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Voorwoord 
Als grote speler in de Nederlandse supermarktwereld heeft Jumbo invloed op het dagelijkse leven 

van miljoenen klanten. Elk moment van de dag zijn we ons bewust van deze positie en de 

verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. We beseffen ook dat onze invloed niet ophoudt bij 

de landsgrenzen. Verschillende producten in onze winkels hebben immers hun oorsprong in het 

(verre) buitenland.  

  

Onmiskenbaar hebben de bedrijfsactiviteiten van Jumbo impact op de samenleving. Die impact kan 

gunstig zijn: we bieden bijvoorbeeld werkgelegenheid, zorgen voor betaalbare voeding en stimuleren 

klanten om gezondere keuzes te maken. Maar ook kan er sprake zijn van negatieve impact, 

bijvoorbeeld op milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn, of op de arbeidsomstandigheden in de 

internationale voedselketens.  

  

Gelukkig is de laatste jaren het besef gegroeid dat de supermarktbranche haar invloed kan en móet 

aanwenden om schadelijke effecten van de bedrijfsvoering terug te dringen of - beter nog - uit te 

bannen. Óók bij Jumbo. In ons Strategisch Meerjarenplan 2022-2025 is duurzaamheid in de breedste 

zin van het woord stevig verankerd. Dat leidt er onder meer toe dat aandacht voor mens, dier en 

milieu een vast agendapunt is bij het directieoverleg. 

  

Op jumborapportage.com en in deze jaarlijkse due diligence rapportage leggen we verantwoording 

af over de stappen die we zetten en de doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd. We zoeken 

altijd naar een goede balans. Het is van belang dat onze duurzaamheidseisen haalbaar voor alle 

ketenpartners én betaalbaar voor de klant zijn. Als we op dilemma's stuiten, dat laten we niet na dit 

publiekelijk te melden. 

  

Met name in de internationale voedselketens hebben we te maken met potentiële risico's. Niet 

alleen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, maar ook ten aanzien van arbeidsomstandigheden. 

We vinden het belangrijk om de rechten van álle mensen die werkzaam zijn in de voedselketens te 

respecteren en zien het als onze verantwoordelijkheid deze zo goed mogelijk te beschermen. 

Tegelijkertijd erkennen we dat belangrijke rechten zoals gelijkheid, vrijheid van vereniging, veilige 

werkomstandigheden en leefbaar loon of inkomen niet vanzelfsprekend zijn in bepaalde landen. 

  

In 2019 zijn we van start gegaan met het Jumbo mensenrechtenbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) en specifieke richtlijnen 

van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Aan de hand van het 

due diligence principe werken we aan het transparanter maken van onze toeleveringsketens, het 
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identificeren van (potentiële) risico's en het aanpakken van de geconstateerde problemen. We 

kunnen dit niet alleen, want het gaat hier per definitie om complexe materie in een wijdvertakt, 

internationaal speelveld. Daarom trekken we zoveel mogelijk op met maatschappelijke 

belangenorganisaties, (lokale) overheden, leveranciers en andere retailers, al of niet in het kader van 

de IMVO-convenanten.  

 

Onze leveranciers moeten zich verbinden aan onze Code of Conduct en MVO-voorwaarden ten 

aanzien van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. Daarin zijn ook de vereiste 

duurzaamheidscertificeringen vastgelegd. Dit zijn belangrijke handvatten voor het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden in de ketens, het welzijn van dieren, en de zorg voor natuur, milieu en 

biodiversiteit. Maar het is nog niet voldoende, wat ook blijkt uit de bevindingen van dit verslag over 

2022.  

  

De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn onveranderd groot. Hiervan zijn we ons bij 

Jumbo zeer bewust en daarom is MVO een van de pijlers in ons meerjarenplan 2022-2025. 

Mensenrechten, dierenwelzijn en aandacht voor het milieu staan dan ook in 2023 hoog op de 

agenda. De focuspunten waar we dit jaar met de nodige ambitie en daadkracht aan werken, zijn te 

vinden aan het slot van deze rapportage.  

 

Peter van Erp, 

Financieel directeur   
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Inleiding 

In 2019 zijn we bij Jumbo van start gegaan met een due diligence proces dat is 

gebaseerd op ons mensenrechtenbeleid. Dit functioneert naast de bestaande 

monitoringsystemen. In dit proces brengen we mogelijk negatieve effecten op mens, 

dier en milieu als gevolg van de productie van Jumbo huismerkartikelen in kaart. Op 

basis van de bevindingen nemen we gericht actie om deze effecten te verminderen 

en - liefst - te voorkomen.  

 

Ons due diligence proces is in lijn met de 'Guiding Principles on Business and Human Rights' van de 

Verenigde Naties (UNGP) en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)1. Due diligence is een continu proces 

waarmee we onze inzichten in de productieketens en de impact van ons assortiment op mens, dier 

en milieu voortdurend verbeteren. Het is ons doel om samen met leveranciers, andere 

retailorganisaties, NGO's en overige stakeholders meer positieve impact te creëren. Op basis van de 

internationale richtlijnen ten aanzien van due diligence hebben we voor ons proces de onderstaande 

stappen gedefinieerd. De voortgang die we gedurende 2022 binnen elk van deze stappen hebben 

geboekt, komt in deze rapportage aan de orde. 

 

 

 

Figuur 1 Het Jumbo due diligence proces (naar UNGP-voorbeeld) 

                                                             
1 https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles and 

http://mneguidelines.oecd.org/guidelines 
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1 Beleid, trainingen en governance 

Dit hoofdstuk bespreekt stap 1 van het due diligence proces, de integratie van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in ons beleid, training en 

governance. 

 

1.1 Beleid 
In 2022 is het MVO Meerjarenplan verder aangescherpt ten opzichte van de doelstellingen voor 

2025. Voor de thema's arbeidsomstandigheden in de keten, dierenwelzijn en duurzame keten zijn 

KPI's bepaald en ambities geformuleerd die we in 2025 willen realiseren. De KPI's waarmee wij 

voortgang meten zijn gebaseerd op onze MVO-voorwaarden en de Code of Conduct voor 

leveranciers. In onze MVO-voorwaarden maken we onderscheid tussen algemene voorwaarden die 

voor iedereen gelden en product-specifieke voorwaarden. In de algemene voorwaarden besteden we 

onder andere aandacht aan de certificering op het gebied van arbeidsomstandigheden; in de 

product-specifieke voorwaarden worden certificeringseisen gesteld aan hoog- en 

middenrisicoproducten. 

 

Daarnaast zullen wij in 2023 een breder ingestoken due diligence beleid publiceren, waarin 

dierenwelzijn, mensenrechten en milieu-impact aan bod komen. In lijn met deze publicatie zullen we 

ook een aangescherpte versie van ons vrouwenrechtenbeleid publiceren. Daarin benoemen we 

concreet een genderactieplan. Naast ons due diligence verslag publiceren we ook altijd een 

geïntegreerd jaarverslag, waarin we onze financiële en niet-financiële informatie delen. 

 

Daarnaast hebben we in de organisatie een dashboard geïntroduceerd, waarmee Inkoop, 

Categoriemanagement, Kwaliteit en MVO kan bijhouden in hoeverre een assortiment voldoet aan de 

in 2022 aangescherpte KPI's. Op deze manier heeft de gehele organisatie inzicht in de vooruitgang en 

kan er direct worden aangestuurd wanneer een KPI met de huidige activiteiten niet gehaald lijkt te 

worden. Om het dashboard goed te begrijpen, hebben Inkoop en Categoriemanagement een training 

gehad. De voortgang ten opzichte van de gestelde KPI's op thema's als arbeidsomstandigheden en 

mensenrechten, milieu en dierenwelzijn is ook publiek beschikbaar via de website 

Jumborapportage.com. 

