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Hier

DOEN WE
HET VOOR
Bij Jumbo vinden we dat een leuke boodschap
ook een verantwoorde boodschap moet zijn.
We zijn ervan overtuigd dat we écht verschil
kunnen maken door onze klanten gezonder en
duurzamer te laten leven. Hier werken we elke
dag aan bij Jumbo. En ook op dit vlak zetten we
de klant op 1. Daarom maken we gezondheid
en duurzaamheid lekker, leuk, makkelijk én
betaalbaar. Voor iedereen. Voor de generaties
van nu en van morgen. Daar doen we het voor.

Jumbo staat als familiebedrijf midden in de
samenleving. We spelen een rol in het dagelijks
leven van miljoenen mensen in Nederland. Dat
brengt vanzelfsprekend verantwoordelijkheden
met zich mee op het gebied van een bewuster,
gezonder en duurzamer leven. Daarbij leven we
in een tijd met een aantal grote en wezenlijke
vraagstukken, zoals de klimaatcrisis en toenemende
welvaartsproblemen. We zien de wereld, de
samenleving én de klant veranderen. Kwesties
zoals klimaatverandering en globalisering raken
ons, maar ook thema’s zoals gezonde levensstijl

en goede werkomstandigheden. Daar kunnen én
willen we onze ogen niet voor sluiten. We voelen
ons hierdoor nog nadrukkelijker verantwoordelijk
voor de omgeving om ons heen en het welzijn van
toekomstige generaties.
Bouwen aan de formule van de toekomst
Afgelopen jaren zijn we op verschillende terreinen in
actie gekomen en hebben we veel positieve stappen
gezet. Onze klanten verwachten dit ook van ons.
Maar deze tijd vraagt om meer urgentie. We zijn
er meer en meer van overtuigd dat gezondheid en

3

Home

Voorwoord
duurzaamheid onderdeel moeten zijn van de Jumbo
strategie, ons beleid en de kern van het Jumbo
merk. We bouwen aan de formule van de toekomst
en willen de jongere generaties hierin meenemen.
Dat kan maar op één manier, namelijk door vol
overtuiging en met daadkracht te werken aan een
écht gezonde en duurzame toekomst.
Een gezonder en duurzamer leven leuk maken
Werken aan gezondheid en duurzaamheid raakt
onze gehele bedrijfsvoering. We zorgen voor een
gezonder en verantwoorder productaanbod. We
willen onze klanten helpen met een bewuste
levensstijl. Niet door belerend te zijn, maar door te
inspireren, door lekkere en gezonde alternatieven
te bieden, en door ons te verbinden aan sport en
bewegen. Het gebruik van fossiele brandstoffen
dringen we terug, in onze gebouwen en bij onze
transportmiddelen. We zoeken naar manieren om
minder voedsel te verspillen en zuiniger om te
gaan met verpakkingen. We spannen ons in om
de arbeidsomstandigheden in de voedselketens
te verbeteren. Met verschillende oplossingen
willen we een nadelige impact op het milieu en de
biodiversiteit voorkomen. En we zorgen graag voor
een fijnere buurt in de plaatsen waar we actief zijn.
Altijd met het doel om een gezonder en duurzamer
leven leuk te maken.

> >

De lat steeds hoger
Onze ambities zijn fors en onze overtuiging zetten
we maar wat graag om in daadkracht. Maar we zijn
ons er ook van bewust dat werken aan gezondheid
en duurzaamheid dillema’s met zich mee kan
brengen. Daar lopen we niet van weg. Het zit in ons
Jumbo DNA om in oplossingen te denken. Dat doen
we stap voor stap en in nauwe samenwerking met
onze leveranciers, maatschappelijke organisaties en
andere partners. We bundelen onze expertises en
zetten vol in op de kracht van innovatie. We leggen
de lat steeds een stuk hoger. Zo werken we aan nu
voor later.

Frits van Eerd
Algemeen Directeur
Koninklijke Jumbo Food Groep
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Onze

AANPAK

Als familiebedrijf voelen we ons verantwoordelijk voor de
wereld om ons heen. Met meer dan 700 winkels in Nederland
en België staan we letterlijk midden in de samenleving.
We zijn ervan overtuigd dat we écht het verschil kunnen
maken door onze klanten gezonder en duurzamer te laten
leven. Daarom maken gezondheid en duurzaamheid vast
onderdeel uit van alles wat we doen. Stap voor stap en in
nauwe samenwerking met onze klanten, medewerkers,
ondernemers, leveranciers en andere stakeholders.
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ZO WERKEN
WE samen

We willen het verschil maken door met onze
bedrijfsactiviteiten waarde toe te voegen en een
positieve impact te creëren. Dat doen we door
bewuste keuzes te maken in dialoog met mensen
en organisaties om ons heen. Door onze krachten
te bundelen kunnen we meer bereiken. Daar zijn we
van overtuigd.
De waarde die we toevoegen moet merkbaar zijn
voor onze klanten, onze medewerkers en voor de
samenleving als geheel. Dichtbij en verder weg,
nu en in de toekomst. Dat vraagt om het maken
van keuzes door zorgvuldig te luisteren naar wat
er speelt. We voeren stakeholderonderzoek uit om
de verschillende belangen in kaart te brengen en
gaan hierover in gesprek met alle betrokkenen:
klanten, medewerkers, ondernemers, leveranciers,

overheid, opiniemakers en maatschappelijke
organisaties. Hieruit volgt een zogeheten
materialiteitsmatrix, waarin alle onderwerpen
zijn samengebracht waarmee we als Jumbo
impact kunnen maken. Deze thema’s hebben we
ondergebracht in de verschillende pijlers die in ons
beleid zijn opgenomen. Voor elk thema hebben
we doelstellingen geformuleerd, waarvan we de
voortgang nauwgezet bijhouden en rapporteren via
Jumbo rapportage.

ondernemen om de arbeidsomstandigheden in de
voedselketens te verbeteren. Dat doen we door ons
te verbinden aan het convenant voor internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
Ook werken we samen met verschillende partners
op het gebied van bijvoorbeeld voedselverspilling en
verpakking. Zo zijn we aangesloten bij Samen tegen
Voedselverspilling en Plastic Pact NL. Zo werken we
samen stap voor stap aan een betere wereld.

Krachtenbundeling
Op alle relevante terreinen werken we samen met
verschillende stakeholders. Om onze klanten lekkere,
gezonde én duurzamere producten te kunnen
bieden, werken we intensief samen met boeren,
telers en leveranciers. Of neem de gezamenlijke
acties die we met andere supermarkten

Onze Raad van Kinderen
Kinderen zijn de toekomst. Met een
onbevooroordeelde en creatieve blik kijken ze echt
anders naar de zaken. Daaron nemen we onze
Raad van Kinderen zeer serieus, die al tien jaar
met ons meedenkt over belangrijke thema’s zoals
duurzaamheid en gezondheid.
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De reis van MVO
2009

van Jumbo Supermarkten

Onder de noemer ‘Jumbo
Bewust’ introduceerden
we in onze winkels een
eerste speciale productlijn
met extra kenmerken op
het gebied van milieu en
dierenwelzijn. Dit zijn
we stap voor stap gaan
uitbreiden.

Transparantie en
verantwoording afleggen
over ons MVO-beleid kreeg
met dit eerste speciale
jaarverslag een vaste vorm.

