
Resultaten 2015

Met meer dan 1 miljoen dollar 
aan Fairtrade premie was 
PLUS in 2015 de grootste 

afdrager in de Nederlandse 
supermarktwereld

In 2015 hebben 61 winkels 
met ondersteuning van de 
specialisten Lokaal en MVO 

een optimalisatietraject 
opgestart

In totaal liggen er nu ruim 
1.400 producten met een 

Vinkje in de schappen,
waarvan ruim 600 onder 

het huismerk.

Educatie van klanten 
over gezonde voeding

Toename Beter Leven-
producten met 76% 
(doelstelling: 20%)

Introductie van de PLUS 
Fairtrade sinaasappelsap. 

Ook de haricot verts, limoenen, 
physalis, landen kof�e en 

losse thee zijn in 2015 Fairtrade 
gecerti�ceerd

Verdere investering in 
ons vitaliteitsbeleid 

Start pilot ‘OverLekker’-
tomatensoep en –saus met 

Hutten Catering, om 
verspilling tegen te gaan  

Voortgang in onderzoek 
naar alternatieve, beter 

recyclebare verpakkingen

Samenwerking met 
Vullen of Voeden

Schakel in de keten

Mensen en kapitaal (Logistieke) processen Producten Afval en recycling
Inkoop en 

leveranciersrelaties

Stimuleren van werk-
gelegenheid, ook voor mensen 

met een beperking

Vermindering 
CO2-uitstoot

Duurzame 
productinnovatie

Vermindering reststromen 
voedsel door inzetten

alternatief gebruik

Bescherming van
ecosystemen

Energie-ef�ciënte 
processen

Stimuleren van 
gezonde producten

Verbetering 
arbeidsomstandigheden 
in ontwikkelingslanden

Samenwerken en innoveren 
op gebied van duurzaamheid, 

met leveranciers

Stimuleren duurzame 
productie door 
samenwerking 
biologische en 

Fairtrade partners

Verbetering 
dierenwelzijn

Bijdrage aan 
de Nederlandse economie

Ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden 
bij medewerkers

Deelname aan 
(wetenschappelijk) onderzoek

Vermindering bomenkap 
door reductie papierstromen

Stimuleren van bewegen

Tegengaan van 
(voedsel)verspilling

Minder afval door 
verpakkingsinnovaties

Waardecreatie voor de maatschappij en kansen voor PLUS

Meer werkgelegenheid
 voor mensen met 

een beperking

Voortzetting van ondersteuning 
van onze ondernemers op 
gebied van Lokaal en MVO

Als allereerste supermarkt 
introduceerden wij in 

september 2015 biologisch 
afbreekbare kof�ecups

CO2-uitstoot transport is 
door het GROEI-initiatief met 

meer dan 60% teruggedrongen

Het GIJS-assortiment nam toe 
tot ruim 200 streekproducten

Ambities 2016
Totaal verantwoord 

assortiment groeit met 
ten minste 6 procent

Participatie van mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt op de winkelvloer,

in de dc’s en op het 
servicekantoor

Verantwoorde producten 
ook volopin de aandacht in 

magazine en op tv

Voor het servicekantoor, 
de dc’s en de logistiek worden 

de eerste stappen op weg 
naar klimaatneutraal gezet

Huismerkproducten 
worden gezonder gemaakt, 

groei van producten 
met het Vinkje

Storytelling over de 
producten en de herkomst 

in de meeste winkels
Veel aandacht voor 

opleiding en inpassing van 
medewerkers op de dc’s

Meer dan 95 procent van 
het afval uit de winkel 
wordt nuttig ingezet

De winkels van PLUS 
worden klimaatneutraal

PLUS op weg naar 
een plek bij de top 50 

beste werkgevers

Versterken van de groente- 
en fruitconsumptie door 

uitbreiding assortiment en 
veel aandacht in promotie

Klanten worden in 
de winkel geïnformeerd
over de gezonde keuzes

Samenwerking met afval-
verwerker Shanks en super-

marktketen Coop het afval in 
de supermarkten nog verder 

te reduceren en ef�ciënter
 verwerken

PLUS Waardeketen

Inkoop en leveranciersrelaties
De ambitie van PLUS is dat producten zo verantwoord mogelijk zijn geproduceerd.
Dat betekent dat de producenten een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen en
dat de teelt en verwerking van grondstoffen zo veel mogelijk met respect voor 
het milieu plaatsvindt. We verduurzamen onze keten door samen te werken met 
leveranciers. Dit leidt ook tot een steeds duurzamer assortiment in onze winkels, 
zoals de bananen, ananassen, koffie, thee en chocoladerepen van PLUS, die honderd 
procent Fairtrade zijn.
 
Mensen en kapitaal
In ons dagelijks werk maken onze mensen het verschil en daarom willen we goed 
voor onze mensen zorgen. Opleiding en ontwikkeling vormen een speerpunt in  
ons beleid en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht.  
Daarnaast willen we graag een bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit, van  
medewerkers en klanten. Ons doel is mensen te helpen bij het ontwikkelen van  
een gezonde leefstijl.
 
Logistieke processen
Als supermarktketen heeft PLUS een omvangrijk netwerk aan distributiecentra en 
supermarkten. Iedere dag opnieuw is dat een behoorlijke logistiek proces. En dat 
proces willen we continu verbeteren. PLUS streeft er hierbij vooral naar de impact  
van de productie en haar bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. 
Die impact bestaat bijvoorbeeld uit de productie en verwerking van

verpakkingsmateriaal, emissies bij het transport en het energiegebruik voor het 
koel houden van verse en diepvriesproducten. Wij werken hierin nauw samen met  
leveranciers, logistieke dienstverleners en producenten. Een van onze ambities is dat 
onze winkels op korte termijn volledig klimaatneutraal zijn.
 
Producten
Producten vormen de kern van ons werk: uiteindelijk moeten we met onze producten 
tegemoet komen aan de vraag van onze klanten. Toch sturen we bij PLUS ook van-
uit het aanbod, als we signalen oppikken uit de maatschappij en vinden dat juist 
wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Zo werken we met ons assortiment  
aan duurzaamheid en gezondheid. Nog nooit groeide bijvoorbeeld het assortiment 
met keurmerken zo hard als vorig jaar. 
 
Afval en recycling
Aan het eind van de keten, als producten al dan niet verkocht zijn, nemen we 
onze verantwoordelijkheid voor het afval dat we produceren. Dit afval komt 
voor een groot deel voort uit de verpakkingen die we gebruiken. We doen  
onderzoek naar alternatieve, beter recyclebare verpakkingen. Zo introduceerden 
we in september 2015 als allereerste supermarkt biologisch afbreekbare koffie-
cups. Deze kunnen in de groencontainer worden weggegooid en zijn daarom 
beter voor het milieu. De koffie is van dezelfde kwaliteit als die van de reguliere 
cups. Zo werken we aan het steeds verder terugdringen van ons afval.