 

1.2 Governance  
Sinds 2020 werd de implementatie van het due diligence proces aangestuurd en gemonitord door 

Cross Functional Teams (CFT). In 2022 hadden drie CFT's een rol in het due diligence proces. Dit zijn 

het CFT Arbeidsomstandigheden in de keten, CFT Dierenwelzijn en CFT Duurzame keten. In deze 

CFT's zaten vertegenwoordigers van de afdelingen Inkoop, Categoriemanagement, Kwaliteit, 
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Communicatie en MVO. Het CFT Arbeidsomstandigheden in de keten was verantwoordelijk voor het 

opstellen, aanpassen, implementeren en monitoren van ons due diligence beleid in de organisatie.  

 

Eind 2022 heeft Jumbo een nieuwe structuur geïntroduceerd. Duurzaamheid is een van de vijf 

strategische keuzes van het Jumbo Meerjarenplan 2022-2025 en wordt breed gedragen in de hele 

organisatie. De directie is dan ook nauw betrokken bij het duurzaamheidsbeleid en de vorderingen 

die we daarmee boeken. Senior managementleden van de afdelingen Inkoop, 

Categoriemanagement, Kwaliteit en MVO hebben in 2022 stappen gezet om duurzaamheid en 

daarmee de impact op mens, dier en milieu verder te verankeren in onze ketens en beleid. Dit doen 

wij aan de hand van vijf thema's: gezond eten, ketens verduurzamen, minder verspillen, goed 

werkgeverschap en lokaal in verbinding. Voor ieder thema is een actieplan met concrete 

doelstellingen vastgesteld en iedere vijf weken komen de multidisciplinaire werkgroepen (hierna: 

MVO-werkgroepen) samen om de voortgang te monitoren en relevante ontwikkelingen te 

bespreken.  

 

Het Fit for Purpose team MVO (hierna: F4P MVO) heeft een overkoepelende rol en bestaat uit vier 

directieleden (directeuren Commercie, Formule & MVO, Finance, en Operatie) en twee senior 

managers (MVO en La Place) die iedere vijf weken samenkomen voor besluitvorming en het 

bespreken van de voortgang op alle verschillende thema's en doelstellingen.  

 

In 2022 zijn voor alle productgroepen en afdelingen de key performance indicatoren (KPI's) 

aangescherpt op het gebied van arbeidsomstandigheden in de keten, dierenwelzijn en 

duurzaamheid. Deze KPI's zijn ook opgenomen in het Meerjarenplan 2022-2025. Alle betrokken 

functies en afdelingen bij Jumbo worden sinds 2021 op deze indicatoren gemonitord en beoordeeld. 

Voor 2023 hebben we ook een overkoepelend target op duurzaamheid gesteld, dat van toepassing is 

op de hele organisatie. Een verdere optimalisering staat op de planning. 

 

Het F4P MVO is in het afgelopen jaar acht keer bij elkaar geweest. Tijdens deze meetings zijn de 

deelnemers op de hoogte gebracht van de MVO KPI's voor het Meerjarenplan 2025. Deze KPI's zijn 

tevens geaccordeerd door het F4P team. Ook is de voortgang ten aanzien van de KPI's besproken en 

zijn grote vraagstukken op het gebied van MVO voorgelegd, waaronder kwesties op het gebied van 

arbeidsomstandigheden in de keten. Bovendien zijn de voortgang en uitkomsten van diverse 

projecten en assessments besproken, zoals de meting van leefbaar inkomen in onze bananenketen, 

het DISCO convenant voor cacao, het SIFAV-convenant voor verduurzaming van de groente- en 

fruitketens en ons project dat is gericht op positieve impact in de Mpanga koffieketen in Rwanda.  

 

Naast het F4P MVO is ook het commercieel team betrokken geweest bij het opstellen en accorderen 

van de KPI's die zijn gekoppeld aan het MVO Meerjarenplan. Tevens zijn de uitkomsten van de 

human rights impact assessments in meerdere hoogrisicoproductieketens gedeeld met het 

commerciële team en het F4P MVO. Ook is opvolging gegeven aan eerdere impact assessments 
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(tomaten, citrus en koffie). Daarnaast is MVO ook ieder kwartaal geagendeerd bij de Raad van 

Commissarissen, zodat ook zij toezicht houden op de voortgang ten aanzien van dit thema. 

 

1.3 Trainingen 
In het eerste kwartaal van 2021 hebben al onze inkopers en categoriemanagers deelgenomen aan 

een training over verantwoorde inkoop. Deze training is verplicht en heeft begin 2022 opnieuw 

plaatsgevonden. De inkopers en assortimentsmanagers hebben in twee workshops kennis en 

concrete handvatten aangereikt gekregen om in gesprek te gaan met leveranciers over vermindering 

van eventuele risico's in de productieketens. Deze actie is aanvullend op de bestaande 

certificeringen. Met verschillende inkopers en categoriemanagers is een verdere verdieping gemaakt 

ten aanzien van de productieketens van verschillende risicoproducten en -ingrediënten. Dit is 

bedoeld om meer inzicht te krijgen in zogeheten 'salient issues' en hun 'root causes'.  

 

1.4 Toezeggingen  
Vaak is de problematiek waarmee wij te maken hebben dermate groot of complex dat wij dit als 

supermarktorganisatie nauwelijks alleen kunnen managen. Denk bijvoorbeeld aan een risicovol 

ingrediënt dat in kleine hoeveelheden in veel verschillende producten is verwerkt en uit diverse 

landen afkomstig is. Om deze problematiek het hoofd te bieden, zijn we aangesloten bij 

verschillende sector- en keteninitiatieven. 

 

Jumbo bouwt voort op langlopende lidmaatschappen van onder meer: IMVO-convenant 

'voedingsmiddelen', Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Round Table on Responsible Soy 

(RTRS), Rainforest Alliance Hazelnotenprogramma, Sustainable Forestry Initiative (SFI), Floriculture 

Sustainability Initiative (FSI 2025), Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO) en Sustainability 

Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Daarnaast dragen we ook actief bij aan andere 

samenwerkingen en initiatieven, zoals het Nederlandse en Belgische Retailers Commitment on Living 

Wage. 

  

Vrouwenrechten - gendergelijkheid 

Jumbo heeft in 2019 de Women's Empowerment Principles van de Verenigde Naties ondertekend. 

Dit zijn zeven principes die bedrijven aanmoedigen om vrouwenrechten te respecteren in de 

samenleving in het algemeen en op de werkvloer in het bijzonder. Vrouwen spelen een cruciale rol in 

de voedselvoorzieningsketens, maar hebben helaas nog altijd te maken met ongelijkheid en 

vrouwenrechtenschendingen. Met name in ontwikkelingslanden liggen de lonen van vrouwen vaak 

lager dan die van mannen; vrouwen doen meer onbetaald werk en hebben minder toegang tot 

onderwijs en trainingen. Jumbo vindt het van groot belang dat vrouwen gelijkwaardig worden 

behandeld en gelijke kansen hebben, zowel in onze eigen organisatie als onze productieketens. We 

werken al een aantal jaren aan het verbeteren van gendergelijkheid in onze toeleveringsketens, 

onder meer in de ketens voor bananen, rozen en mango. Deze ketens staan bekend om hun hoge 
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risico ten aanzien van vrouwenrechten. In 2022 hebben wij de keten van zwarte thee hierop specifiek 

laten onderzoeken. 

 

Momenteel zijn wij de actiepunten uit ons vrouwenrechtenbeleid aan het uitdiepen aan de hand van 

een genderactieplan. In dit plan beschrijven wij hoe we vanaf 2023 de specifieke uitdagingen van 

vrouwen in voedselketens in kaart brengen. Daarbij kijken we vooral ook naar hun zogenaamde 

verborgen en/of onbetaalde rollen. In dit plan formuleren we ook de exacte acties die nodig zijn voor 

het bevorderen van de vertegenwoordiging van vrouwen in onze toeleveringsketens en voor de 

naleving van hun rechten, inclusief het garanderen van regelmatige, betekenisvolle en constructieve 

contacten met vakbonden. Het plan gaat daarnaast in op de geformuleerde doelstellingen, te weten 

het uitvoeren van onderzoek naar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in drie 

hoogrisicoketens, publicatie van de uitkomsten, acties om het aangetoonde gat te dichten en hierbij 

onze vooruitgang te monitoren, het creëren van een implementatieplan gericht op het aanpakken 

van gendergerelateerd geweld en genderongelijkheid; en het bieden van ondersteuning bij het 

wegnemen van belemmeringen voor vrouwen op het werk.  