Een duurzame boodschap

Jumbo Bewust

2015

>

Bee Deals

2014

Eerste
MVO-verslag

2006

> >

Nieuwe
Standaard Kip

2012
Koningsontbijt
Voorafgaand aan de jaarlijkse
Koningsspelen trakteerde
Jumbo basisschoolkinderen
door heel het land op een
lekker én gezond ontbijt.
Inmiddels is dit uitgegroeid
tot een mooie jaarlijkse
traditie.

Sinds we in 2014 overgingen
op een langzamer groeiend
ras, werken we aan
een beter langer leven
voor de kip. Met meer
bewegingsruimte, daglicht,
en afleidingsmateriaal zetten
we de standaard voor een
hoger niveau van welzijn.

Samen met onze fruittelers
en ketenpartners hebben we
afspraken gemaakt om de
leefomgeving van honingen wilde bijen te verbeteren.
Bijen zijn als bestuivers
van gewassen immers
cruciaal voor onze
voedselvoorziening.
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2018
2017
Eerste
elektrische
bezorgauto
We geloofden al vroeg
in de noodzaak om
zonder CO2-uitstoot
boodschappen aan huis te
kunnen bezorgen. Sinds
die tijd is ons emissievrije
wagenpark alleen maar
groter geworden.

Start Integrated
Reporting

2018
Lancering
Foodcoach
Met de speciale Jumbo
Foodcoach app stelden
we topsporters van PSV
en Team Jumbo-Visma
in staat om lekkere én
gezonde voedingskeuzes
te maken. Daar hebben
we zoveel van geleerd, dat
de app nu voor iedereen
beschikbaar is.

Door Integrated Reporting
ziet Jumbo kansen om haar
maatschappelijke relevantie
te versterken. In de nieuwe
manier van verslaglegging
zijn de belangen en visies van
de voor Jumbo belangrijkste
stakeholdergroepen
meegenomen.

2019
Ondertekening
Plastic Pact
Vol overtuiging hebben
we ons aangesloten
bij het Plastic Pact.
Daarin zijn concrete
ambities vastgelegd
met betrekking tot het
terugdringen van de
hoeveelheid plastic.

2019

>

Zuivel met
Beter Leven
keurmerk
Als eerste
supermarktketen zijn
we dagverse melk en
yoghurt met 1 ster Beter
Leven keurmerk gaan
verkopen. Het keurmerk
stelt niet alleen eisen aan
dierenwelzijn, maar ook
aan natuur en milieu.
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2021
2020
Duurzame
bouw

2019
Eerste
Kletskassa
Een bijzonder initiatief,
speciaal voor klanten
die behoefte hebben
aan een praatje. Met
onze Kletskassa binden
we de strijd aan tegen
eenzaamheid.

De opening van ons
geautomatiseerde nationale
distributiecentrum in
Nieuwegein was in meerdere
opzichten een mijlpaal.
Het bedrijfspand ontving
het hoogst mogeljjke
BREEAM-ontwerpcertificaat
en geldt als meest duurzaam
ontworpen gebouw ter
wereld.

Eerste
producten met
Nutri-Score
Vooruitlopend op de
landelijke introductie
van het nieuwe
voedselkeuzelogo, laat
Jumbo haar klanten
al kennismaken met
Nutri-Score. Het logo
helpt consumenten
bij het maken van
een verantwoorde
voedselkeuze.

2022
2022
Geïntegreerd
jaarverslag
Voor het eerst publiceert
Jumbo een geïntegreerd
jaarverslag met
verantwoording over de
acties en initiatieven op het
gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Strategische
keuzes
Meer dan ooit spelen
gezondheid en
duurzaamheid een rol bij
het nieuwe Meerjarenplan
dat Jumbo tussen 2022 en
2025 uitvoert. Het is een van
de strategische pijlers. Met
onze activiteiten leveren wij
een actieve bijdrage aan de
Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties.
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Gezonde
KEUZES

We zien graag dat klanten bewust kiezen voor
lekker en gezond eten. En voor een actieve levensstijl
met voldoende beweging. Daarom zorgen we voor
een lekker en gezond aanbod, dat makkelijk én
betaalbaar is. Ook vinden we dat gezond en actief
leven leuk moet zijn. Vanuit deze overtuiging willen
we klanten helpen en inspireren.
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Gezond eten en voldoende beweging zijn belangrijk. Het draagt bij
aan een goed lichaamsgewicht en verkleint de kans om ziek te worden.
Gezond eten is in veel gevallen ook beter voor het milieu. Geen wonder
dat steeds meer consumenten bewust en gezond willen leven. Een
gezondere keuze begint met een gevarieerd eetpatroon. Bij Jumbo
vinden we dat iedereen die keuze moet kunnen maken. Daarom is
onze ambitie: lekker en gezond eten leuk, makkelijk en voor iedereen
betaalbaar maken.

Onze thema’s

>

Thema 1
Lekkere, gezonde
en betaalbare
producten

>

Thema 2
Klanten helpen
en inspireren bij
gezonde keuzes

>

Thema 3
Stimuleren van
een gezonde en
actieve levensstijl
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Thema 1
Lekkere, gezonde
en betaalbare
producten

We maken ons aanbod stap voor stap gezonder.
Op die manier gaat het niet ten koste van smaak of
betaalbaarheid. Zo voeren we steeds aanpassingen
door die bijdragen aan een gezonder aanbod,
bijvoorbeeld door de hoeveelheden groente en fruit
en volkoren(vezels) te vergroten, de gehaltes suiker,
zout en vet omlaag te brengen, de portiegrootte
te wijzigen of een vegetarisch of plantaardig
alternatief voor een vleesproduct aan te bieden.
Bij het ontwikkelen van nieuwe huismerkproducten
is gezondheid een vast uitgangspunt. Zo zetten
we continu in op de verdere groei van het aanbod
lekkere, gezonde én betaalbare producten van het
Jumbo Huismerk.
Samenwerken voor een gezonder Nederland
In het Nationaal Preventieakkoord dat is getekend
door 70 partijen staan meer dan 200 afspraken om

> >

Nederland gezonder te maken. Door de krachten
te bundelen, bereiken we meer. Het akkoord moet
ervoor zorgen dat over ruim twintig jaar roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik
drastisch zijn teruggedrongen. Mede namens
Jumbo onderschrijft ook het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL) het akkoord.
Zodoende volgen we nauwgezet de richtlijnen
die in het akkoord zijn vastgelegd.

Onze doelstelling
Het aandeel gezonde huismerkproducten
(omzetaandeel Nutri-Score A en B) verhogen
naar 58% in 2025.
Dit doen we door:
• bestaand assortiment gezonder maken
•	gezonde innovaties met een hoge(re)
Nutri-Score

Nutri-Score
Nutri-Score is het nieuwe voedselkeuzelogo voor consumenten. Het is gebaseerd op onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek uit Frankrijk en inmiddels al geïntroduceerd in verschillende Europese landen.
Het voedselkeuzelogo met een score (A tot en met E) is afgebeeld op de productverpakking. Hiermee wordt
het voor klanten mogelijk om in één oogopslag te zien hoe gezond een product is. Jumbo gebruikt
Nutri-Score ook als hulpmiddel om de huismerkproducten gezonder te maken.
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JUMBO FOODCOLLEGE
Jumbo Foodcollege is ons kennis-, ontwikkel- en opleidings
centrum. Samen met Foodcollege werken we hier aan nieuwe en
verbeterde recepturen en producten, passend bij het seizoen.
Zo zijn er steeds meer versbereide, lekkere en gezonde maaltijden
beschikbaar in onze winkels. Ook kunnen klanten vaker kiezen
voor gezondere alternatieven, zoals volkorenvarianten voor brood
of pasta. Jumbo Foodcollege heeft in 2021 ruim vierhonderd
gezonde innovaties en nieuwe recepturen ontwikkeld.

