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1.	 	Introductie:	Identificeren	van	risico’s	 
per risicoproduct en -ingrediënt

In het Jumbo mensenrechtenbeleid hebben wij de verschillende stappen voor het due diligence-
proces van Jumbo beschreven: 

1: Borg verantwoord ketenbeleid in bedrijfsvoering, toeleveringsketens en   relatiemanagement.
2:	 	Identificeer	en	beoordeel	potentiële	en	daadwerkelijke	negatieve	gevolgen	voor	mens,	dier	en	

milieu.
3: Neem actie om negatieve gevolgen te stoppen, voorkomen of ondervangen.
4: Houd toezicht op implementatie en resultaten.
5:  Communiceer naar stakeholders en rapporteer over impact en de acties die Jumbo heeft 

ondernomen.
6:  Voorzie in een klachtenmechanisme of werk daarin samen; herstel indien nodig  

(zoals vastgesteld in de UNGP’s).

In ons mensenrechtenbeleid is stap 1 van het due diligence-proces toegelicht (maart, 2019).  
Stap	2,	het	identificeren	en	prioriteren	van	negatieve	gevolgen,	wordt	beschreven	in	onze	
risicoanalyse. Hieronder zie je hoe we deze risicoanalyse doorlopen.

Figuur 1: Risicoanalyse: identificeren en prioriteren van risico’s voor mens, dier en milieu

In deel A van onze risicoanalyse (mei, 2019) hebben we stappen 1 t/m 3 van dit proces doorlopen en 
beschreven	hoe	we	tot	een	toplijst	zijn	gekomen	van	risicoproducten	en	-ingrediënten	(zie	figuur	2,	
hoofdstuk 2). 

In dit document, deel B, beschrijven we stappen 4 t/m 6 van de risicoanalyse, waarbij we verder 
ingaan op de potentiële risico’s in ketens van de risicoproducten en -ingrediënten, en dieper ingaan 
op de mogelijke negatieve gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu, en de acties die Jumbo al 
neemt om deze risico’s te vermijden of te voorkomen. Ook lichten we hier de prioriteiten toe waar 
Jumbo als eerste mee aan de slag gaat.
 

Deel	A	
risico-analyse	

Deel	B	
risico-analyse	

• ketentransparantie op basis van eigen data
1

• Opstellen risicolijst van productgroepen op basis van externe bronnen
2

• Identificeren	risicoproducten	binnen	de	productgroepen	op	basis	van	de	interne	data	en	externe	bronnen
3

• Data-analyse producten/ingrediënten en landen herkomst
4

• Inventarisatie van huidige status van onze acties: kennis, instrumenten en gap-analyse
5

• Vaststellen van prioriteiten risicoproducten/ingrediënten
6

https://www.jumborapportage.com/FbContent.ashx/pub_1007/downloads/v190328134223/@SlVNQk8zMDk2X01WT2JlcmljaHQrQ292ZXIucGRm
https://www.jumborapportage.com/FbContent.ashx/pub_1007/downloads/v190328134223/@SlVNQk8zMDk2X01WT2JlcmljaHQrQ292ZXIucGRm
https://www.jumborapportage.com//fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/Rapportage%20website%20risicoanalyse%20deel%20A.pdf
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2.  Risicoanalyse stap 4 en 5: Herkomst, volume,  
huidige status en acties 

Als onderdeel van de verdiepende analyse hebben we per risicoproduct en -ingrediënt het volgende 
onderzocht: 
 · De risico’s op het gebied van mens, dier en milieu. 
 · Het	volume	van	de	geïdentificeerde	producten	en	ingrediënten.	Voor	sommige	producten	en	

ingrediënten hebben we data beschikbaar en inzichtelijk. Voor andere producten zijn we bezig de 
benodigde data te verzamelen. De volumes die we afnemen, geven een indicatie van onze invloed 
in de productieketens. 

 · Naast volume kijken wij ook naar de ketenstructuur en het aantal leveranciers. Dit kan ook onze 
invloed bepalen. Bij korte ketens en strategische ketenpartners achten wij onze invloed groter dan 
bij complexe en/of overzeese productieketens met veel schakels. 

 · We hebben ook gekeken naar de stappen die Jumbo al heeft gezet en lopende initiatieven waar 
Jumbo bij betrokken is om een passend plan van aanpak te kunnen formuleren.

 · Per product kijken we hoe we onze invloed het beste kunnen inzetten, ook waar de directe invloed 
beperkt is.

Deze informatie op basis van dit onderzoek is per product en ingrediënt te raadplegen via de links in 
figuur	2	(zie	2.1	t/m	2.8).