  

In onze impact assessments besteden we specifiek aandacht aan gendergelijkheid en 

vrouwenrechten. In 2021 en 2022 hebben we in ons eigen team gewerkt aan kennis- en 

capaciteitsontwikkeling, bedoeld om beter te worden in het stellen van de juiste vragen tijdens ons 

due diligence proces. Bij de analyse van sociale auditrapporten die leveranciers met ons delen, doen 

wij een verificatie van eventuele non-conformiteiten op genderdiscriminatie. Voor de komende jaren 

zijn vervolgstappen gepland waarmee we onze prestaties op het gebied van diversiteit en 

genderinclusie, zowel intern als in de supply chain, beter kunnen volgen. Ook hebben wij voor de 

komende jaren toezeggingen gedaan over het uitvoeren van assessments die zich richten op 

vrouwenrechten en gendergelijkheid, waaronder de loonkloof tussen mannen en vrouwen. We 

zoeken hierbij de samenwerking met maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. 

Daarnaast is in 2022 het vrouwenrechtenbeleid uitgebreid met de rechten voor de LHBTI+ 

gemeenschap.  

 

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 in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De wetenschappelijk onderbouwde 

doelen uit het SBTI gelden als basis voor de klimaatdoelstellingen van Jumbo, voor zowel directe als 

indirecte emissies (scope 1, 2 en 3). In 2023 zal Jumbo deze doelen verder definiëren.  
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2 Risico- en impactanalyse 

Dit hoofdstuk gaat in op stap 2 van het due diligence proces: het analyseren en 

beoordelen van mogelijke risico's en negatieve impact in de toeleveringsketens. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is het transparanter maken van onze 

toeleveringsketens. 

 

2.1 Herkomst van onze producten 
Transparantie in onze toeleveringsketens is voor Jumbo erg belangrijk. We werken daarvoor met een 

leveranciersdatabase waarin alle gegevens van onze directe leveranciers en hun productielocaties 

zijn opgeslagen en zo nodig worden geactualiseerd. Op onze website staat een interactieve 

wereldkaart waarop we inzicht geven in de namen en adressen van alle gecontracteerde bedrijven 

die leveren voor het Jumbo Huismerk.  

 

Bij hoogrisicoproducten maken wij de keten inzichtelijk tot aan de bron van het risico, namelijk de 

ketenpartij waarop het risico betrekking heeft. Ook werken we aan het inzichtelijk maken van de 

ketens uit middenrisicolanden die leveren voor onze huismerkproducten. We willen de ketens steeds 

transparanter maken en spannen ons daar extra voor in, bijvoorbeeld door middel van impact 

assessments of andere ketenstudies. Ook testen we nieuwe technologie waarmee we 

ketentransparantie kunnen verbeteren. 

 

2.2 Risicolanden  
In 2022 is onze interne rapportage vanuit de leveranciers- en productdatabases verder verbeterd met 

dashboards die onder meer voorzien in actuele productherkomst en -volume, certificeringen en 

voortgang op MVO KPI's. We verifiëren de data en gebruiken deze voor ons jaarverslag, waarvan 

MVO deel uitmaakt.  

 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden verzamelen en analyseren we data over non-

conformiteiten die zijn gevonden tijdens sociale audits van standaarden zoals BSCI en ETI/SMETA. 

We hebben dit proces het afgelopen jaar verbeterd, zodat inkopers over betere informatie 

beschikken alvorens de non-conformiteiten aan te kaarten bij de desbetreffende leverancier. Dit 

komt ook aan bod in de training voor inkopers. De datapunten in onze systemen breiden zich continu 

uit op basis van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld voor het monitoren van potentiële non-

conformiteiten vanuit auditrapporten, watergebruik, leefbaar inkomen, teeltmethoden etc. De 

systemen geven een terugkoppeling om de voortgang te kunnen volgen, risico's te monitoren en 

https://www.jumborapportage.com/inzicht-keten-wereldkaart
https://www.jumborapportage.com/inzicht-keten-wereldkaart
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daarover te rapporteren. Op basis hiervan starten we samenwerkingen met leveranciers en scherpen 

we ons beleid en de MVO-voorwaarden aan. 

 

Ongeveer 35% van onze leveranciers in hoogrisicolanden is gecertificeerd volgens de ETI/SMETA 

standaard, en één derde volgens de BSCI standaard. De overige 65% van onze leveranciers is 

Fairtrade, Rainforest Alliance, SA 8000 of SIZA gecertificeerd. Ook zien we dat een groot deel van 

onze leveranciers voldoet aan meerdere social compliance standaarden. Doorgaans komt dat doordat 

hun afnemers verschillende vereisten hebben. Naast ETI/SMETA en BSCI verlangen zij bijvoorbeeld 

ook een Rainforest Alliance of Fairtrade certificering. Bij geen van de audits door onze 

controlebureaus was sprake van misstanden, zoals kinder- of gedwongen arbeid. De meeste 

aandachtspunten die zijn gesignaleerd, liggen op het vlak van veiligheid, zoals brandveiligheid in een 

pakhuis of veilig gebruik van machines en apparatuur. Daarnaast is melding gemaakt van 

aandachtspunten (of 'non-conformiteiten') op specifieke thema's, zoals de arbeidscondities van 

seizoenarbeiders en migranten.  

 

 

Figuur 1 Verhouding social compliance standaarden  

 

 

De meeste non-conformiteiten zijn geconstateerd bij leveranciers uit Zuid-Afrika, China, Vietnam en 

Marokko. Deze leveranciers zijn 100% ETI/SMETA of BSCI gecertificeerd. Daardoor hebben wij goed 

zicht op de geconstateerde non-conformiteiten én zorgen we ervoor dat de leveranciers actief 

opvolging geven volgens een concreet actieplan. Door de auditrapportages en certificaten te 

monitoren, kunnen we onze leveranciers ertoe bewegen om hun productiepraktijken zodanig te 
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verbeteren dat zij aan de vereiste standaarden voldoen. We vragen hun hetzelfde te doen bij de 

eigen toeleveranciers. Het beleid van Jumbo is om altijd met de leverancier naar verbetering toe te 

werken. In non-compliance situatie met een hoog risico, waarbij de leverancier niet bereid is om 

samen met Jumbo naar een oplossing toe te werken, beëindigen we het contract. In 2022 is dit niet 

voorgekomen. 

 

 

2.3 Risicoanalyse  
De beoordeling van mogelijke risico's voor Jumbo huismerkproducten doen we jaarlijks aan de hand 

van een risicoanalyse. Sinds 2020 werken we met een verder gesystematiseerde risicoanalyse. Het 

voordeel hiervan is dat we een controleerbare afweging van risico's in verschillende product- en 

ingrediëntgroepen kunnen maken, en op basis hiervan weloverwogen prioriteiten kunnen stellen. 

 

 

 

Figuur 2 Het Jumbo due diligence risicoanalysemodel 

 

In 2022 hebben wij met ketendata over leveranciers en producten - deze verzamelen en actualiseren 

we continu - de herkomst geïdentificeerd van onze risicoproducten en -grondstoffen. Op basis van 

die kennis voeren we geregeld een brede risico- en impactanalyse uit waarbij interne en externe 

informatiebronnen en stakeholders worden geraadpleegd. De informatie uit dit onderzoek en 

interne data-analyse zijn onderwerp van gesprek in de MVO-werkgroepen. Hier worden ook de 

benodigde acties bepaald met andere stakeholders, zoals leveranciers, sectororganisaties en -
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convenanten, en NGO's. Het proces van risicoanalyse krijgt in 2023 een update, bedoeld om nog 

gedetailleerder naar de geïdentificeerde risico's te kijken. 