Lekker

PLANTAARDIG

Plantaardig
voelt goed en
doet goed

Bij Jumbo ondersteunen we de overgang naar een
meer plantaardig voedingspatroon. We vinden dat
gezonder en duurzamer eten begint met een goede
basis, waarin meer ruimte is voor plantaardige
varianten in plaats van dierlijke bestanddelen.
Vanuit deze gedachte breiden we het assortiment
vega en vegan producten steeds verder uit.
We investeren in kwaliteit en smaak en zorgen
voor betaalbare producten. Zo maken we voor onze
klanten de keuze voor plantaardige voeding leuker
en makkelijker.
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Thema 2
Klanten helpen
en inspireren bij
gezonde keuzes

Op de winkelvloer, online, via de winkelapp
en met onze recepten helpen we klanten om
gezondere keuzes te maken. Zo stimuleren we
meer groenteconsumptie door producten in deze
categorie in elk seizoen een vast onderdeel te maken
van ons kies-en-mix-aanbod. Dat geldt ook voor
fruit. Jumbo huismerkverpakkingen vermelden
de voedingswaarden, aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid en portiegrootte. Ook maken we
gebruik van een groentewijzer en vezelmeter.
We geloven dat een gezondere levensstijl
eenvoudiger is te realiseren met het zetten van
kleine stapjes. De adviezen van Jumbo Foodcoach
spelen daarop in, bijvoorbeeld door volkorenpasta
aan te raden in plaats van witte pasta, of 48+ kaas in
te wisselen voor 30+ kaas.

> >

Gezonde gewoontes
We doen actief mee aan de jaarlijkse Week Zonder
Vlees door vegetarische alternatieven te stimuleren.
Daarbij kijken we niet alleen naar bijvoorbeeld
vleesvervangers, maar ook naar de consumptie van
plantaardige zuivelproducten. We breiden het aantal
winkels met een eigen watertappunt voor klanten
gestaag uit en hebben er een gezonde gewoonte
van gemaakt om kinderen gratis fruit aan te bieden.
Ook speciaal voor kinderen hebben we
de ‘Smaakchallengers’-winkelroute ontwikkeld.
Op inspirerende wijze leren kinderen zo nieuwe
smaken en gezonde producten ontdekken.

Onze doelstelling
Vanaf 2022 gaan we onze klanttevredenheid op
het onderwerp gezondheid meten. Hier gaan
we concrete doelstellingen aan verbinden.

Met Jumbo Foodcoach willen we
klanten zo persoonlijk mogelijk
helpen met het maken van bewuste,
verantwoorde en lekkere voedingskeuzes. Na het bewezen
succes van Jumbo Foodcoach in de topsport, is sinds begin
2022 de app beschikbaar voor al onze klanten. De Jumbo
Foodcoach app helpt klanten hun dagelijkse boodschappen
op een eenvoudige manier een tikkie gezonder te maken.
En met een uitgebreid aanbod recepten kan door klanten
met gemak een weekmenu met gevarieerde én gezondere
maaltijden voor het hele gezin worden samengesteld.
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METEN IS WETEN
Uitgelicht

Op de winkelvloer helpen we onze klanten graag een handje met het maken van
gezondere keuzes. Bijvoorbeeld met de vezelmeter op onze broodafdeling en de
groentewijzer. Met deze handige tools kun je in één oogopslag zien welk product
de meeste vezels of groenten bevat.

Vezelmeter

weinig vezels

Bron van vezels

Rijk aan vezels

Konings
ONTBIJT

Jumbo is trotse sponsor van het
Koningsontbijt: een feestelijk en
gezond ontbijt voorafgaand aan
de jaarlijkse Koningsspelen voor
ruim 1 miljoen basisschoolkinderen.
Het ontbijt geeft voldoende energie
voor een dag vol sport en spel en is
in lijn met de richtlijnen van de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum.

Wisselen
MAAR

Een maaltijd een tikkie gezonder maken? Hier helpen we klanten
mee door de zogeheten wissels. Door bepaalde producten te
vervangen voor een variant, worden favoriete gerechten van onze
klanten gemakkelijk gezonder. Populaire wissels zijn te vinden in
onze app, Hallo Jumbo magazine of op Jumbo.com.
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Thema 3
Stimuleren van
een gezonde en
actieve levensstijl

Op verschillende manieren stimuleren we een
gezonde en actieve levensstijl, uiteenlopend van
sportsponsoring tot voedingsadviezen op maat.
We zijn de trotse hoofdsponsor van de wieleren schaatsploeg Team Jumbo-Visma. Sportieve
talenten krijgen zo de kans om te excelleren.
Bovendien zijn de sporters van Team JumboVisma belangrijke ambassadeurs voor Jumbo op
het vlak van gezond leven. Met inspiratie en tips
stimuleren zij onze klanten om meer te bewegen
en gezonder te eten. Onze winkels sponsoren
lokale verenigingen en sportieve initiatieven, van
voetbalclub en korfbalvereniging tot de plaatselijke
avondvierdaagse.

> >

initiatieven zijn inmiddels van start gegaan, zoals
Jumbo Foodcamp. Dat is een leerprogramma over
voeding, gezondheid en sport voor trainers, coaches,
kantinemedewerkers en bestuurders van alle
ruim 25.000 Nederlandse sportverenigingen. We
ondersteunen ook topsporters van TeamNL met de
Jumbo Foodcoach app en zijn als partner verbonden
aan de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Ook op lokaal niveau
In 2021 hebben we een partnership aangekondigd
met sportkoepel NOC*NSF. De samenwerking richt
zich op het gezonder maken van Nederland door
middel van sport en goede voeding. De eerste

Ook voor alle collega’s
Een prettige werkomgeving vinden we erg belangrijk. Daarom investeren
we ook in de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Dit doen
we onder de noemer ‘Goed in je vel, lekker aan het werk’. In dat kader
bieden we onze collega’s bijvoorbeeld gratis fruit, leefstijlprogramma’s,
onlinetrainingen en een cursus Stoppen met roken aan. Met een eigen
fietsregeling, wandelroutes en work-outs voor thuis besteden we extra
aandacht aan beweging. Op het hoofdkantoor in Veghel hebben we de
Jumbo Gym geopend.
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Duurzame
KEUZES

Bij Jumbo vind je steeds meer duurzamere producten
in het schap. Producten die worden geproduceerd met
aandacht voor mens, dier en milieu. We zoeken altijd
naar een goede balans. Zo vinden we het welzijn van
de dieren belangrijk, net zoals de impact op het milieu
van onze producten. We letten erop dat de eisen die we
stellen haalbaar zijn voor de boer en betaalbaar voor
de klant. En als producten van verder weg komen, kijken
we nauwlettend naar de arbeidsomstandigheden.
18
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De producten in onze schappen worden gemaakt met aandacht voor mens,
dier en milieu. Daar komt veel bij kijken. Om dit zorgvuldig te doen, werken we
nauw samen met boeren, telers, leveranciers, experts en maatschappelijke
organisaties. We hebben contact met deze partijen over uitdagingen,
kansen en behoeften op dit vlak. Op die manier werken we aan thema’s
die we allemaal belangrijk vinden: zoals aandacht voor dierenwelzijn,
zorg voor de natuur en het milieu en het nastreven van betere leef- en
arbeidsomstandigheden.

