Bijlage: Waardecreatiemodel
Als supermarkt staan we midden in de samenleving. In de gehele keten voegen we
waarde toe en streven we naar positieve impact. Tegelijkertijd proberen we onze
negatieve impact te minimaliseren. Dit is verankerd in ons MVO-beleid en doen we door
onze financiële middelen, inkopen, grondstofgebruik en medewerkers zo efficient
mogelijk in te zetten.
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MVOpijler

Output 2021

Financieel

Onze visie en
missie

Financieel

- Eigen vermogen 297,9
miljoen euro
- Investeringen (netto) 55,8
miljoen euro

Wij streven naar
een duurzame
bedrijfsvoering
waarbij de klant
centraal staat en de
focus ligt op goed
eten, voor iedereen
elke dag.

- Commercie en duurzaamheid gaan samen
- 2.922 miljard euro consumentenomzet incl.
btw
-31,6 miljoen euro nettowinst

Productie

Kernwaarden

Productie

- 268 winkels in NL
- 1 servicekantoor in Utrecht
- 4 distributiecentra in heel
NL, 2 externe DC's voor
(vries)vers
- Transportpartner

-

- 4.500 huismerkproducten in het
assortiment
- 14.000 producten in het assortiment
- (Ingekocht) aanbod van verse
voedingsproducten tot kruidenierswaren en
een non-foodassortiment

Menselijk en intellectueel

De keten in vier
stappen

Natuurlijk

- Kennis, vaardigheden en
competenties
- 870 FTE's (excl. filialen)
- 229 ondernemers
- Training en ontwikkeling
via opleidingen

-

- Groei biologisch assortiment
- Groei assortiment met erkende en
onafhankelijke keurmerken
- Groei aanbod lokale producten

- Productie door eigen
leveranciers en leveranciers
Superunie
- Verantwoorde inkoop
assortiment
- Gas-, elektra- en
watergebruik
- Brandstof voor transport

Inkoop
Distributie
Supermarkten
Klant

Herkomst van producten

Natuurlijk

Betrokken
Samen
Open
Vooruit

Sociaal

- +/- $1,7 miljoen premieafdracht Fairtrade
- Start Ken de Keten-aanpak voor zuivel,
eieren, kaas
- Langetermijn samenwerkingen met
leveranciers
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(vervolg)
Input

>

Activiteiten

>

MVOpijler

- Promotie gezond assortiment
- Bijna 300 Laagblijvers; groente en fruit
structureel in prijs verlaagd
- Communicatie over gezonde producten
d.m.v. Nutri-Score
- Minder zout, verzagdigd vet en suiker in
verschillende huismerkproducten
- Groei aanbod vleesvervangers
- Groei aanbod alcoholvrije dranken

Beter milieu

Natuurlijk
- Inrichting van nieuw DC met BREEAMexcellent
- Minder, hernieuwbare en recylebare
verpakkingen, 251.769 kg plastic bespaard in
2021
- Groei aanbod verpakkingsvrije producten
- 230.000 maaltijden gered, daarmee
voorkomen van derving

Lokale betrokkenheid

Menselijk en intellectueel
- 87% van de PLUS winkels heeft een MVOwinkelpaspoort, 57 winkels daarvan 30
punten of meer scoren
- >90% van de winkels sponsort een lokaal
goed doel met gezonde producten
- Lokale initiatieven van PLUS-ondernemers
voor de buurt
- Klanten PLUS sparen ruim 3 miljoen euro
voor het Nederlandse verenigingsleven

Goed werkgeverschap

- Samenwerkingsverbanden
- Langdurige contracten met
leveranciers
- Contact met belangrijke
stakeholders
- Medewerkersbetrokkenheid

Natuurlijk

Gezondheid en vitaliteit

Sociaal en relationeel

Output 2021

Sociaal
- Training en opleidingen
- Lonen en pensioenen
- Extra hygiënemaatregelen voor gezonde en
veilige werkomgeving
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Toelichting SDG
1 Geen armoede.
(Extreme) armoede zou in geen enkele vorm mogen bestaan. We vinden het belangrijk dat de
productiemedewerkers in onze ketens een leefbaar loon hebben. We streven naar een hoge
premieafdracht aan Fairtrade nu en in de toekomst.
2 Geen honger.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot voldoende, voedselveilig voedsel voor een
gezond en actief leven. Ons productassortiment bieden we aan, voor iedereen, elke dag. Daarnaast
zetten we ons in voor een duurzame voedselproductie. We realiseren dit bijvoorbeeld door te
zorgen voor een verantwoorde herkomst, door het promoten van meer plantaardige voeding en
lokale producten en door de duurzame keuze de makkelijkste keuze te maken.
8 Eerlijk werk en economische groei.
Duurzame en inclusieve economische groei moet mondiaal bevorderd worden. Iedereen moet in
staat zijn fatsoenlijk werk te verrichten. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers, in de
gehele keten, kunnen werken onder goede omstandigheden. We nemen onze verantwoordelijkheid
om misstanden in de keten, zoals kinderarbeid, te voorkomen en om duurzame productie in onze
productielanden te bevorderen.
9 Industrie, innovatie en infrastructuur.
Door te investeren in technologische vooruitgang, maken we duurzame oplossingen voor
economische uitdagingen en milieuproblemen: het creëert nieuwe jobs en zorgt voor betere
energie-efficiëntie.
12 Verantwoorde consumptie en productie.
Met het oog op de groeiende wereldbevolking moeten we meer produceren met minder
hulpbronnen en efficiënt omgaan met het beheer van deze natuurlijke hulpbronnen. Dit sluit aan
bij onze ambitie duurzaam in te kopen, producten met een verantwoorde herkomst aan te bieden,
voedselverspilling in onze winkels tegen te gaan en afvalproductie te beperken.
17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken.
De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten we samen nastreven. We geloven dat we met andere
partijen moeten samenwerken om de SDG’s te behalen. Intercontinentaal, nationaal, regionaal en
lokaal. Daarom zetten wij ons actief in voor samenwerkingen in (inter)nationale ketens voor een
duurzame ontwikkeling.
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