 

We kijken per risicoproduct/ingrediënt naar de hele keten en mogelijke risico's per schakel op het 

gebied van mens, dier en milieu. Hierbij betrekken we ook ketencontext, complexiteit van de ketens, 

samenhang tussen verschillende thema's, bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, ontbossing en lokale 

gemeenschappen of gebruik van gewasbescherming en veiligheid van medewerkers. Deze 

verschillende thema's zijn samengebracht en gekwantificeerd zodat we een initiële risicoscore per 

product/ingrediënt kunnen toekennen.  

 

Behalve risico's die direct betrekking hebben op mens, dier en milieu, zijn er ook risico's met een meer 

algemeen karakter die inherent zijn aan de supply chain van het product of de grondstof. Deze 

risico's zijn niet specifiek toe te wijzen aan mens, dier of een specifiek milieu-aspect, maar hebben 

bijvoorbeeld te maken met de impact van klimaatverandering, uitputting van grondstoffen of 

overbevissing, en de handelsstructuur (zoals bij internationale 'bulk commodity trading', waar 

ketentransparantie een lastige opgave is). Ook kwetsbaarheid voor fraude, bijvoorbeeld door hoge 

economische productwaarde, wordt in de analyse betrokken. Ten slotte zijn ook actuele 'issues', zoals 

de impact van de Covid-pandemie, onderdeel van de risicoanalyse. 
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Risicoproducten 2022 

Op basis van de geactualiseerde risicoanalyse hebben we in 2022 de oorspronkelijke lijst van 

risicoproducten uit 2021 geüpdatet. Dit is weergegeven in het volgende overzicht:  

 

Groente/fruit 

 Aardbeien 

 Ananas 

 Asperges 

 Avocado 

 Bananen 

 Champignons 

 Citrus (sinaasappels 

en mandarijnen) 

 Druiven 

 Mango 

 Sperziebonen 

 Tomaten 

Specerijen 

 Nootmuskaat 

 Peper 

 Vanille  

Vlees/zuivel/eieren 

 Kip 

 Varken 

 Rund 

 Eieren 

 Zuivel 

Vis, schelp- /schaaldieren 

 Wilde garnalen 

 Kweekgarnalen 

 Tilapia 

 Pangasius 

 Tonijn 

 Kweekzalm 

Bloemen en planten 

 Rozen 

 Bollenteelt 

 Overige herkomst 

Afrika 

Tropische grondstoffen 

 Palmolie 

 Soja 

 Cacao 

 Koffie 

 Thee 

 Rijst 

 Katoen 

 Hout/papier/pulp 

 Rietsuiker 

 Kokos / kokosolie 

Noten/zaden/peulvruchten 

 Hazelnoten 

 Cashew  

 Paranoten 

 Pijnboompitten 

 Pinda's 

 

Dranken en sappen 

 Tropische 

vruchtensappen 

 Wijn 

 

 

Tabel 1   Jumbo lijst risicoproducten 2022 

 

Bij de herijking van de risicoproducten zijn in de analyse specifieke additionele risico's meegenomen, 

zoals arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten vormen een kwetsbare groep doordat er geregeld sprake 

is van informeel werk en laagbetaalde, tijdelijke banen. Aangezien verschillende onderzoeken in 

2021 en begin 2022 de toename van de risico's voor deze groep bevestigden, is dit specifiek 

meegenomen in de risicoanalyse van 2022. Ook is extra aandacht besteed aan het risico op 

ontbossing. Transparantie tot aan de primaire bron, waar de ontbossing plaatsvindt, is lastig te 

realiseren in de ketens van tropische grondstoffen; dit vereist meer aandacht. Daarnaast is in 2022 

besloten om transparantie als een instrumenteel risico toe te voegen. Dit wil zeggen dat bij 

onvoldoende transparantie in een keten alle risicoscores stijgen omdat er simpelweg geen informatie 

beschikbaar is over de herkomst en omstandigheden bij productie. Op basis hiervan zijn de volgende 

producten toegevoegd: citrus (sinaasappels en mandarijnen), specerijen (nootmuskaat, peper en 

vanille), kokos en kokosolie, paranoten, pijnboompitten en pinda's, bollenteelt en overige bloemen 

en planten van Afrikaanse herkomst. Ook is een aantal producten uit de risicoanalyse verwijderd. In 

de categorieën vlees, zuivel en eieren zijn dat paard en wild, en in de categorieën vis, schelp- en 

schaaldieren kreeft, wild gevangen witvis en kweekzalm. 
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2.4 Ketenonderzoek aan de hand van impact assessments 
Op basis van onze MVO-voorwaarden verzamelen en verifiëren wij in samenwerking met 

ImpactBuying certificaten en auditrapporten van duurzaamheidsstandaarden. Dit vormt de basis van 

ons risicomanagement. Aan de hand hiervan is beoordeeld voor welke categorieën, specifieke 

producten en ingrediënten acties nodig zijn. Dit is in onze verschillende commerciële teams 

besproken en opgenomen in onze plannen, ambities en KPI's. Daarnaast is het voor productgroepen 

met een hoog risico vaak belangrijk om meer onderzoek te doen verder terug in de keten. Dat doen 

wij aan de hand van impact assessments. In deze impact assessments onderzoeken wij wat de 

mogelijke negatieve impacts zijn, hoe deze kunnen worden geminimaliseerd en wat de 

mogelijkheden zijn om positieve impact te creëren. 
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3 De uitgevoerde impact 
assessments in 2022 

 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de in 2022 uitgevoerde impact 

assessments, bedoeld om de mogelijke risico's en negatieve impact op 

mensenrechten, milieu en dierenwelzijn in onze ketens te voorkomen of te 

beperken. Dit valt onder stap 3: Integreren en actie ondernemen om negatieve 

gevolgen te stoppen, voorkomen of ondervangen. 

 

3.1 Van analyse naar actie 
Wij hebben de informatie uit onze risicoanalyse vergeleken met ons beleid. Daarbij hebben we 

commentaren van stakeholders, adviezen van NGO's, en bevindingen van de impact assessments en 

social impact scans meegewogen. Dit alles heeft geleid tot belangrijke aanscherpingen van onze 

MVO-voorwaarden en de Code of Conduct. Daarnaast vonden we het relevant om het Belgische 

leefbaar loon commitment voor bananen te ondertekenen. Volgens dit convenant moet het gat ten 

aanzien van leefbaar loon uiterlijk in 2027 zijn gedicht. Met behulp van onze risicoanalyse is ook 

beoordeeld voor welke categorieën, specifieke producten en ingrediënten acties nodig zijn. Dit is 

door de MVO-werkgroepen geaccordeerd. Zo hebben wij in 2022 in samenwerking met 

ImpactBuying impact assessments uitgevoerd voor de categorieën rijst, thee en garnalen. We lichten 

kokos hieronder ook nog even kort toe; dit impact assessment hebben we moeten onderbreken 

vanwege weersomstandigheden. 

 

3.2 2022: Impact Assessments  
 

Thee: human rights impact assessment 

 

Achtergrond 

De risicoanalyse van Jumbo voor thee heeft aangetoond dat dit product een hoog risico vormt ten 

aanzien van mensenrechten en milieu. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we in 2022 een 

impact assessment laten uitvoeren naar de toeleveringsketen van zwarte thee uit India. Het 

onderzoeksteam van ImpactBuying heeft hierbij specifiek de aandacht gericht op het effect van de 

potentiële negatieve impact op vrouwen. 
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De zwarte thee komt uit verschillende landen, het merendeel uit India. Binnen India wordt een 

significant deel direct ingekocht van theetuinen, ook wel landgoederen genoemd. Dit zijn tuinen van 

ongeveer 1000 - 2000 hectare waar de teelt volledig is ingericht op thee, maar ook huisvesting, 

scholing, medische zorg en andere faciliteiten voor werknemers biedt. Het zijn eigenlijk kleine 

dorpen binnen de theetuinen die worden gerund door de theebedrijven. In de theeketen van Jumbo 

zijn vijf van deze theetuinen actief. De geoogste thee gaat direct naar Madhu Jayanti International 

(hierna: JayTea). De overige zwarte thee wordt ingekocht door JayTea via een veiling. Deze thee 

wordt geproduceerd door kleinschalige boeren, die hun product vervolgens door handelaren laten 

aanbieden op een veiling. JayTea mengt de thee in de fabriek, voegt er smaken aan toe en verpakt 

het product, waarna het verscheept wordt naar Jumbo. Het onderzoek van 2022 heeft zich gericht op 

de thee die direct wordt geoogst voor JayTea (directe toeleveringsketen).  