Onze thema’s

>

Thema 1
Dierenwelzijn
verbeteren

>

Thema 2
Werken aan een
duurzame keten

>

Thema 3
Verbeteren van
arbeidsomstandigheden in de keten

>

Thema 4
Verpakking en
afval verminderen
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Thema 1
Dierenwelzijn
verbeteren

We vinden het belangrijk dat de dierlijke producten
in het schap bij Jumbo afkomstig zijn van dieren die
een goed leven hebben of hebben gehad. Daarom
investeren we in goede leefomstandigheden
voor deze dieren. We brengen de standaard voor
dierenwelzijn omhoog en zorgen ervoor dat de
basis op orde is door te werken met keurmerken en
certificeringen. Zo hebben we ons als doel gesteld
dat álle Jumbo huismerkproducten die afkomstig
zijn van dieren, dus naast vlees ook eieren en zuivel,
in 2025 voldoen aan een keurmerk of certificering
ten aanzien van dierenwelzijn. We streven ernaar
zoveel mogelijk producten uit ons aanbod vers vlees,
kip, dagverse zuivel en eieren uit Nederland te halen.
In nauwe samenwerking met onze boeren leggen
we de lat voor dierenwelzijn steeds hoger.

> >

Van Dichtbij
Onze verse vlees-, kip- en zuivel
producten en eieren komen
grotendeels van Nederlandse bodem.
We zijn trots op het Nederlandse
product en de boeren die ervoor zorgen dat er elke
dag lekkere, verse producten van hoge kwaliteit in
onze schappen liggen. We spelen hiermee tevens
in op de groeiende behoefte van onze klanten
aan producten uit Nederland. De keuze voor
Nederlands aanbod maken we makkelijker met
het ‘van Dichtbij’ logo op productverpakkingen
en in het schap. Ook brengen we de boeren met
wie we in nauw contact staan in beeld onder
de noemer ‘van Dichtbij’, onder meer in Hallo
Magazine en op Jumbo.com.

Onze doelstellingen
In 2025 moeten alle dierlijke producten van het Jumbo Huismerk voldoen aan een keurmerk of certificering
ten aanzien van dierenwelzijn. Daarnaast gelden de volgende doelstellingen per productgroep:
Varken
Varkensvlees en
varkensvlees als
ingrediënt (>2%)
100% BLK.

Kip
Verse kip in
2023 100%
BLK / scharrel.
Kip als ingrediënt
(>2%) 100% BLK /
scharrel in 2025.

Eieren
Eieren 100%
BLK. Eieren als
ingrediënt (>2%)
minimaal BLK 1*
of gelijkwaardig.

Kalkoen
Kalkoen 100% BLK.

Rund
Vers rundvlees in
2025 100% met
een keurmerk.
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Loeitrots
Uitgelicht

OP ONZE ZUIVEL

In 2019 bracht Jumbo als eerste supermarktketen dagverse melk en yoghurt met het
1 ster Beter Leven keurmerk (BLK) op de markt. Het keurmerk voor zuivel - ontwikkeld
door de Dierenbescherming in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en
Natuur & Milieu - heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur en het milieu
en stelt fundamentele eisen voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het
boerenerf: koe, kalf, boerenlandvogels, bijen, vlinders en andere insecten. Intussen is
de bekendheid gegroeid. Daarom breiden we in nauwe samenwerking met twintig
Nederlandse melkveehouders het assortiment huismerkzuivel met 1 ster BLK
steeds verder uit.

OVER NAAR 1 STER BETER LEVEN KIP
In 2023 stappen we volledig over op verse kip
met het 1 ster Beter Leven keurmerk (BLK) van de
Dierenbescherming. We streven ernaar dit samen te
doen met de pluimveehouders die al jaren Nieuwe
Standaard Kip (NSK) leveren aan Jumbo. Met de
introductie van NSK in 2014 heeft Jumbo samen
met haar leveranciers en boeren een grote stap
gezet in de verduurzaming van het kipaanbod. De
leefomstandigheden van NSK-kippen zijn aanzienlijk
beter dan die van de reguliere kip. NSK is een
langzaam groeiend ras, dat langer leeft, minder
zwaar wordt en over meer leefruimte beschikt.
Daarnaast krijgt de kip natuurlijk daglicht, wat voor

een natuurlijker dag- en nachtritme zorgt. Ook heeft
de NSK de beschikking over afleidingsmateriaal. In
vergelijking met reguliere kip in andere Nederlandse
supermarkten komt NSK het dichtst bij het 1 ster
BLK. Jumbo heeft hiermee in 2014 al een sterke
basis gelegd om volgens plan op termijn makkelijk
over te kunnen naar het 1 ster Beter Leven keurmerk.
Naast NSK heeft Jumbo ook kipproducten met 1 ster
BLK, 2 sterren BLK en Biologisch in combinatie met 3
sterren BLK in de schappen. Het is onze doelstelling
dat in 2025 ook de kip die is verwerkt in onze
maaltijden, salades, soepen, tapas en conserveren
beschikt over het BLK.
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Thema 2
Werken aan
een duurzame
keten

Samen met onze leveranciers, boeren en telers
werken we aan een productaanbod met een zo laag
mogelijke impact op het milieu. Met keurmerken
en certificeringen zorgen we voor een verantwoord
aanbod in onze winkels. Voor groenten en fruit
geldt dat we zoveel mogelijk van Nederlandse
bodem halen en als dit niet kan van verder weg.
Al onze groenten en fruit zijn On the Way to
PlanetProof gecertificeerd. Ook buitenlandse en
exotische producten zijn veelal gecertificeerd.
We werken binnen diverse convenanten, zoals
het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables
(SIFAV) convenant voor groente en fruit. SIFAV heeft
als missie om de handel van groente en fruit uit
Afrika, Azië en Zuid-Amerika 100% duurzaam te
produceren. Ook hebben we ons met Floriculture
Sustainability Initiative (FSI) in 2021 gecommitteerd
aan de verdere verduurzaming van bloemen en
planten.

Duurzamere soja, cacao en palmolie
Voor soja, cacao en palmolie zoeken we de
samenwerking op. We tekenden in 2020 het
cacao DISCO convenant om onder meer
ontbossing en kinderarbeid tegen te gaan. In
maart 2022 hebben we als supermarktbranche
ons gecommitteerd in 2025 enkel ontbossingen conversievrije soja te gebruiken. En binnen
onze samenwerking met het RSPO initiëren we
projecten op teeltlocaties om de productie van
palmolie verder te verduurzamen.