Tropische	groenten	
en fruit

Groenten en fruit 
geteeld	in	EU/NL

Vlees/zuivel/eieren
Vis,	schelp-	en	
schaaldieren

 · Ananas
 · Avocado
 · Bananen
 · Mango
 · Sperziebonen
 · Druiven

 · Champignons
 · Aardbeien
 · Asperges
 · Tomaten
 · Druiven

 · Kip
 · Varken
 · Rund
 · Paard
 · Wild
 · Eieren
 · Zuivel

 · Wilde garnalen
 · Kweekgarnalen
 · Tilapia
 · Pangasius
 · Tonijn
 · Kreeft
 · Wild gevangen vis
 · Kweekzalm

Zie 2.1 Zie 2.2 Zie 2.3 Zie 2.4

Bloemen	en	planten
Tropische	
commodities

Noten/zaden/
peulvruchten

Dranken	en	 
sappen

 · Rozen
 · Bollenteelt
 · Kasteelt
 · Vollegrondteelt

 · Palmolie
 · Soja
 · Cacao
 · Koffie
 · Thee
 · Rijst
 · Katoen
 · Hout/papier/pulp
 · Rietsuiker
 · Kokos

 · Hazelnoten
 · Cashew

 · Tropische 
vruchtensappen

 · Wijn

Zie 2.5 Zie 2.6 Zie 2.7 Zie 2.8

Figuur 2: Toplijst risicoproducten en -ingrediënten 

https://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/1_Tropische%20groenten%20en%20fruit.pdf
https://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/2_Groenten%20en%20fruit%20geteeld%20in%20Europa%20en%20Nederland.pdf
https://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/3_Vlees%20zuivel%20eieren.pdf
http://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/4_Vis,%20schelp-%20en%20schaaldieren.pdf
http://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/5_Bloemen%20en%20planten.pdf
http://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/6_Tropische%20commodities.pdf
http://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/7_Noten-zaden-peulvruchten.pdf
http://jumborapportage.com/fbcontent.ashx/pub_1009/downloads/8_Dranken%20en%20vruchtensappen.pdf
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3. Risicoanalyse stap 6: Prioriteitstelling
 

3.1:	Proces	voor	het	bepalen	van	prioriteiten

De informatie die we hebben verzameld over de verschillende producten en ingrediënten, stelt ons in 
staat producten en ingrediënten te selecteren die het komende jaar de meeste aandacht krijgen. Het 
proces	om	tot	prioritering	te	komen	is	weergegeven	in	figuur	3.	

Gewicht van economische factoren 
zoals ketentranspartien, ketenstruc-
tuur en ketenintegratie, internationale 
handel, invloed van klimaatverande-
ring op opbrengsten, frauderisico etc. 

Economie/keten

 •  Volume van het product/ingrediënt 
ingekocht voor Jumbo huismerkpro-
ducten

 •  Aantal contactleveranciers betrokken 
bij het volume ingekocht voor Jumbo 
huismerkproducten

•  Aantal landen betrokken bij het volu-
me ingekocht voor Jumbo huismerk-
producten

Jumbo:	belang	&	invloed

Belangrijke factoren:
Betrokken leveranciers, mate van 
ketentransparantie, borging inkoop-
voorwaarden, contractuurd, bestaan 
van klachten-mechanisme, monitoring 
verbeterplannen, samenwerkingen, 
deelname aan convenanten

Specifieke	focus	van	NGO’s	en	sector	
initatieven/organisaties 

Jumbo:	wat	doen	wij	al

Foces	stakeholders

Gewicht van de mogelijke impacts 
voor de mens: op hoeveel van 
de	door	ons	geïdentificeerde	
risico’s voor mensen werkzaam 
in de keten scoort dit product/
ingrediënt?	Specifiek	voor	landen	
waar ingrediënten en producten 
vandaan komen voor de productie 
van ons huismerk. Bijvoorbeeld of 
het gaat om een arbeidsintensief 
proces, of er sprake is van 
kleinschalige primaire productie 
(smallholders).

Gewicht van de mogelijke impacts 
voor dieren: op hoeveel van de 
door	ons	geïdentificeerde	risico’s	
voor dieren scoort dit product/
ingrediënt?	Specifiek	voor	landen	
waar ingrediënten en producten 
vandaan komen voor de productie 
van ons huismerk.

Gewicht van de mogelijke impact 
voor het milieu: op hoeveel van de 
door	ons	geïdentificeerde	risico’s	
voor milieu scoort dit product/
ingrediënt.	Specifiek	voor	landen	
waar ingrediënten en producten 
vandaan komen voor de productie 
van ons huismerk. 

Mens

Dier

Milieu

Gewicht

Prioriteits-
waarde

Figuur 3. Proces voor bepaling van prioriteiten

Gerelateerde	risico’s	voor	de	mens
Onder andere is gekeken naar de risico’s voor mensen in de keten en hoe deze aan elkaar zijn 
gerelateerd. Een voorbeeld hiervan is armoede en te lage inkomens, met kinderarbeid voor extra 
inkomsten als mogelijk gevolg. Zo ook kan het aanpakken van ongelijkheid van vrouwen bij 
landeigendom, inspraak in boerenorganisaties en inkomen invloed hebben op de levenstandaard van 
lokale gemeenschappen en de professionaliteit van het boerenbedrijf. In fabrieken kan beperking van 
de rechten van arbeiders worden voorkomen door zich bij een vakbond aan te sluiten of zich middels 
een werknemerscommissie te laten horen. 
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Balans	mens,	dier,	milieu
Daarnaast is er rekening gehouden met hoe risico’s voor mens, milieu en dier elkaar kunnen 
beïnvloeden, bijvoorbeeld wanneer de productie in handen is van kleine boeren met onvoldoende 
toegang	tot	de	markt,	financieringsmogelijkheden	en	kennis	over	het	duurzaam	verbouwen	van	
gewassen. Dit werkt slechte landbouwpraktijken in de hand; denk bijvoorbeeld aan langdurig 
overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hierdoor raakt niet alleen de leefomgeving en het 
drinkwater van de lokale gemeenschap mogelijk vervuild, ook stijgt de CO2-uitstoot, wordt de bodem 
onvruchtbaar en vermindert de biodiversiteit.

3.2:	De	prioriteiten	

Op basis van bovenstaand proces en reeds ingezette samenwerkingen selecteren wij elk jaar een 
aantal producten die prioriteit krijgen. Per product wordt bekeken hoe Jumbo het beste kan bijdragen 
aan verbetering op het gebied van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. Dit kan resulteren in 
projecten met stakeholders, diepgaande risicoanalyses of aansluiting bij initiatieven met meerdere 
stakeholders. Op onze website doen we regelmatig verslag van de voortgang. 

3.3.	Overige	producten	en	ingrediënten

Het vaststellen van prioriteiten betekent niet dat we ons de komende tijd alleen richten op deze 
producten of ingrediënten. Naast de geprioriteerde risicoproducten gaan we verder met de andere 
risicoproducten	en	-ingrediënten,	door	specifieke	informatie	te	vragen	aan	onze	leveranciers	over	hun	
keten. Dit is belangrijke informatie voor het achterhalen van de herkomst. Hiermee kunnen we een 
betere inschatting maken van de risico’s en de invloedssfeer van Jumbo. Wij zien de volgende stappen 
voor ons: 

 · Verder transparant maken van de keten tot aan de primaire productie: samen met onze partner 
SIM brengen wij verder en nauwkeuriger de herkomst van de risicoproducten en -ingrediënten 
in kaart. Op een wereldkaart maken wij voor 2019 de landen inzichtelijk voor onze toplijst met 
risicoproducten en -ingrediënten.         

 · Een	risicoscan:	we	stellen	specifieke	vragen	aan	leveranciers	van	de	geïdentificeerde	
risicoproducten, met focus op de potentiele risico’s in hun ketens en hoe zij daarmee omgaan. 

 · Opvolging van de risicoscan in samenwerking met de leveranciers om, waar mogelijk, andere 
belangrijke informatie te achterhalen bij de productielocaties, bijvoorbeeld het aantal werknemers, 
beloning, omgang met arbeidsrechten en vrouwenrechten.

 · In dit traject spelen ook de assortimentsmanagers, inkopers en kwaliteitsmanagers van Jumbo 
een belangrijke rol. Zij worden meegenomen en waar nodig getraind om risico’s te signaleren en te 
voorkomen. 

 · Voor de risicoproducten wordt bekeken wat mogelijke verbeteracties zijn binnen de invloedssfeer 
van Jumbo. In sommige ketens kan heel gericht met leveranciers worden gewerkt aan verbetering. 
In andere ketens kan het zijn dat Jumbo een beperkte invloed heeft en meer invloed kan hebben 
door zich aan te sluiten bij multistakeholder- of sectorinitiatieven. 
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4. Hoe verder in ons due diligence-proces?

Wij hebben onze ketens inzichtelijk gemaakt, een toplijst met risicoproducten en -ingrediënten 
opgesteld, en per risicoproduct of -ingrediënt de herkomstgebieden en de potentiële en al bekende 
risico’s	geïdentificeerd.	Daarnaast	hebben	we	gecommuniceerd	wat	Jumbo	doet	om	risico’s	te	
beperken. Vervolgens hebben wij aangegeven hoe wij tot een prioritering van producten en 
ingrediënten zijn gekomen en waarop de komende tijd onze focus zal liggen. 

De volgende stap is een vertaling naar actieplannen volgens de lijnen geschetst in dit document, in 
eerste instantie voor een aantal geselecteerde risicoproducten en -ingrediënten. Dit pakken wij op 
naast bestaande inspanningen die zijn gericht op een veelheid aan producten en ingrediënten, zoals 
palmolie, soja, dierlijke producten, vis, schelp- en schaaldieren, fruit en groenten (en te lezen via de 
links	in	figuur	2).	

De implementatie van de actieplannen zal informatie opleveren over de daadwerkelijke impacts 
in onze ketens en het resultaat van onze inspanningen. Deze informatie levert input voor onze 
prioriteitsstelling voor het volgende jaar. Zo vormt ons due diligence-proces een ‘plan-do-check-act’-
cyclus gericht op continue verbetering. 