 

 

 

 

 

 

Uitkomst 

De aankoop van thee uit India draagt bij aan een positieve sociale impact en biedt werkgelegenheid 

aan veel werknemers (70% vrouw en 30% arbeidsmigranten) in de directe keten van JayTea. Bij de 

thee die wordt geoogst voor JayTea is het werk op de plantages (theetuinen) en in de fabrieken veilig. 

JayTea en de theetuinen betalen minimaal het minimumloon en bieden faciliteiten en voorzieningen 

voor arbeiders en hun gezinnen. Daarnaast is geïnvesteerd in innovatie om betere 

landbouwpraktijken te bevorderen die de milieuschade beperken.  

 

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er in de theetuinen sprake is van een inefficiënt 

klachtenmechanisme: er is twijfel over de mogelijkheid om open en eerlijk klachten te kunnen 

rapporteren. Doordat alle faciliteiten voor de werknemers en hun gezinnen zich op de plantage 

bevinden, kan dit leiden tot een gevoel van afhankelijkheid. Ondanks dat JayTea en de theetuinen 

minimaal het minimumloon betalen en ook zorg dragen voor faciliteiten, is er geen sprake van een 

leefbaar loon.    

 

Bij de geïdentificeerde effecten is vervolgens gekeken naar het daadwerkelijke effect op de 

vrouwelijke werknemers. Uit deze analyse komt onder meer naar boven dat een efficiënt 

klachtenmechanisme vooral van belang is voor vrouwelijke werknemers, omdat de kans op 

discriminatie en intimidatie voor hen hoger is dan voor mannelijke werknemers.  

Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gegeven: verbeteren van het 

klachtenmechanisme, aansluiten bij initiatieven van meerdere belanghebbenden om problemen 

Theetuinen

Nilgiris Mountain range, India 

Madhu Jayanti International -
Verwerking en verpakkings 

in de fabriek

Coimbatore, South India 

Jumbo

Nederland

Keteninformatie 
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collectief aan te pakken, het verder in kaart brengen van het leefbaar loon gat en investeren in 

werknemerscomités gericht op vrouwen.  

 

We hechten erg veel belang aan het daadwerkelijk oplossen van de gevonden problematiek. Daarom 

leggen we nu de focus op het formuleren van een gedegen actieplan met goed opvolgbare adviezen. 

Dit actieplan publiceren we in de eerste helft van 2023.  

 

Bijlage: HRIA zwarte thee India 

 

 

Basmatirijst: human rights impact assessment 

 

India is de grootste exporteur van rijst, een exportstroom die de economie van het land bevordert en 

veel gezinnen werkgelegenheid biedt. Maar deze agrarische keten kent ook risico's op het gebied van 

mensenrechten en milieu. Om meer inzicht te krijgen in deze kwesties, hebben we in 2022 een 

impact assessment laten uitvoeren voor de toeleveringsketen van basmatirijst uit India.  

 

De basmatirijst wordt door rijstboeren uit de regio Madhya Pradesh in centraal India geteeld. De 

boeren zijn onafhankelijk, ze staan niet onder contract van LT Foods en zijn vrij om de rijst te 

verkopen aan de partij van hun keuze. De rijst van de boeren gaat naar de rijstcollectiecentra van LT 

Foods.  

 

De verwerking van de rijst vindt vervolgens plaats bij LT Foods te Mandideep in Madhya Pradesh, 

waarna het naar Nederland verscheept wordt. De rijst komt in Nederland aan bij LT Foods in 

Rotterdam, krijgt daar nog een laatste verwerking (schoonmaken, malen en verpakken) en gaat dan 

naar de Jumbo distributiecentra, van waaruit het product uiteindelijk naar de winkels gaat. 

 

 

 

 

Uitkomst 

De aankoop van rijst uit India draagt bij aan een grotere welvaart voor gemeenschappen, die weer 

leidt tot een betere toegang tot voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Toenemende 

innovatie en landbouwmechanisatie hebben geleid tot veiliger werk, duurzamere 

landbouwpraktijken en een beter geschoolde beroepsbevolking.  

Onafhankelijke rijstboeren

Madhya Pradesh, India

Voorverwerking bij LT 
Foods in Mandideep 

Madhya Pradesh, India

Laatste verwerking bij 
LT Foods in Rotterdam 

Nederland

Jumbo

Nederland en Belgie 

Keteninformatie 

https://jumborapportage.com/FbContent.ashx/pub_1015/downloads/v230215224003/Jumbo%20HRIA%20black%20tea%20-%20India%2015022023.pdf
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Tijdens het onderzoek in India bleek dat LT Foods bij voorkeur samenwerkt met relatief grootschalige 

onafhankelijke rijstboerderijen voor de export van Basmatirijst naar Europa. Dit vanwege het volume 

dat deze boeren kunnen leveren en de hogere kwaliteit rijst en leveringszekerheid. Vanwege 

technische support, snelle betalingen en goede communicatie is LT Foods voor veel onafhankelijke 

boeren een betrouwbare en interessante partij om mee samen te werken.  

 

Het veldonderzoek bij de boeren in Madhya Pradesh vond buiten de oogstperiode plaats, waardoor er 

ter plekke geen misstanden konden worden vastgesteld. Wel zijn er tijdens verschillende interviews 

met boeren en migrantenfamilies serieuze risico's geconstateerd die zich gedurende de oogstperiode 

voordoen. Voor de oogstperiode kiest een deel van de boeren ervoor om migrantenfamilies in te 

huren. Migrantenfamilies melden dat het niet ongebruikelijk is dat het hele gezin meewerkt tijdens 

het oogsten, dus inclusief minderjarigen. Studies hebben aangetoond dat dit – ondanks de inzet van 

certificeringen en het werk van NGO's - een diepgeworteld en systematisch probleem is in de 

rijstproductie in India. Ook kwam uit de interviews naar voren dat er bij het oogsten van de rijst 

sprake zou zijn van ongezonde werkomstandigheden als gevolg van de lange werkdagen op natte 

rijstvelden.  

  

Begin februari 2023 is Jumbo door ImpactBuying met de rapportage van het impact assessment op 

de hoogte gesteld van deze uitkomsten. Het volledige impact assessment rapport met alle 

bevindingen is bijgesloten.  

Jumbo neemt de uitkomsten zeer serieus. Elke vorm of verdenking van kinderarbeid en ongezonde 

werkomstandigheden zijn vanzelfsprekend volstrekt onacceptabel voor ons. Dit is ook geheel in 

tegenspraak met onze MVO-voorwaarden en Code of Conduct. De geïdentificeerde risico's zijn voor 

ons aanleiding om direct actie te ondernemen. Nadat we de rapportage ontvangen hebben, zijn we 

meteen in gesprek gegaan met LT Foods. Zij nemen dit rapport ook zeer serieus en samen met hen 

werken we op dit moment aan een actieplan. Het doel is om op de kortst mogelijke termijn met de 

implementatie van dit actieplan te starten. Jumbo zal de te nemen maatregelen actief monitoren en 

hier over rapporteren op Jumborapportage.com.    

