
gewicht’ project, samenwerkingen
met charitatieve instellingen, en het
sponsoren van sport- en schoolacties.

5. Goed werkgeverschap
De laatste jaren is Jumbo hard gegroeid.
Met de toename van het aantal
winkels, is ook de complexiteit van de
organisatie gestegen. Maar niet alleen
Jumbo is veranderd. De ontwikkelingen
in de maatschappij volgen elkaar steeds
sneller op. Jumbo moet voorbereid zijn
op de toekomst. Dat vraagt wat van de

Jumbo Groep Holding B.V.

35

Toelichting bij
de rapportage en
algemene artikelen

GRI Index
Algemene standaard informatievoorziening
GRI CODE INDICATOR

BESCHRIJVING

Strategie en analyse
G4-1

Over deze rapportage
Deze rapportage is geschreven voor
alle Jumbo medewerkers, klanten,
maatschappelijke organisaties,
supermarktondernemers,
geldverstrekkers, leveranciers,
overheden en andere geïnteresseerden.
De reikwijdte van deze rapportage
omvat Jumbo Groep Holding B.V.,
waaronder de Jumbo filialen en winkels
van zelfstandige ondernemers, de
hoofdkantoren, distributiecentra en
de centrale Jumbo slagerij in Beilen.
La Place is in 2016 niet meegenomen
in deze rapportage omdat dit op 1
januari 2016 nog geen onderdeel was
van Jumbo Groep Holding B.V. Jumbo
rapporteert naast haar eigen activiteiten
ook over ontwikkelingen in haar
waardeketen die plaatsvinden buiten
Jumbo.
Jumbo streeft ernaar dat de inhoud van
deze rapportage voor iedereen leesbaar
en interessant is. Bij elk hoofdstuk
waarin een thema wordt behandeld,
worden de resultaten toegelicht.
De richtlijnen voor duurzame verslag
legging van het Global Reporting
Initiative zijn aangepast. Jumbo heeft
besloten dit jaar de indeling van haar
verslaglegging aan te passen op basis
van GRI 4 core.
De zes thema’s voor verduurzaming zijn
de huidige prioriteiten van het MVObeleid. Ze zijn vastgesteld op basis van
de relevantie voor de bedrijfsvoering,
klanten, de branche, medewerkers en
overige stakeholders. Daarbij houdt
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Jumbo ook rekening met de mogelijke
impact van deze thema’s en de invloed
die zij er als organisatie op kan hebben.
Per thema wordt toegelicht waarom
het belangrijk is, wat er in 2016 aan
gedaan is, hoe het zich verhoudt tot
de doelstellingen en wat er nog aan
gedaan wordt.
De omzetaandelen duurzame en
biologische producten zijn gebaseerd
op externe, steekproefsgewijze
metingen van de samenstelling van het
Jumbo assortiment. De gerapporteerde
omzetaandelen kunnen hierdoor
mogelijk afwijken van de werkelijke
omzetgegevens. Het gebruik van deze
data biedt echter wel de mogelijkheid
om ons assortiment te vergelijken met
dat van andere supermarktketens en de
trends binnen de Nederlandse markt.
Jumbo is zo compleet mogelijk en
baseert zich op de nu beschikbare
gegevens. Dit zijn gegevens uit eigen
systemen zoals ErBis, SIM, PIM, IRI
en Profit. De basis van de in deze
rapportage genoemde bedragen en
getallen vormt het financiële boekjaar
2016, tenzij anders aangegeven. 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 desbetreffende
jaar ligt. Het boekjaar 2016 bestond
uit 52 weken en eindigde op 1 januari
2017. Het vergelijkende boekjaar 2015
bestond uit 53 weken. Boekjaar 2015
eindigde op 3 januari 2016 en begon op
29 december 2014. De rapportage kwam
tot stand met betrokkenheid van de
verantwoordelijken voor de afdelingen
binnen de Jumbo organisatie. De data

in deze rapportage hebben betrekking
op de prestaties van Jumbo en niet
op de prestaties van andere partijen
in de waardeketen, tenzij anders
vermeld. Deze rapportage is niet extern
geverifieerd.
Correctie resultaten afval 2015
Jumbo heeft met terugwerkende kracht
een correctie moeten toepassen op de
indicatorwaarden voor de afvalproductie
in 2015. Bij de berekening is namelijk
een verkeerde VVO-waarde gebruikt.