> >

Onze doelstelling
Alle huismerkproducten in de categorieën
cacao, koffie, thee, vis, palmolie en soja, AGF,
hazelnoten en zuivel hebben in 2025 een
duurzaamheidskeurmerk. Ook breiden we het
aandeel biologische huismerkproducten steeds
verder uit.
Dit doen we door:
• verduurzamen vanuit de basis
• kiezen voor vers uit Nederland
• samenwerken in de keten

Biodiversiteit en ecosystemen
Jumbo maakt zich sterk voor het behoud van
biodiversiteit en ecosystemen. In gebieden waar
veel van onze grondstoffen vandaan komen, willen
we een negatieve impact op de ecosystemen,
ontbossing en overbevissing helpen tegengaan.
Daarom willen we alleen grondstoffen verwerken
die op duurzamere wijze zijn geproduceerd
en stellen we eisen op dit gebied aan onze
huismerkleveranciers. Voor verschillende producten
en ingrediënten vragen wij om betrouwbare
certificeringen, zoals FSC, PEFC, ASC, MSC, RTRS,
RSPO en Rainforest Alliance. We realiseren ons dat
vooral soja, palmolie en cacao in verband worden
gebracht met ontbossing en conversie. Daarom
zijn we bij deze grondstoffen extra alert op het
tegengaan van risico’s ten aanzien van milieu en
mensenrechten.
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NEDERLANDSE AGF:
ON THE WAY TO PLANETPROOF

Uitgelicht

Voor onze Nederlandse aardappelen, groente en fruit kiezen we bewust voor
het keurmerk On the way to PlanetProof. Ook Jumbo zelf is gecertificeerd. Het
topkeurmerk* helpt onze klanten om in de winkel een duurzamere keuze te
maken. Het keurmerk bewijst (‘proof’) dat een product duurzamer geproduceerd
is met extra aandacht voor natuur en klimaat. Zo stelt het keurmerk onder meer
strenge eisen aan het gebruik van (biologische) gewasbeschermingsmiddelen. En
telers zorgen voor een gezonde en vruchtbare bodem door compost te verwerken.
Verder wordt er zuinig omgegaan met water: telers vangen regenwater op en
hergebruiken dit. Sinds 2020 zijn alle Nederlandse aardappelen, groenten en fruit
bij Jumbo On the Way to PlanetProof gecertificeerd.
*Consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als
‘topkeurmerk’ voor voeding.

Lekkere vis DIE DUURZAMER IS
Alle vis die we verkopen is voornamelijk ASC of MSC
gecertificeerd, scoort groen op de VISwijzer of is
onderdeel van het Fish Improvement plan.
Jumbo was in 2020 de eerste supermarkt met eigen
merk kroepoek voorzien van het MSC keurmerk. De
Hollandse garnalen zijn afkomstig uit de Zeeuwse
wateren en de Waddenzee. Ook introduceerde
Jumbo als eerste supermarkt visconserven van het

eigen huismerk met het MSC keurmerk.
Daarnaast is Jumbo de eerste retailer in Nederland
die met algenolie gevoerde verse zalm verkoopt.
Door geen visolie te gebruiken van wilde gevangen
vis, verminderen we onze impact op de maritieme
biodiversiteit en dragen we bij aan een gezonder
oceaan ecosysteem.
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Thema 3
Verbeteren van
arbeidsomstandigheden in de keten

Bij Jumbo vinden we dat elke medewerker in de
toeleveringsketens een prettige en gezonde werken leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons
in voor goede arbeids- en leefomstandigheden in
onze internationale voedselketens. We realiseren
ons dat het hier gaat om complexe vraagstukken.
Elke dag leren we bij en werken we aan verbetering.
Eerlijke samenwerking
Als inkoper van het Jumbo Huismerk doen we
direct en indirect zaken met de bedrijven in
productieketens over de hele wereld. We willen een
eerlijke partner zijn, die een eerlijke prijs betaalt aan
leveranciers, lokale gemeenschappen ondersteunt
en zorgt voor een fijne en plezierige werkplek. In veel
van onze ketens maken we gebruik van certificering
om bepaalde risico’s af te dekken. We voeren
een actief mensenrechtenbeleid waarin, naast
certificering, extra stappen zijn vastgelegd voor onze
hoogrisicoketens. Zo werken we volgens het due
diligence principe aan verregaande transparantie
in de toeleveringsketens, het identificeren van
risico’s en het ondernemen van acties om positieve
impact te maken. Vanwege de complexiteit
en het internationale karakter van de ketens
werken we doorgaans samen met leveranciers,
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maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden
en andere retailers. Dit doen we zowel rechtstreeks
als binnen het IMVO-convenant, waarin afspraken
over internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn vastgelegd.
Herkomst van onze producten
Transparantie is een belangrijk onderdeel van
onze aanpak om potentiële risico’s in onze
toeleveringsketens te signaleren en aan te pakken.
In een interactieve wereldkaart hebben we de
herkomst van risicoproducten en -ingrediënten
inzichtelijk gemaakt.

Onze doelstelling
We willen ervoor zorgen dat in 2025 alle
huismerkproducten afkomstig uit midden- en
hoog-risicolanden gecertificeerd zijn volgens
een sociale standaard of keurmerk.
Dit doen we door:
• inzicht en transparantie bieden
• aanpakken van risico’s
• samenwerken in de keten

Keurmerken als goede basis
Bij Jumbo gebruiken we erkende keurmerken en certificering om veelvoorkomende risico’s af te dekken.
Ook realiseren we ons dat bepaalde problemen landen-, keten- of product specifiek zijn en certificering
niet voldoende is om deze problemen aan te pakken, bijvoorbeeld in het geval van kinderarbeid in de cacao
keten. We zien het als onze taak om op zo’n moment extra werk te verrichten en de mensen die werken in
die landen en ketens te voorzien van betere arbeids- en leefomstandigheden.
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Uitgelicht

ONZE CODE OF CONDUCT
Om verantwoorde inkoop van producten en ingrediënten te
stimuleren, hanteren we gedragsregels, samengebracht in een
zogeheten Code of Conduct. Er wordt van leveranciers verwacht
dat zij deze gedragscode ondertekenen én naleven. In de Code of
Conduct staan vereisten beschreven ten aanzien van onder meer
(verbetering van) beloning, arbeidsomstandigheden, aandacht
voor veiligheid en gezondheid en het tegengaan van kinder- en
gedwongen arbeid en (gender)discriminatie. We werken met audits
om de bestaande afspraken te controleren op naleving.

DUE DILIGENCE
Jumbo hanteert sinds 2019 een eigen mensenrechtenbeleid
en bijbehorend due diligence systeem voor producten met een
hoogrisicoprofiel. Mogelijk negatieve gevolgen voor mens, dier
en milieu bij de productie van Jumbo huismerkproducten
brengen we hiermee in kaart. Aan de hand daarvan kunnen
we gericht actie ondernemen om negatieve effecten te
verminderen en voorkomen. Het is ons doel om samen met
leveranciers, andere retailorganisaties, NGO’s en overige
stakeholders meer positieve impact te creëren. Ons due
diligence proces is in lijn met de ‘Guiding Principles on Business
and Human Rights’ van de Verenigde Naties (UNGP) en de
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Home

> >

Topkeurmerken
VOOR CONSUMENTEN

We hebben ons verbonden aan verschillende
erkende productkeurmerken, nationaal én
internationaal, op uiteenlopende gebieden, zoals
mensenrechten, biodiversiteit en milieu. Door te
werken met certificering en sociale keurmerken
zorgen we ervoor dat aan de minimale vereisten
wordt voldaan. En het geeft onze klanten de
zekerheid dat de voedingsmiddelen die ze kopen
met zorg zijn geproduceerd.

Pdf van het Jumbo due diligence rapport.
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MPANGA KOFFIE
Uitgelicht

Sinds het najaar van 2021 verkopen we bij Jumbo
specialty koffie ván en vóór Rwandese boeren.
Zij ontvangen vanuit Jumbo een premie om te
investeren in landbouwmiddelen en verbetering
van hun leefomstandigheden.
Voor deze smaakvolle specialty koffie zijn de
bonen gebruikt van ruim achthonderd kleinere
boeren uit de vruchtbare groene heuvels van
oostelijk Rwanda die zijn aangesloten bij het
Mpanga washing station. Voor iedere verkochte

SAMENWERKEN VOOR

impact

Om de impact van ons mensenrechtenbeleid te
vergroten, werken we samen met maatschappelijke
organisaties, waaronder IDH, Fairfood, Oxfam
Novib en Rainforest Alliance, de supermarkt- en
levensmiddelenbranche, werknemersorganisatie
FNV en de overheid.
De supermarktbranche heeft in 2018 het IMVOconvenant Voedingsmiddelen ondertekend.
Daarbinnen zijn projecten opgestart om
arbeidsomstandigheden in de keten te verbeteren.