 

Bijlage: HRIA basmatirijst India 

 

 

Garnalen: start human rights impact assessment  

In 2022 is Jumbo gestart met een impact assessment gericht op witpootgarnalen uit Vietnam. Het 

assessment richt zich op de impact van de toeleveringsketen op mensen, gemeenschappen, 

dierenwelzijn en milieu, met specifieke focus op veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ook wordt 

een eerste controle uitgevoerd op de traceerbaarheid en duurzaamheid van het garnalenvoer. De 

beoordeling bevat een rapportage over de effecten van aquacultuurbedrijven waar garnalen worden 

https://jumborapportage.com/FbContent.ashx/pub_1015/downloads/v230215224017/Jumbo%20HRIA%20-%20Basmati%20Rice%20India%2015022023.pdf
https://jumborapportage.com/FbContent.ashx/pub_1015/downloads/v230215224017/Jumbo%20HRIA%20-%20Basmati%20Rice%20India%2015022023.pdf
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gekweekt en de verwerkingsfabrieken. In het projectplan ‘Shrimp from Vietnam’ is gedetailleerd 

beschreven hoe de assessment wordt uitgevoerd.   

  

Kokos: impact assessment 

In 2021 zijn wij een impact assessment gestart naar kokosvet en -olie als ingrediënt voor onze 

bakkerijproducten. Dit onderzoek moest worden afgebroken, aangezien handelaren die kokosvet en -

olie leveren aan bakkerijen waar Jumbo producten van afneemt geen gedetailleerde informatie 

wilden geven over de exacte herkomst. Deze ervaring heeft ons geleerd dat sommige internationale 

grondstoffenketens ondoorzichtig zijn en dat de terughoudendheid met het geven van 

concurrentiegevoelige informatie een obstakel is voor meer ketentransparantie.  

 

We wilden het afgebroken initiatief op kokosvet en -olie nieuw leven inblazen door een impact 

assessment uit te voeren op biologische kokosolie uit de Filipijnen als eindproduct. Helaas heeft dit 

onderzoek in 2022 niet kunnen plaatsvinden omdat de Filipijnen getroffen werden door tyfoons en 

noodweer. Wij hebben besloten het onderzoek uit te stellen en onze leveranciers in de Filipijnen 

voldoende tijd en ruimte te geven om zich te herstellen van de natuurrampen. We hebben de 

ambitie uitgesproken om een impact assessment op kokosvet- en olie uit te voeren in 2023, mits de 

omstandigheden het toelaten. 

 

https://www.jumborapportage.com/FbContent.ashx/pub_1015/downloads/v230215133442/Jumbo%20Project%20plan%20HRIA%20Shrimps%20Vietnam%2015022023.pdf
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4 Lopende Projecten 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan stap 4 van het due diligence proces: 

monitoren van implementatie en resultaten. Hierin beschrijven we hoe we opvolging 

hebben gegeven aan eerder uitgevoerde impact assessments, samenwerkingen, 

verbeterinitiatieven en acties die we hebben opgestart.  

 

4.1 Opvolging van eerder uitgevoerde impact assessments 
 

Rozen: samenwerking leverancier 

In 2022 zijn we met onze leverancier in gesprek gegaan om de impact scans die in 2019 en 2021 zijn 

uitgevoerd op te volgen. Gezamenlijk gaan we werken aan de CO2 footprint van onze rozen uit 

Kenia, leefbaar loon en de kansen voor vrouwelijke werknemers. Hiervoor is een roadmap opgesteld. 

Momenteel wordt onderzocht wat een realistische tijdslijn is. Daarnaast is er in 2022 door onze 

leverancier een berekening van de CO2 footprint uitgevoerd. Deze zal in 2023 worden afgerond, 

waarna we gezamenlijk een strategie voor vervolgstappen ontwikkelen.  

 

Bananen: vervolg IMVO-convenant living wage 

Het IMVO-convenant 'levensmiddelen' is een initiatief van Retail Nederland, bedoeld om actie te 

ondernemen op een aantal hoogrisicoketens. Bananen is een van deze ketens. Het streven van de 

supermarkten is om in 2025 het gat tussen gangbaar en leefbaar loon in de bananenteelt met 75% te 

hebben verkleind. Wij zetten hierin nog een extra stap door ons ten doel te stellen om in 2025 voor 

onze eigen volumes dit gat voor 100% te hebben gedicht. 

 

Als vervolg op deze samenwerkingsovereenkomst hebben wij in 2021 een impact assessment in onze 

bananenketen uitgevoerd ten aanzien van leefbaar loon en ongelijkheid in beloning . Onze bananen 

worden geteeld in Costa Rica, Ecuador, Colombia en Peru; Dole is onze leverancier. Jaarlijks wordt 

met behulp van de IDH Salary Matrix gemeten wat het verschil is tussen het loon dat momenteel 

gangbaar is op de plantages in de verschillende productielanden én het loonniveau dat als leefbaar 

loon is vastgesteld per productieland.  

 

In 2022 hadden we de ambitie, gezamenlijk met alle leden van het Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel (CBL), om de gerapporteerde leefbaar loon data te valideren met een audit. 

Het uitvoeren van deze audit bleek erg kostenintensief en moeilijk uitvoerbaar door de 

auditinstanties. We hebben gezamenlijk besloten dat we meer verdieping op dit thema nodig 

hebben om er zeker van te zijn dat de audit zorgvuldig en naar onze wens wordt uitgevoerd. In 2023 
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willen we de gesprekken met de auditoren vervolgen, met als doel om tot een passende aanpak te 

komen. 

 

Bananen: convenant 'living wage bananen België'  

Naast het Nederlandse 'living wage convenant' zijn we ook voornemens een Belgisch living wage 

commitment te ondertekenen. De retailers Colruyt Group, Delhaize, Aldi en Lidl België en Luxemburg 

hebben dit commitment al ondertekend. Voor de Belgische markt is dit een belangrijke stap. Het 

commitment bouwt verder op soortgelijke verbintenissen in de Duitse en Nederlandse retail. Het 

streven van de supermarktenketens is om onder het convenant in 2027 het gat tussen gangbaar en 

leefbaar loon in de bananenteelt met 100% te hebben gedicht. Jumbo wil dit doel al in 2025 bereiken 

voor de eigen volumes. 

 

Verwerkte tomaten & citrus: focus op kwetsbare groepen 

In 2021 kwam uit de impact assessments in de ketens van zowel verwerkte tomaten uit Italië als 

citrus uit Egypte naar voren dat de arbeidscondities van seizoenarbeiders en arbeidsmigranten niet 

voldoende in lijn zijn met de huidige standaarden en/of certificering, vooral in middenrisicolanden. 

De risico's blijken zeer reëel en zorgelijk. Op basis van de twee impact assessment in 2021, zijn in 

2022 plannen opgesteld ter opvolging van de aanbevelingen. Hierin ligt de focus op het aanpakken 

van de potentiële risico's en daadwerkelijke impact op de meest kwetsbare groepen; 

seizoenarbeiders, arbeidsmigranten of arbeidskrachten die zijn ingehuurd via derden, vrouwen, 

kinderen en kleinschalige boeren. 

 

Groente en fruit: SIFAV 2025 

In 2021 heeft Jumbo zich gecommitteerd aan het nieuwe SIFAV-convenant voor de periode 2021-

2025. Samen met leveranciers worden concrete projecten geformuleerd om tot het realiseren van de 

doelstellingen te komen. De ambities van dit convenant betreffen zowel milieu- als sociale aspecten 

van groente- en fruitteelt en gaan verder dan de aanvankelijke reikwijdte van het convenant, dat zich 

vooral richtte op certificeringen en audits. De implementatie van een robuust due diligence beleid 

volgens de richtlijnen van de VN en OESO is onderdeel van de afspraken. Ook zullen we, aan de hand 

van SIFAV, samen met onze leverancier opvolging geven aan het impact assessment dat we voor 

mango hebben gedaan. 
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Doelstellingen op het gebied van milieu, door middel van samenwerking in de keten: 

 Milieuvoetafdruk van drie prioriteitsproducten meten en verminderen omstreeks 2025, onder 

meer: 

- 25% vermindering van de CO2-voetafdruk; 25% minder voedselverlies en afval;  

- Vermindering van het watergebruik tot 'best practice' niveaus in drie gezamenlijk 

geselecteerde stroomgebieden; 

- Implementatie van waternormen (verificatie door derden) voor 70% van het volume uit 

landen met een hoog waterrisico. 