Gecombineerde
financiële en MVOrapportage online
Sinds 2012 publiceert Jumbo haar
MVO-rapportage online. Zo zijn haar
ambities en resultaten op het gebied
van duurzaamheid toegankelijk voor
een breed publiek. Hierin vertelt Jumbo
wat ze doet, waarom en hoe. Zij vindt
openheid erg belangrijk en probeert
elk jaar haar rapportage te verbeteren.
In nauwe samenwerking met Royal
HaskoningDHV heeft Jumbo onder
andere de dataverzameling en -controle
de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit
jaar wordt de volgende stap gezet. Voor
de derde keer worden de financiële
resultaten ook online gerapporteerd. In
de komende jaren zullen de rapportages
verder geïntegreerd worden.
Bij vragen over de MVO-rapportage kan
contact worden opgenomen met
mvo@jumbo.com

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde
over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor
de organisatie en haar strategie

Inleiding Raad van Bestuur

Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie

Organisatie en processen

G4-4

Voornaamste merken, producten en diensten

Organisatie en processen

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor

Organisatie en processen

G4-6

Aantal en namen van landen waar de organisatie
actief is

Jumbo Supermarkten is alleen actief in Nederland.

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Jumbo Groep Holding is een B.V. zoals staat vermeld in
de introductie door de Raad van Bestuur.

G4-8

Afzetmarkten

De afzetmarkt van Jumbo Supermarkten is Nederland
zoals vermeld staat in Organisatie en processen.

G4-9

Omvang van de organisatie

Organisatie en processen

G4-10

Samenstelling van en significante variaties in
het werknemersbestand

MVO in cijfers

G4-11

Percentage werknemers onder een collectieve
Arbeidsovereenkomst

100%

G4-12

Beschrijf de toeleveringsketen van de organisatie

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-13

Significante veranderingen tijdens de
verslaggevingsperiode
wat betreft omvang, structuur of eigendom

Over deze rapportage

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe
door de verslaggevende organisatie

De organisatie en haar stakeholders

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde
en sociale handvesten, principes die door de
organisatie worden onderschreven

Waar Jumbo bij het verduurzamen van grondstoffen,
productie en inkoop op stuurt

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen
(zoals brancheverenigingen) en nationale en
internationale belangenorganisaties

Organisatie en processen
Binnen organisatie en processen staan er in een
hoofdstuk samenwerkingsverbanden en publiek
private samenwerking een aantal voorbeelden van
samenwerkingsverbanden. Deze lijst is echter niet
volledig.

Materiële onderwerpen en afbakening
G4-17

Overzicht van alle ondernemingen die in de
geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en
die niet onder dit verslag vallen

Over deze rapportage

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke
afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde
uitgangspunten

Over deze rapportage
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GRI CODE INDICATOR

BESCHRIJVING

G4-19

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter
Materialiteitsmatrix
bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

G4-20

Afbakening per materieel onderwerp binnen de
organisatie en specifieke beperkingen hiervan

De materialiteitsmatrix is dit jaar voor het eerst
opgenomen in het verslag en zal komend jaar verder
worden aangescherpt en verbeterd. De afbakening
van de materiele onderwerpen zal hierbij als
aandachtspunt worden meegenomen.

G4-21

Afbakening per materieel onderwerp buiten de
organisatie en specifieke beperkingen hiervan

De materialiteitsmatrix is dit jaar voor het eerst
opgenomen in het verslag en zal komend jaar verder
worden aangescherpt en verbeterd. De afbakening
van de materiele onderwerpen zal hierbij als
aandachtspunt worden meegenomen.

G4-22

G4-23

Gevolgen van een eventuele herformulering van
informatie die in een eerder verslag in verstrekt en
de redenen voor deze herformulering

MVO in Cijfers (Energie / CO2 / Afval)

Significante veranderingen ten opzichte van vorige
verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en
afbakening

Over deze rapportage

SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
Economische prestaties
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en
gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele
kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige
maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en
betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden

Jaarrekening Financieel Jaarverslag 2016

Marktaanwezigheid
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016

G4-EC5

Ratio tussen aanvangssalaris en minimumloon

De startsalarissen van onze supermarktmedewerker
liggen boven het wettelijk minimumloon.

