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Waardeketen 2019  

 

Deze waardeketen behoort tot het jaarverslag 2019. 

 

Onze keten Leveranciers  PLUS servicekantoor  PLUS distributiecentra 
PLUS ondernemers en 

winkels 
Klanten Afval en recycling 

Kernactiviteiten Merendeel van het assortiment 

ingekocht via Superunie.  

 

Producten via Superunie en eigen 

leveranciers ingekocht: 14.000.  

 

Servicekantoor in 

Utrecht.   

 

PLUS medewerkers 

(incl.) hulpkrachten: 

1.092. 

4 distributiecentra. 

 

Transport van 

distributiecentra naar de 270 

winkels in samenwerking met 

onze logistieke dienstverlener. 

Coöperatie van 234 

zelfstandige 

supermarktondernemers met 

in totaal 270 winkels in 

Nederland. 

Goed Eten aanbieden via een 

breed assortiment aan 

levensmiddelen, van vers tot 

DKW.  

 

Ook bieden we een  

non-food assortiment 

(bloemen, drogisterij- en 

huishoudartikelen etc.).  

Op het servicekantoor en in de 

winkels wordt afval 

gescheiden ingezameld.  

 

Als producten in onze winkels 

niet verkocht zijn, nemen we 

onze verantwoordelijkheid en 

proberen we deze producten 

een zo goed mogelijke 

bestemming te geven.  

Impact Goed Eten betekent: geproduceerd 

met respect voor mens, dier en 

milieu. PLUS streeft ernaar dat de 

producten zorgvuldig geteeld en 

geproduceerd zijn, dat producenten 

en arbeiders in de 

toeleveringsketens een waardig 

bestaan op kunnen bouwen en dat 

productie plaatsvindt met zo veel 

mogelijk respect voor het milieu en 

aandacht voor dierenwelzijn. Dit 

geldt voor onze producten van 

Nederlandse bodem en uit het 

buitenland.  

 

We ontwikkelden hiervoor een 

zogeheten Ken de Keten-aanpak 

(due diligence). Dit is een 

risicomanagementproces, waarmee 

we feitelijke en mogelijke negatieve 

impact van onze ketens en onze 

bedrijfsvoering op het gebied van 

mensenrechten, dierenwelzijn en 

milieu kunnen onderzoeken, 

Samen met onze mensen 

maken we onze ambities 

waar en kunnen we 

groeien. PLUS zorgt 

daarom voor:  

- Opleiding en 

ontwikkeling, o.a. via de 

PLUS Academie 

(Middenkaderopleiding 

Kaderopleiding PLUS, 

Ondernemerschap & 

retailmanagement)  

- Het stimuleren van een 

gezonde leefstijl van 

onze medewerkers.  

- Het stimuleren van een 

veilige werkomgeving 

voor onze 

winkelmedewerkers. 

 

Daarnaast hebben we op 

ons servicekantoor 

groene stroom.  

Als supermarktketen heeft 

PLUS een omvangrijk logistiek 

proces. Daarnaast hebben de 

emissies van het transport 

impact op het milieu. Het 

logistieke proces willen we 

continu verbeteren en 

daarvoor werken we samen 

met onze logistieke 

dienstverlener en zijn we 

voornemens over te gaan op 

één centraal 

distributiecentrum.   

 

Steeds meer klanten bestellen 

online de boodschappen en 

daarmee neemt het vervoer 

in de wijk toe. Daarom 

werken we aan elektrisch en 

alternatief transport, zoals 

elektrische bezorgauto’s.  

 

 

 

PLUS wil de impact van de 

bedrijfsvoering op het milieu 

zoveel mogelijk beperken. In 

de PLUS winkels zijn 

verschillende mogelijkheden 

om hieraan te werken, bijv. 

door het minimaliseren van 

het energiegebruik voor het 

koel houden van verse en 

diepvriesproducten.  

 

- 83% van de winkels gebruikt 

LED lampen.  

- 51% van de winkels heeft 

energiezuinige CO2-koelingen.  

- 7% van de winkels heeft 

zonnepanelen. 

- 68 PLUS supermarkten 

gebruiken geen gas meer.  