  

Doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten, door middel van 

samenwerking in de keten: 

 Implementatie van gezamenlijk goedgekeurde sociale verificatie door derden, tot ten minste 90% 

van het volume afkomstig uit landen met een hoog en gemiddeld risico in 2025; 

 Een eerste stap zetten om een leefbaar loon of leefbaar inkomen te realiseren door analyse van 

de huidige hiaten in een van de toeleveringsketens, en indien mogelijk ook een verbintenis aan te 

gaan om de gaten te verkleinen. 

  

Vanaf dit jaar rapporteren wij jaarlijks zowel gezamenlijk als individueel over risico's en voortgang. 

 

4.2 Samenwerkingsverbanden 
 

Cashew: risico-onderzoek en impactplan 

In 2021 is verdiepend onderzoek gedaan naar de cashewketen. Onder de vlag van het Sustainable 

Nut Initiative (SNI) heeft bureau BSR de impact van deze keten onderzocht. Naast structurele 

armoede door lage inkomsten van cashewboeren vormen de arbeidscondities en lonen in het 

verwerkingsproces een risico. Jumbo heeft in 2022 gewerkt aan opvolging in de verwerkende 

industrie van de landen waar cashewnoten worden geteeld. De inzet is om de schakels in de keten en 

lange afstanden aanzienlijk te reduceren, zodat de keten zo kort mogelijk wordt en de marges zoveel 

mogelijk terechtkomen bij de boeren en arbeiders.  

  

Naar aanleiding van het onderzoek van het Sustainable Nut Initiative zijn verschillende Nederlandse 

partijen, waaronder retailers en producenten, met elkaar in gesprek gegaan om gezamenlijke 

vervolgstappen te zetten. Deze gesprekken gaan in 2023 door. 

 

Bloemen en planten: FSI 2025 

In 2021 heeft Jumbo zich opnieuw aangesloten bij Floriculture Sustainability Initiative (FSI), 

tenminste voor de periode tot 2025. De ambities van dit sectorinitiatief zijn gecentreerd rondom drie 

pijlers: verantwoorde productie en handel, verantwoord gedrag, en geïntegreerde rapportage. Het 
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FSI governance framework biedt een alomvattende benadering van duurzaamheid in de 

toeleveringsketen met de volgende doelstellingen voor 2025:  

 90% verantwoord geproduceerde en verhandelde volumes; 

 Vermindering van de CO2-voetafdruk voor geselecteerde producten; 

 Vermindering van het verschil in leefbaar loon van werknemers op boerderijniveau; 

 FSI-leden rapporteren over de voortgang en integreren due diligence-rapportage. 

 

Ontbossing en landconversie 

Jumbo heeft zich in 2021 expliciet uitgesproken tegen ontbossing en landconversie. We willen 

bijdragen aan het tegengaan van ontbossing in gebieden waar veel van onze grondstoffen vandaan 

komen, met name in gebieden met een belangrijke natuurrijkdom.  

 Ondertekening 'Open letter on the protection of the Amazon' 

Jumbo heeft net zoals andere wereldwijd opererende fabrikanten en retailers bij de Braziliaanse 

overheid erop aangedrongen om de bescherming van het Amazonegebied niet te ondermijnen. In 

juli 2021 hebben we hiervoor een nieuwe open brief ondertekend, gericht aan het Nationaal 

Congres van Brazilië. Daarin worden afgevaardigden en senatoren opgeroepen om tegen een 

nieuwe wet te stemmen die tot verdere vernietiging van het regenwoud in het Amazonegebied 

zou kunnen leiden. 

 Ondersteuning verklaring EU-wetgeving om wereldwijde ontbossing aan te pakken 

Jumbo heeft in 2021 een verklaring ondertekend waarin de Europese Commissie wordt 

opgeroepen een wet in het leven te roepen ter bescherming van bossen en natuurlijke 

ecosystemen.  Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt 

over de ontbossingswetgeving. In deze wetgeving wordt een verbod opgelegd voor de invoer van 

producten in de EU die met ontbossing gepaard gaan. Dit betreft hout, cacao, koffie, soja, 

palmolie, rundvlees en rubber. Wij vinden deze wetgeving een goede ontwikkeling.  

 Cerrado Manifesto 

In 2017 heeft het CBL namens alle Nederlandse supermarkten, waaronder Jumbo, het Cerrado 

Manifesto ondertekend. Dit is een reactie op een oproep van NGO's om in actie te komen tegen 

ontbossing en het verlies van vegetatie in het Braziliaanse Cerrado-gebied te stoppen.  

 

Hieronder geven we voor drie producten, die worden geassocieerd met een hoog risico op 

ontbossing, onze aanpak weer.  

 

Soja 

Soja is als ingrediënt verwerkt in veel verschillende huismerkproducten van Jumbo, maar wordt ook 

gebruikt als bron van eiwit voor voer in de keten van rood vlees, kip, varken, eieren en zuivel. De 

herkomst van soja varieert. Wanneer de soja uit Europese landen en Noord-Amerika komt, moet deze 

voldoen aan een nationale Good Agricultural Practice standaard. Voor andere herkomst geldt dat de 

soja gecertificeerd moet zijn volgens Round Table on Sustainable Soy (RTRS) of Pro Terra. Jumbo is lid 

van de RTRS en via het CBL ondertekenaar van het Cerrado Manifest. Daarnaast hebben wij in CBL-
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verband de doelstelling ondertekend om in 2025 uitsluitend soja te gebruiken waarbij in geen enkele 

zin sprake is van ontbossing of landconversie. De zogeheten cut-off datum voor dit streven is 1 

januari 2020. We onderzoeken wat het juiste plan van aanpak is om invulling te geven aan dit 

commitment. Het is met name ingewikkeld om in een complexe keten transparantie tot op het 

niveau van de boer te bewerkstelligen.  

 

Palmolie 

Ook palmolie is als ingrediënt verwerkt in veel verschillende producten en is daardoor afkomstig uit 

veel verschillende landen. Voor producten van het Jumbo Huismerk gaat het vooral om Papoea-

Nieuw-Guinea, Maleisië en Indonesië. Jumbo is lid van de Round table on Sustainable Palm Oil 

(RSPO). Jumbo vereist sinds 2018 dat 100% van de palmolie in haar huismerkproducten 

gecertificeerd is volgens het 'Segregated' RSPO-systeem en accepteert daarmee ook geen palmolie 

die in relatie gebracht kan worden met ontbossing en landconversie. We hanteren hierbij de 

zogeheten cut-off datum zoals vastgesteld door de RSPO2. Eind 2022 voldeed 96% van de in onze 

huismerkproducten verwerkte palmolie aan de vereisten van de RSPO. Voor de resterende 4% nemen 

we maatregelen die ervoor moeten zorgen dat in 2023 alle palmolie voldoet aan de vereisten van 

'Segregated' RSPO. 

 

Cacao 

Onze cacao komt voornamelijk uit Ghana en Ivoorkust. In 2020 hebben we het Dutch Initiative on 

Sustainable Cocoa (DISCO) convenant ondertekend. De doelstellingen van dit convenant betreffen 

het realiseren van een leefbaar inkomen voor cacaoboeren, het uitsluiten van ontbossing in de 

cacaoketen en het inzetten van effectieve maatregelen tegen kinderarbeid. In onze MVO-

voorwaarden stellen we dat alle cacao Rainforest (UTZ) of Fairtrade gecertificeerd moet zijn. Vanuit 

het DISCO-verband wordt aansluiting gezocht bij andere initiatieven in de cacaoketen, zodat we 

optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis.  

 

In dit verband hebben wij samen met de andere retailers vanaf 2021 gesprekken gevoerd met 

verschillende leveranciers en andere ketenpartijen om inzicht te krijgen in de deels bedrijfseigen 

cacaoprogramma's en in standaarden zoals Fairtrade en Rainforest Alliance. Dit is bedoeld om te zien 

waar zij staan en waar raakpunten liggen met de ambities van het convenant. 