Leefbaar loon in bananenteelt
De supermarkten streven ernaar om binnen vijf jaar
het verschil te verkleinen tussen het huidige loon
dat medewerkers op de plantage ontvangen en
het leefbaar loon dat nodig is voor een minimum
levensonderhoud. Jumbo is samen met leverancier
Dole vergevorderd in het vinden van oplossingen
en streeft er naar om in 2025 het verschil volledig
gedicht te hebben.

kilo Mpanga koffie keert Jumbo een extra premie
van 62 cent uit aan de boeren. Dit verhoogt de
opbrengst van hun landbouwgrond, waardoor
ze de leefomstandigheden van hun gezinnen
kunnen verbeteren. Met behulp van zogeheten
True-code.org locatiepaspoorten is nauwgezet in
kaart gebracht van welke boeren de koffiebonen
afkomstig zijn. Door het scannen van een QR-code
(https://www.jumbo.com/inspiratie/mpanga) op de
koffieverpakkingen krijgt de klant informatie over de
lokale boeren.

in kaart gebracht welke mensenrechtenschendingen
zich voordoen en waar verbetering nodig is. Er is een
plan opgesteld waarmee de Nederlandse deelnemers
in de keten een positieve verandering teweeg kunnen
brengen. Jumbo wil verandering realiseren door
aanvullende voorwaarden ten aanzien van certificering
te eisen en onderzoekt acties op het gebied van
transparantie en extra premies.

Tomaten in blik
Het onderzoek naar ingeblikte tomaten is een tweede
project binnen het IMVO-convenant. Het onderzoek
richt zich op de positie van migranten in Italië, een
belangrijk productieland van ingeblikte tomaten. Er is
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Thema 4
Verpakking en
afval verminderen

Met de vraag naar meer gemak en de groei van
de voedselproductie stijgt ook de hoeveelheid
verpakkingen en afvalstromen. Tegelijkertijd is
er een roep vanuit de maatschappij om minder
verpakkingen te gebruiken. Bij Jumbo kiezen we
voor minder en betere verpakkingen en zetten we
ons in om het afval terug te dringen.
We spannen ons bij Jumbo in om de milieu-impact
van verpakkingen omlaag te brengen en het
afval zoveel mogelijk opnieuw als grondstof te
gebruiken. We geven de voorkeur aan duurzamere
materiaalsoorten, maar de meningen over wat
duurzaam is lopen uiteen. Neem plastic: naast de
feiten speelt ook de perceptie van dit materiaal een
belangrijke rol in het maatschappelijke debat. Daar
moeten we ons rekenschap van geven, net zoals
van het feit dat verpakkingen vaak functioneel zijn
voor behoud van kwaliteit of voor de houdbaarheid.
Maar het staat vast dat we toe moeten naar minder
verpakkingsmateriaal. Bij Jumbo hebben we onszelf
als doel gesteld om in 2025 20 procent minder
verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking
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met 2020. Daarom zetten we, bij voorkeur in
samenwerking met ketenpartners, in op meer
recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal,
herbruikbare verpakkingen en verpakkingen van
mono-materiaal.

Onze doelstelling
In 2025 20% minder verpakkingsmateriaal
gebruiken ten opzichte van 2020.
Dit doen we door:
• minder verpakken door innovatie
•	beter recyclebaar en meer gerecyclede
verpakkingen
• samenwerken in de keten

De handen ineen
‘Meer met minder plastic’ is het credo van het Plastic Pact NL. Bedrijven en andere organisatie hebben
met de Rijksoverheid de handen ineen geslagen om een circulaire economie voor plastic producten en
verpakkingen dichterbij te brengen. Jumbo is een van de ondertekenaars van Plastic Pact NL. Daarmee we
committeren we ons aan de ambitieuze doelstellingen om onnodig plastic verbruik tegen te dringen en
meer plastic opnieuw te gebruiken.
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VAN schil
TOT SCHOON
Soms blijven we toch met levensmiddelen zitten,
of met restproducten. We kijken dan graag
naar mogelijkheden om deze slim te benutten
en ze een tweede leven te geven. ‘Van schil tot
schoon’ is een mooi voorbeeld. Als klanten in
de winkel een fles versgeperst sinaasappelsap
tappen, zamelen we de schillen apart in. Die
worden verwerkt tot etherische olie en gebruikt
in Jumbo schoonmaakmiddelen zoals het ‘van
schil tot schoon’ afwasmiddel. Ook verwerken
we de schillen tot gekonfijte sinaasappelschil die
we als ingrediënt toevoegen aan de sinaasappelchocolade muffins uit onze eigen bakkerij.

STEEDS MINDER EN BETER
We kijken continu hoe we minder verpakkingsmateriaal
Jaarverslag 2021 Koninklijke
Jumbo Food Groep B.V.
kunnen gebruiken of producten beter kunnen
verpakken.
Dit leidt tot succesvolle innovaties. Zo introduceerde
Jumbo in 2018 als eerste supermarktketen in Nederland
een gelaserd etiket op biologische groente en fruit.
Voor ons gehakt hebben we de zogenoemde flowpack
ingevoerd. Met gehakt in een zak in plaats van een bak
besparen we 70 procent op het gebruik van plastic. Voor
het verpakken van groente en fruit in bakjes kiezen
we steeds vaker voor een zogeheten topseal, waarmee
we veel plastic kunnen besparen in vergelijking met
een deksel. En met onze onze JuCo shopper wordt
boodschappen doen niet alleen leuker, maar ook een stuk
duurzamer. Zo doen we het elke dag een stukje beter.
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Zuinig
OP HET
KLIMAAT

Klimaatverandering is een van de grootste wereldwijde
uitdagingen. Bij Jumbo maken we daarom onze organisatie
meer klimaatbewust en toekomstbestendig. Voor zowel onze
eigen bedrijfsvoering als de productketens streven we naar
een zo laag mogelijke impact op het milieu. Door minder
uitstoot kunnen we bijdragen aan het beperken van de
wereldwijde temperatuurstijging.
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We willen de negatieve effecten op milieu en klimaat minimaliseren.
Zowel bij de productie van ons assortiment, in onze winkels, in onze
distributiecentra en op de weg. We kiezen vaker voor de duurzamere
materialen en hernieuwbare grondstoffen bij de bouw van onze
winkels en distributiecentra, investeren in duurzamer transport,
nemen verantwoordelijkheid voor de indirecte emissies in onze
toeleveringsketen en proberen voedselverspilling steeds verder terug
te dringen.