- Alle 270 supermarkten zijn 

klimaatneutraal. Het 

stroomverbruik wordt 

gecompenseerd met Europese 

certificaten. Het gasverbruik 

PLUS wil haar klant zo goed 

mogelijk bedienen, in de 

winkels en online. We bieden 

hiervoor producten aan die 

aansluiten op de vraag van de 

klant. Ook sturen we bij PLUS 

vanuit het aanbod, als we 

signalen oppikken uit de 

maatschappij en vinden dat 

juist wij onze 

verantwoordelijkheid moeten 

nemen. Zo werken we aan een 

duurzaam en gezond 

assortiment.  

 

Via onze schappen, middels 

voorlichting en campagnes 

stimuleren we onze klanten te 

kiezen voor deze gezonde en 

duurzame producten.  

 

  

Een deel van het afval bij 

PLUS wordt veroorzaakt door 

onze verpakkingen. We 

hanteren een 

verpakkingsbeleid. We willen 

1) zo min mogelijk 

en waar nodig,  

2) hernieuwbare en  

3) recyclebare verpakkingen.  

 

Om de afvalverwerking zo 

goed mogelijk te laten 

verlopen zamelen we in onze 

supermarkten karton, plastic 

en organisch afval gescheiden 

in. 

 

Daarnaast doet PLUS veel om 

voedselverspilling tegen te 

gaan. Zo geven we 

consumenten tips voor het zo 

goed mogelijk bewaren van 

voedsel.   
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verminderen, voorkomen en 

herstellen. Deze aanpak is in 2019 

geactualiseerd voor bananen, koffie, 

cacao en vis en nieuw uitgewerkt 

voor vlees. De belangrijkste landen 

waar de leveranciers in deze ketens 

zich bevinden, de risicoanalyses en 

onze aanpak zijn hier te vinden.   

 

 

 wordt gecompenseerd met 

Fairtrade Carbon Credits. 

 

PLUS vindt het belangrijk er 

voor de buurt te zijn. Met onze 

winkels leveren we een 

positieve bijdrage aan de 

buurt, bijv. door lokale acties 

te starten en lokale 

initiatieven te ondersteunen. 

- 92% sponsport een lokale 

sportclub. 

- Ruim 230 winkels hebben 

een AED.  

 

Samenwerking 

en dialoog 

Diverse partijen die een  

verantwoorde herkomst borgen 

zoals Stichting Max Havelaar, de 

Dierenbescherming, de Good Fish 

Foundation, MSC, ASC, Stichting 

Milieukeur, Fairfood, LNV, Fairfood, 

Hivos, Greenpeace, Milieu Centraal, 

Oxfam Novib, Questionmark, 

Wakker Dier en de Zuidelijke Land- 

en Tuinbouworganisatie (ZLTO). 

Externe instanties voor 

trainingen en 

opleidingen. 

 

 

Logistieke dienstverlener.  

 

Lean & Green Logistics. 

Landelijk: 

Hartstichting, 

NederlandSchoon. 

 

Lokaal: 

o.a. (sport)verenigingen, 

Stichting Community 

& Voedselsurplus en 

voedselbanken.  

 

 

Schooldag van de 

Duurzaamheid, Het Diabetes 

Fonds, de Hartstichting, 

Nationaal Actieplan Groente & 

Fruit, Questionmark, 

Consumentenbond, VWS, 

Voedingscentrum. 

Samenwerking met onze 

leveranciers en Plastic Whale 

om het gebruik van 

plastic verder te reduceren. 

 

KIDV, Plastic Whale, Plastic 
Soup Foundation, IenW, 
FairClimateFund, Natuur & 

Milieu, NederlandSchoon en 

Voedselbanken Nederland.  
 
 
Samenwerking met de WUR 
voor inzicht in minder 
voedselverspilling. 

MVO-beleid 

Pijler 

Verantwoorde herkomst van 

producten  

Gezondheid en vitaliteit  

Een beter milieu 

 

Goed werkgeverschap Een beter milieu  Een beter milieu  

Lokale betrokkenheid 

Verantwoorde herkomst van 

producten 

Gezondheid en vitaliteit  

Een beter milieu 

Lokale betrokkenheid 

Een beter milieu  

Lokale betrokkenheid  

 

NB. Genoemde percentages zijn berekend o.b.v. in 2019 ingevulde MVO-winkelpaspoorten (cijfers afkomstig uit MVO-winkelpaspoort, zie toelichting in pijler 4 Lokale Betrokkenheid, jaarverslag 2019) 
 
 

 

https://www.plus.nl/info-ken-de-keten-aanpak
https://www.plus.nl/info-verantwoord/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen

