
Ken de Keten-beleid  
Ambitie om leidend te zijn 
in ketentransparantie van  
huismerkproducten. Goed Eten,  

voor de buurt  
en voor elkaar
PLUS staat voor Goed Eten. Onze producten  
zijn geproduceerd met respect voor mens,  
dier en milieu. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen gaat voor ons hand in hand met 
financieel gezond zijn. Als Meest Verantwoorde 
Supermarkt, zeven jaar op rij, blijven we ons hier 
dagelijks voor inzetten (bron: GfK Rapport 2021).

Eerste 100% elektrische  
zware vrachtwagen van 
Nederland in gebruik genomen.

Minder, hernieuwbaar en 
recyclebaar verpakken
De totale plasticbesparing in  
2021 was 251.700 kilo op jaarbasis. 

Klimaatneutrale winkels 
Alle 268 PLUS supermarkten 
zijn klimaatneutraal.

PLUS Biologisch
Nieuw huismerk waarmee we 
het biologisch assortiment 
uitbreiden. 

Verantwoord 
assortiment
+3% Fairtrade en 
+8% biologisch.

PLUS steunt Nederlandse telers:  
bramen, blauwe bessen en frambozen 
komen in de zomer van Nederlandse 
bodem. Komkommers komen het hele 
jaar uit Nederland.

Bouw van nieuw DC Oss 
met hoogste BREEAM-certificering 
Outstanding opgeleverd. 4 distributiecentra 

in Nederland. 
2,922 miljard euro  
omzet in 2021. PLUS en Coop 

willen verder als  
één coöperatie.

Pilot Nutri-Score 
op huismerkverpakkingen  
via elektronische schaplabels,  
in de app en op de website.

Voedselverspilling tegengaan
144 winkels zijn aangesloten bij 
Too Good to Go en 230.000 
maaltijden zijn gered.

Ruim 4.500 PLUS huismerk-
producten, waarvan ruim  
400 Fairtrade producten.

Actief in de buurt 
Wij zorgen voor Goed 
Eten, voor de buurt  
en voor elkaar.

Via Superunie wordt  
het merendeel van  
het assortiment ingekocht.

Standaard biologische zuivel 
Alle 0,5 en 1 literpakken 
dagverse melk, karnemelk 
en yoghurt zijn voortaan 
standaard biologisch.

Ruim 25.000 medewerkers.

Beste Supermarkt van 
Nederland, volgens 
Nederlandse consumenten 
(GfK Zomerrapport 2021).

Producten verbeterd  
en gezonder 
Percentage zout, suiker  
en verzadigd vet verlaagd.

Lokale ondersteuning 
PLUS geeft met ruim 3 miljoen  
euro het Nederlandse verenigings-
leven een steuntje in de rug.

Fairtrade premie 
PLUS draagt bijna  
1,7 miljoen US$ aan 
Fairtrade premie af.

Due Diligence 
Nieuwe Due Diligence-
aanpak ‘Vooruit in 
ketenverantwoordelijkheid’. 

231 ondernemers.