Onze thema’s

>

Thema 1
Voedselverspilling
tegengaan

>

Thema 2
Energie en emissies
reduceren
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Thema 1
Voedselverspilling
tegengaan

Verspillen is zonde, zowel voor de portemonnee als
voor het milieu. Daar is iedereen het wel over eens.
Het is lonend om zo min mogelijk te verspillen in de
hele productieketen, ‘van land tot klant’. Bij Jumbo
pakken we dit op geïntegreerde wijze aan door onze
ketens op zo’n manier te organiseren dat voeding
zoveel mogelijk dáár terechtkomt waarvoor het is
bedoeld.
Van land tot klant
Het is onze doelstelling om in 2030 de helft
minder voedsel te verspillen in vergelijking tot
2015. Dat begint met het kritisch kijken naar onze
eigen bedrijfsprocessen. Neem de derving in onze
winkels en distributiecentra. Die proberen we zo
laag mogelijk te houden door slim in te kopen
en efficiënt te vervoeren. Klanten kunnen in de
Jumbo winkels met korting producten kopen
waarvan de houdbaarheid beperkt is. Producten die
onverkocht blijven, vinden hun weg naar een van de
voedselbanken waarmee we samenwerken.
Verspilling vindt ook thuis plaats bij consumenten.
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We willen onze bijna 10 miljoen klanten
aanmoedigen om minder eten weg te gooien.
We geven tips en adviezen om producten langer
te bewaren en verrassen klanten met recepten
waarin restjes verwerkt kunnen worden. Daarnaast
werken we samen met onze ketenpartners om
voedselverspilling in de toeleveringsketen verder
terug te dringen.

Onze doelstelling
In 2030 50% minder voedselverspilling ten
opzichte van 2015.
Dit doen we door:
•	derving terugdringen in winkels en
distributiecentra
•	klanten voorlichten en inspireren
•	samenwerken in de keten

Samen tegen Voedselverspilling
We hebben ons aangesloten bij de stichting Samen tegen Voedselverspilling, een coalitie van
overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en Nederlandse bedrijven in de strijd
tegen voedselverspilling. Elk jaar doen we mee met de Verspillingsvrije week. We geven onze klanten extra
tips en informatie om thuis eten goed te bewaren en te koken met restjes.
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Besparen

ÉN MINDER VERSPILLEN
In ruim 600 winkels bieden we verse producten met de houdbaarheidsdatum
van vandaag aan tegen een bedrag van € 0,50, € 1,00 of € 2,50. Klanten
vinden deze producten in het speciale ‘Samen minder Verspillen’ schap. Zo
verspillen we samen met onze klant fors minder producten, zoals vlees, vis,
verse sappen en gekoeld fruit.

VOOR DE
VOEDSELBANKEN

We werken al jarenlang samen met Voedselbanken Nederland.
Producten die niet meer geschikt zijn voor de verkoop zijn vaak
nog wel te benutten voor consumptie. Veel van onze winkels en
alle distributiecentra doneren aan de lokale voedselbanken in
Nederland.
Sinds 2021 nemen we een deel van de distributie uit handen van
de voedselbanken, waarbij we vanuit ons distributiecentrum
reststromen afleveren bij regionale distributiecentra van de
voedselbanken. Heel efficiënt, want voor het overgrote deel zijn
deze ritten onderdeel van vaste routes van onze distributiecentra
naar onze winkels.
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Thema 2
Energie en emissies
reduceren

Bij Jumbo investeren we in de verduurzaming van
onze winkels, distributiecentra en ons hoofdkantoor.
Dat doen we door vaker te kiezen voor hernieuwbare
grondstoffen en het gebruik van fossiele energie
zoveel mogelijk terug te dringen.
Elk jaar vernieuwen we tientallen winkels; we voeren
dan verschillende energiebesparende maatregelen
door. Denk aan ledverlichting, zuinigere koelinstallaties
en gerecyclede materialen. We hebben een nieuw
systeem voor energiemanagement geïntroduceerd
waarmee we het verbruik beter en vaker kunnen
controleren en indien nodig bijsturen. Bij nieuwbouw
en geplande verbouwingen kijken we altijd naar
mogelijkheden om ‘van het gas af te gaan’. Het aantal
zonnepanelen op de daken van onze kantoren, winkels
en distributiecentra is in 2021 gegroeid
tot ruim 55.000.
We zijn ook druk bezig het energieverbruik in
onze logistieke processen verder terug te dringen.
Zo werken we bewust toe naar een emissievrij (vracht)
wagenpark. Ook hebben we regelingen
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waarmee we onze medewerkers stimuleren om te
kiezen voor elektrisch rijden of woon-werkverkeer
per fiets.
We voelen ook een verantwoordelijkheid voor
de directe en indirecte emissies elders in onze
waardeketen. Daarom werken we aan het maken van
afspraken met onze partners over het reduceren van
de uitstoot.
Klimaatdoelstellingen (Science Based Targets)
Jumbo heeft zich verbonden aan het Science Based
Targets initiative (SBTI): een samenwerking tussen
onder meer de VN, het WWF en het World Resources
Institute om wereldwijd de uitstoot van CO2 terug te
dringen gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs.
De wetenschappelijk onderbouwde doelen uit het
Science Based Targets initiative neemt Jumbo als basis
voor haar klimaatdoelstellingen. Deze doelstellingen,
voor zowel directe als indirecte emissies (scope 1, 2 en
3), zal Jumbo komend jaar verder definiëren.

Onze doelstelling
Minder CO2 uitstoot in de ketens

Honderden leveranciers produceren wekelijks miljoenen huismerkartikelen voor Jumbo. We
realiseren ons dat hierbij veel CO2 wordt uitgestoten. Gezien de klimaatcrisis voelen we ons
verantwoordelijk om ook de CO2 uitstoot in onze toeleveringsketens verder terug te dringen,
zogeheten scope 3. We brengen de huidige uitstoot in kaart en maken afspraken met onze
leveranciers over het reduceren van de uitstoot.

Onze kantoren, supermarkten en
distributiecentra CO2-neutraal in 2030.
Dit doen we door:
•	verminderen van energieverbruik en emissies
• verduurzamen van ons vastgoed
• vergroenen van energie
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BREAAM:

Uitgelicht

HET DUURZAAMHEIDSKEURMERK VOOR DE BOUW
In het voorjaar van 2020 is ons gemechaniseerde
landelijke distributiecentrum in Nieuwegein
geopend. Dit bouwwerk is als meest duurzaam
ontworpen pand ter wereld onderscheiden
met een BREEAM-award, een onderscheiding
voor uitzonderlijk duurzame bouw. Ook ons
E-Fulfilment Center (EFC) in Bleijswijk heeft het
hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat
ontvangen. En in maart 2021 hebben we in Goor
het meest duurzaam ontworpen supermarktpand
van de Benelux geopend. De verschillende

LAADPALEN
VOOR KLANTEN
Niet alleen spannen we ons in om de
uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering
te verminderen, ook helpen we onze
klanten hierbij. Gezien de toenemende
vraag naar elektrisch rijden, faciliteert
Jumbo laadpunten voor haar klanten. In
totaal gaat Jumbo zo’n duizend laadpalen
plaatsen in Nederland en België.

duurzaamheidsaspecten van deze winkel hebben
een totale BREEAM-ontwerpscore van 90,79 procent
opgeleverd, wat goed is voor de hoogste classificatie
‘Outstanding’. Ook bij de inrichting van de winkel
en het uitgebreide assortiment is scherp gekeken
naar duurzaamheidaspecten. Deze nieuwe Jumbo
winkel is hét visitekaartje van Jumbo op het gebied
van duurzaamheid en dient als voorbeeld voor
onze toekomstplannen voor klimaatbewust en
toekomstbestendig bouwen en distribueren.