Inkoopbeleid

Overleg met belanghebbenden
G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden
die de organisatie heeft betrokken

Organisatie en processen – samenwerking met
maatschappelijke organisaties

G4-25

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van
belanghebbenden

In dialoog met stakeholders

G4-26

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

In dialoog met stakeholders

G4-27

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit
het overleg met belanghebbenden naar voren zijn
gekomen

In dialoog met stakeholders, samenwerking met
maatschappelijke organisaties, samenwerking met
leveranciers

G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie
betrekking heeft

Over deze rapportage

G4-29

Datum van het meest recente, vorige verslag

Over deze rapportage

G4-30

Verslaggevings-cyclus

Over deze rapportage

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of
de inhoud daarvan

Over deze rapportage

G4-32

GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel

Over deze rapportage

G4-33

Scope van beleid en activiteiten rondom externe
assurance van het rapport en de relatie tussen de
organisatie en assurance leveranciers

Over deze rapportage

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

G4-EC9

Aandeel van lokale leveranciers in totale inkoopvolume Op dit moment is dat niet bekend. Voor de
verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om
meer informatie over het inkoopbeleid op te nemen.
Materialen

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materiaal naar gewicht
en volume

Materiaalgebruik is erg belangrijk voor Jumbo en in
ons streven naar circulair ondernemen is het belangrijk
om scherp te zijn op het materiaalgebruik. Op dit
moment is de data over het totale materiaalverbruik
nog niet beschikbaar, maar dit heeft de aandacht van
Jumbo voor volgend jaar.

Verslagprofiel

Bestuursstructuur
G4-34

De bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam Organisatie van MVO binnen Jumbo
en de commissies die verantwoordelijk zijn voor het
besluitvorming ten aanzien van sociale, ecologische en
economische impact

Ethiek en integriteit
G4-56

38

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde
waarden, principes, standaarden en gedragsnormen,
zoals een gedragscode

MVO Jaarverslag 2016

Visie

Financieel Jaarverslag 2016
Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

Energie
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

MVO in cijfers

Emissies
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN15

Directe GHG emissies

MVO in cijfers

Afvalwater en afval
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN23

Totaal gewicht per afvalstroom en per
eindbestemming

MVO in cijfers
Het totaal gewicht per afvalstroom wordt
gerapporteerd, echter is de eindbestemming bij
Jumbo niet altijd bekend. Het achterhalen van
de eindbestemming van elke afvalstroom wordt
meegenomen als aandachtspunt in de verslaggeving
van volgend jaar.
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SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

Producten en diensten

Diversiteit en gelijke kansen

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-EN27

Compensatie van de milieugevolgen van producten en
diensten en de omvang van deze compensatie

MVO in cijfers (omzetaandelen van producten met een
keurmerk)

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en
onderverdeling van personeelsbestand per
werknemerscategorie naar geslacht, leeftijd, het
behoren tot een minderheidsgroepering en andere
diversiteitsindicatoren

Financieel Jaarverslag 2016 – Personalia
MVO in cijfers

Compliance
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Interne beheersing

G4-EN29

Monetaire waarde van significante boetes en totaal
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet
naleven van milieuwet- en regelgeving

In 2016 heeft Jumbo geen boetes en/of sancties
opgelegd gekregen voor het niet naleven van
milieuwet- en regelgeving.

Transport
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

G4-EN30

MVO in cijfers
Significante milieugevolgen van het transport van
producten en andere goederen en materialen die
worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie
en het vervoer van personeelsleden

Beoordeling leveranciers op arbeidsomstandigheden
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-LA14

Percentage nieuwe leveranciers die beoordeeld zijn op
arbeidsomstandigheden

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de
verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om meer informatie over het inkoopbeleid en
beoordelingen van leveranciers op te nemen.

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

Klachten over arbeidsomstandigheden
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Risicogebieden /
Duurzame inzetbaarheid
Goed werkgeverschap

G4-LA16

Aantal klachten over arbeidsomstandigheden

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor
de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om informatie over het aantal en soort klachten op te
nemen.

Beoordeling milieueffecten leveranciers
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-EN32

Percentage nieuwe leveranciers die beoordeeld zijn op
milieuaspecten

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de
verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om meer informatie over het inkoopbeleid en
beoordelingen van leveranciers op te nemen.