 

Jumbo heeft in 2022 opnieuw gesprekken gevoerd met leveranciers en deelnemers binnen het 

DISCO-verband over een effectieve aanpak. In 2023 zal dit resulteren in een plan van aanpak voor 

onze eigen keten van chocoladeproducten. 

 

                                                             
2 Ontbossing of ontginning van land die sinds november 2005 heeft plaatsgevonden, heeft geen 

schade toegebracht aan primair bos of een gebied dat nodig is om bos met zogeheten HCV-status 

(High Conservation Value) te beschermen of verbeteren. Ontginning van land sinds 15 november 

2018 heeft geen schade toegebracht aan bossen met HCV- of HCS-status (High Carbon Stock). 
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5 Communicatie en 
klachtenmechanisme 

In dit hoofdstuk gaan we in op de twee laatste stappen van het due diligence proces: 

het communiceren en rapporteren van de resultaten en het klachtenmechanisme. 

 

5.1 Communicatie en rapportage 
Voor de terugkoppeling naar stakeholders over ons due diligence proces, onze risicoanalyse en 

verbeteracties gebruiken wij de website Jumborapportage.com. Zo kunnen wij hen continu 

informeren. Behalve de jaarlijkse due diligence rapportage staan op de website ook updates over 

specifieke initiatieven en projecten met betrekking tot productgroepen, zoals impact assessments en 

andere onderzoeken.  

  

Naast de website onderhouden wij direct contact met onze stakeholders om hen op de hoogte te 

houden en vooral ook om hun perspectief en kennis mee te kunnen nemen in het proces. Zo hebben 

we regelmatig overleg met NGO's zoals Oxfam Novib, Fairfood, WNF, Hivos, Women Win, 

Dierenbescherming, Natuur&Milieu, Greenpeace en Wakker Dier.  

  

Aan leveranciers is eind 2019 op de jaarlijkse leveranciersdag in het kader van ons due diligence 

beleid de Jumbo Code of Conduct gepresenteerd en toegelicht. Eind 2021 is deze verder 

aangescherpt en begin 2022 met alle leveranciers opnieuw gedeeld. Wij willen onze leveranciers op 

een consistente manier blijven informeren over ons due diligence proces en de voortgang op diverse 

onderwerpen. 

  

De communicatie in onze eigen organisatie over het due diligence proces is de afgelopen drie jaar 

ook een belangrijk aandachtspunt geweest. Hierbij stond het informeren en betrekken van onze 

categoriemanagers en inkopers centraal.  

  

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat Jumbo een geïntegreerd jaarverslag heeft, waarbij 

duurzaamheid, ofwel de niet-financiële rapportage, volledig is geïntegreerd met de (financiële) 

rapportage op bedrijfsniveau.    

 

5.2 Klachtenmechanisme 
Jumbo heeft zich ten doel gesteld om een klachtenmechanisme te implementeren in de keten, zodat 

wij adequaat informatie ontvangen over eventuele mensenrechtenschendingen en misstanden. Op 

basis hiervan bepalen wij wat we met onze leveranciers kunnen en moeten doen om schendingen en 

http://jumborapportage.com/


 

Due diligence rapportage 2022 | 15-2-2023 28 

misstanden te minimaliseren en herhaling te voorkomen. Bovendien biedt een klachtenmechanisme 

een actuele monitor op risico's in de keten. 

  

Het is onze ambitie om dit in samenwerking met andere supermarkten binnen het IMVO-convenant 

'voedingsmiddelen' te verwezenlijken. Op deze manier werken we aan een integraal systeem dat ons 

de mogelijkheid biedt om kennis en kosten te delen. Wij blijven ons hard maken binnen CBL-verband 

en in samenwerking met Sociaal-Economische Raad (SER) om tot een gezamenlijk 

klachtenmechanisme te komen. Belangrijk hierbij is dat klachtenprocedures vooral voor kwetsbare 

groepen, zoals arbeiders, kleine boeren en vrouwen, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn en 

dat zij op meerdere manieren hun zorgen en klachten kenbaar kunnen maken. 

  

In de eigen organisatie heeft Jumbo in 2018 de interne gedragscode 'Code Geel' geïntroduceerd, 

alsmede 'Speak-Up', een systeem om vertrouwelijke informatie te delen. Hierover is meer informatie 

te vinden in ons Jaarverslag op Jumborapportage.com. Ook onderzoeken we in hoeverre we deze 

gedragscode en de kennis en ervaring die we met dit systeem hebben opgedaan kunnen meenemen 

en doorvertalen naar het gezamenlijke klachtenmechanisme voor onze ketens en leveranciers. 

 

 

 

http://jumborapportage.com/
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6 Focus voor 2023 

Op basis van de uitkomsten van de impact assessments en ons continue due diligence proces 

focussen we ons voor 2023 op: 

 

1. Uitvoeren van minimaal drie impact assessments in ketens die als 'hoogrisico' uit onze 

risicoanalyse zijn gekomen. 

2. Een update van onze risicoanalyse. 

3. Publiceren en opvolging geven aan het actieplan van het impact assessment voor zwarte thee en 

basmatirijst. 

4. Verdere uitvoering en opvolging van de aanbevelingen van het impact assessment voor garnalen. 

5. Uitvoering van de impact assessment voor kokosolie uit de Filipijnen (met focus op kleinschalige 

boeren).   

6. Plan van aanpak cacao en projectuitvoering met belangrijkste leveranciers, om zo de ambities 

van het DISCO-convenant te kunnen realiseren. 

7. Uitvoering plan van aanpak rozen uit Kenia met focus op het verkrijgen van leefbaar loon voor 

arbeiders op bloemenbedrijven (eventueel in samenwerking met FSI-leden). 

8. Implementatie plan van aanpak mango uit Ivoorkust met focus op verbetering genderrelaties en 

verkrijgen van een leefbaar loon voor arbeiders op plantages. 

9. Projectuitvoering bananen gericht op het verkrijgen van een leefbaar loon, gelijkwaardig voor 

mannelijke en vrouwelijke arbeiders op plantages (Colombia, Costa Rica, Ecuador en Peru). 

10. Projectuitvoering cashew gericht op positieve impact: het creëren van toegevoegde waarde in 

het land van herkomst.  

11. Opvolging op de bestaande toezegging om alle huismerkproducten op basis van palmolie te 

laten kwalificeren als 'segregated RSPO' die vrij is van ontbossing en landconversie. 

12. Projectuitvoering van het plan in de keten van verwerkte tomaten uit Italië met focus op 

verbetering van positie van seizoenarbeiders en migrantenwerkers. 

13. Opvolging impact assessment citrus uit Egypte met focus op verbetering van positie van 

seizoenarbeiders (eventueel in samenwerking met SIFAV-leden). 

14. Projecten doorontwikkelen met groente- en fruitleveranciers in het kader van de SIFAV-

doelstellingen rondom water, leefbaar loon, carbon footprint en voedselverspilling. 

15. Regelmatig trainen van inkopers en categoriemanagers op specifieke risico's voor hun 

productgroepen met onderwerpen als social compliance en milieu-impact, en het bieden van 
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instrumenten die hen ter beschikking staan om met leveranciers te werken aan verbetering en 

positieve impact. 

16. Datasystemen blijven aanpassen aan de toenemende behoefte aan transparantie, analyse en 

rapportage. 

17. Klachtenmechanisme toepassen in ketens in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad 

(SER) en andere retailers, met een pilot in 2023. 

18. Inzet in CBL-verband en binnen multistakeholder samenwerkingsverbanden voor betere 

bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders, met name in 

middenrisicolanden. 

19. Begin 2023 formulering van Jumbo Science Based Targets voor de eigen organisatie (scope 1 en 

2) en ons assortiment (scope 3). 

20. Genderactieplan opzetten met passende tijdslijn en doelstellingen (zie 'Vrouwenrechten - 

gendergelijkheid' voor beschrijving).  

 