Duurzamer
TRANSPORT

We investeren in elektrische vrachtwagens, ook
onderzoeken we de overstap naar waterstof in
diverse samenwerkingsverbanden. Bovendien rijden
we ‘slimme’ routes en kiezen we voor een optimale
beladingsgraad, waardoor we in totaal minder
kilometers hoeven te maken.
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Midden

IN DE
SAMENLEVING
Als supermarktketen én familiebedrijf staat Jumbo
midden in de samenleving. We realiseren ons dat
onze winkels meer zijn dan alleen een plek om
boodschappen te doen. Overal waar we actief zijn,
stellen we ons op als een goede buur. Vaak hebben
de winkels een sociale functie in de wijk. We dragen
zo graag bij aan het prettiger maken van de buurten
waarin we actief zijn.
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Onze winkels maken onlosmakelijk deel uit van
de samenleving. Voor veel buurtbewoners zijn
het belangrijke ontmoetingsplekken.
Onze winkelmedewerkers zijn betrokken bij de
buurt, weten wat er speelt en bieden graag een
helpende hand. Deze persoonlijke aandacht
maakt boodschappen doen prettig en leuk. Ook
steunen onze winkels lokale initiatieven gericht
op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het
versterken van de sociale cohesie in de buurt.
Lekker sportief
Ieder jaar organiseren we de lokale actie ‘Sparen
voor je sportvereniging’. Ook nemen veel winkels
het initiatief om tijdens een lokale avondvierdaagse
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gezonde producten uit te delen en regionale
sportevenementen te sponsoren. Daarnaast
organiseren verschillende Jumbo winkels (statiegeld)
acties voor lokale goede doelen, doneren ze aan de
voedselbank of ondersteunen ze sportverenigingen.
Een fijne en schone buurt
We vinden het ook belangrijk de directe omgeving
van onze winkels veilig, prettig en schoon te houden.
Bijvoorbeeld door (geluids)overlast te beperken
met de inzet van elektrische bezorgwagens in de
stedelijke omgeving. Of door deel te nemen aan
initiatieven zoals de Landelijke Opschoondag, zodat
de buurt schoon blijft.

Onze doelstelling
Een klanttevredenheidscore van 54 voor de
lokale betrokkenheid van Jumbo.
Dit doen we door:
• zorgen voor een schone en veilige buurt
• extra aandacht geven in de winkel
• steunen van lokale initiatieven

Strijd tegen eenzaamheid
Bij Jumbo zijn we ervan overtuigd dat onze winkels kunnen bijdragen aan het signaleren en verminderen van
eenzaamheid. Bijvoorbeeld door een praatje te maken of echt even de tijd voor iemand te nemen. Daarom
zijn we lid van Eén tegen eenzaamheid, de nationale coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en
overheidsinstellingen die de handen ineen hebben geslagen om eenzaamheid aan te pakken.
We zetten sterk in op onze Kletskassa’s, die nu in steeds meer winkels een vaste plek krijgen. De Kletskassa is
bedoeld voor een extra contactmoment, speciaal voor mensen die geen haast hebben en het fijn vinden om
een praatje te maken tijdens het afrekenen. Ook hebben verschillende winkels een hoek waar klanten een
lekkere kop koffie kunnen pakken en een praatje kunnen maken met buurtgenoten. We ondersteunen de
winkelmedewerkers met een handboek om eenzaamheid onder klanten te signaleren en lokale initiatieven
op te zetten. Het handboek is in nauwe samenwerking met Eén tegen eenzaamheid tot stand gekomen.
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Samen

MAKEN WE
JUMBO
Jumbo is van en voor iedereen. We willen elke dag
beter worden en boodschappen doen voor onze
klanten steeds leuker maken. Het is voor ons
belangrijk dat onze veelzijdige medewerkers goed
getraind en klantgericht zijn, en natuurlijk goed in
hun vel zitten. In onze manier van werken staat het
Jumbo DNA centraal: Samen, Ondernemen, Winnen.
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We bouwen bij Jumbo aan een diverse en
inclusieve werkomgeving. Een omgeving waar
alle medewerkers zich thuis, gerespecteerd en
gewaardeerd voelen, ongeacht wie ze zijn en waar
ze vandaan komen. We geloven in de kracht van
diverse teams en beschouwen dit als voorwaarde
voor innovatie en groei. Samenwerken in divers
samengestelde teams maakt ons wendbaar
en innovatief én zorgt ervoor dat we de beste
oplossingen voor de klant kunnen bieden.
Nog meer van en voor iedereen
Het in de praktijk vergroten van diversiteit en
inclusie is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend.
Daarom werken we hier op verschillende manieren
aan. Bijvoorbeeld door de vraag ‘Hoe worden we nóg

meer van en voor iedereen?’ een vast onderwerp
van gesprek te maken bij de overleggen van alle
managementteams. We willen dat collega’s zich
vrij voelen om de dialoog met elkaar aan te gaan.
Leidinggevenden zijn medeverantwoordelijk om
dit te stimuleren. Ter ondersteuning bieden we
toegepaste ontwikkeltrajecten en middelen om
workshops over deze thema’s te organiseren.
Veelzijdig talent
We vinden het belangrijk dat Jumbo een
afspiegeling is van de samenleving, zodat onze
klanten zich herkennen in onze medewerkers.
Jumbo bevordert diversiteit in de samenstelling van
het personeelsbestand via instroom en doorstroom.
Bij Jumbo vinden we dat iedereen ertoe doet en
gelijke kansen moet hebben, ongeacht geslacht,
leeftijd, achtergrond, geloof, beperking of seksuele
voorkeur. We bieden een veilige werkomgeving,
waarin je als medewerker mag zijn wie je bent
en zo het beste uit jezelf kunt halen. Dat vinden
we de gewoonste zaak van de wereld; het helpt
ons bovendien om veelzijdige talenten aan ons te
binden.
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Jumbo Academy
We vinden het belangrijk dat al onze collega’s
blijven groeien, ontwikkelen en leren. Jumbo
Academy heeft een ruim aanbod opleidingen
en trainingen dat naadloos aansluit op de
ontwikkelingsbehoeften van medewerkers
én de strategie en de ambities van Jumbo.
Alle opleidingen en modules hebben een
duidelijk uitgangspunt, namelijk denken en
handelen vanuit de wensen van de klant. Dit
doen we bijvoorbeeld met de 7 Zekerheden
training. Bij deze ‘Fans the game’ training –
die internationaal onderscheiden is met een
zilveren en bronzen Learning Technology
Award – behalen deelnemers een steeds hogere
score als ze de beste oplossing voor de klant
kiezen. Jumbo Academy werkt continu aan
het uitbreiden en verfijnen van het trainingsen ontwikkelaanbod, waarbij veel aandacht
wordt gegeven aan loopbaanontwikkeling.
Naast functiegerichte opleidingen bieden we
onze collega’s ook MBO- en HBO-opleidingen
aan op het gebied van retailmanagement of
ondernemerschap.

Sinds 2021 meten we jaarlijks in hoeverre onze
medewerkers zich thuis en veilig voelen bij Jumbo,
zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen hebben. Dit
helpt ons niet alleen om de voortgang van onze
doelstellingen bij te houden, maar ook om gericht actie
te kunnen ondernemen als dit nodig blijkt te zijn.
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Meer weten over onze gezonde en
duurzame boodschap?
Op Jumborapportage.com brengen we
uitvoerig verslag uit van ons beleid,
alsmede van onze doelstellingen en de
vooruitgang die we hiermee boeken.
Hier vind je ook ons jaarverslag.
Voor vragen kan je ook altijd contact
opnemen met mvo@jumbo.com.
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