Investerings- en inkoopbeleid
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Risicogebieden
Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR1

Percentage en totaal aantal aanmerkelijke
investeringsovereenkomsten
en contracten waarin clausules over mensenrechten
zijn opgenomen of waarvan naleving van
mensenrechten is getoetst

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de
verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om meer informatie over het inkoopbeleid en
beoordelingen van leveranciers op te nemen.

Milieuklachten
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Risicogebieden

G4-EN34

Aantal milieuklachten

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor
de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om informatie over het aantal en soort klachten op te
nemen.

Werkgelegenheid

Anti-discriminatie

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA1

Totaal aantal en percentage nieuwe werknemers en
personeelsverloop naar leeftijd en geslacht

MVO in cijfers

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-HR3

Aantal incidenten en corrigerende maatregelen

Het aantal incidenten en corrigerende maatregelen
op het gebied van anti-discriminatie is op dit
moment niet bekend voor de hele organisatie. Dit
wordt meegenomen als aandachtspunt voor de
verslaggeving van komend jaar.

Gezondheid en veiligheid
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers
en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen per regio
en geslacht

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor
de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om
verzuimdata op te nemen.

Vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR4

Activiteiten en belangrijke leveranciers die het
recht tot vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen kunnen overtreden of waarbij een
aanzienlijk risico zou kunnen gelden en
getroffen maatregelen m.b.t. vrijheid van vereniging
en collectieve onderhandelingen

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

Opleiding en onderwijs
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G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en
levenslang leren

Goed werkgeverschap

MVO Jaarverslag 2016
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Kinderarbeid

Gezondheid en veiligheid van consumenten

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Gezonder eten en leven

G4-HR5

Activiteiten en belangrijke leveranciers waarvan is
vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou
kunnen gelden op incidenten m.b.t. kinderarbeid en
getroffen maatregelen die bijdragen aan de afschaffing
van kinderarbeid

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-PR3

Percentage significante product- en dienstcategorieën
waarbij de gevolgen op gezondheid en veiligheid
worden beoordeeld op verbetering

Gezonder eten en leven

Etikettering

Gedwongen en verplichte arbeid
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR6

Activiteiten en belangrijke leveranciers die een
aanzienlijk risico lopen op incidenten m.b.t.
gedwongen en verplichte arbeid en getroffen
maatregelen die bijdragen aan uitbanning van
gedwongen en verplichte arbeid

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

Beoordeling leveranciers op mensenrechten
G4-DMA

G4-HR10

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Percentage nieuwe leveranciers die zijn beoordeeld op
mensenrechten

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Gezonder eten en leven

G4-PR3

Vereiste etikettering, inclusief percentage van
productcategorieën waarbinnen dit toegepast wordt

Het gehele assortiment van Jumbo is voorzien van de
vereiste etikettering

Marketing en communicatie
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Gezonder eten en leven
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-PR6

Verkoop van betwiste producten

Gezonder eten en leven
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop
Op dit moment is dat niet bekend. Voor de
verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om meer informatie over het inkoopbeleid en
beoordelingen van leveranciers op te nemen.

Compliance (producten & diensten)
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Interne beheersing

G4-PR9

Monetaire waarde van het aantal significante boetes
voor overtredingen ten aanzien van de aangeboden
producten en diensten

Financieel Jaarverslag 2016 – Jaarrekening

Klachten over mensenrechten
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Risicogebieden
Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR12

Aantal klachten over schending van mensenrechten

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor
de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om informatie over het aantal en soort klachten op te
nemen.

Anti-corruptie
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Interne beheersing

G4-SO4

Communicatie en training over anti-corruptie beleid
en procedures

Goed werkgeverschap

Compliance met wet- en regelgeving
G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016 – Interne beheersing

G4-SO8

Monetaire waarde van significante boetes en totaal
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet
naleven van wet- en regelgeving

Financieel Jaarverslag 2016 – Jaarrekening

Beoordeling leveranciers op maatschappelijke impact
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G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR10

Percentage nieuwe leveranciers die zijn beoordeeld op
maatschappelijke impacts

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de
verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd
om meer informatie over het inkoopbeleid en
beoordelingen van leveranciers op te nemen.
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