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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 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. Al onze supermarkten 
zijn volledig klimaatneutraal. Dit breiden we uit naar 
andere onderdelen van onze organisatie. 

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 vanuit 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. 
Ook staat het tegengaan van voedselverspilling bij ons 
hoog op de agenda.

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.

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.

Waardeketen

De waardeketen behoort tot de rapportage 
over 2016. Zie op onze website ook ons 
Verantwoord en Sociaal Jaarverslag en de 
uitleg over materialiteit.
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Waardecreatie voor 
de maatschappij en 
kansen voor PLUS

Bescherming van
ecosystemen.

Stimuleren van werkgelegenheid, 
ook voor mensen met een 
beperking.

Vermindering CO2-uitstoot. Duurzame productinnovatie. Vermindering reststromen voedsel 
door inzetten alternatief gebruik.

Verbetering 
arbeidsomstandigheden 
in ontwikkelingslanden.

Bijdrage aan de Nederlandse 
economie.

Energie-efficiënte processen 
en winkels.

Stimuleren van gezonde 
producten.

Minder afval door 
verpakkingsinnovaties.

Stimuleren duurzame productie 
door samenwerking biologische 
en Fairtrade partners.

Ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden bij medewerkers.

Vermindering bomenkap door 
reductie papierstromen.

Stimuleren van bewegen.

Verbetering dierenwelzijn. Deelname aan (wetenschappelijk) 
onderzoek.

Tegengaan van (voedsel)
verspilling.

Schakel in de keten Inkoop en 
leveranciersrelaties Mensen en kapitaal (Logistieke) processen Producten Afval en recycling

Resultaten 2016 Introductie van de PLUS Fairtrade 
pandan- en basmatirijst.

PLUS Retail is één van de beste 
werkgevers van Nederland, zo 
blijkt uit het Beste Werkgevers 
onderzoek van Effectory.

Alle 261 supermarkten zijn 
klimaatneutraal.

Introductie frisdrankmeter 
en vezelmeter.

Bijna alle ondernemers 
werken samen met een 
lokale voedselbank.

Alle bananen, ananassen, 
limoenen, kokosnoten, de koffie, 
thee, chocolade, sinaasappelsap, 
pandanen basmatirijst en rozen 
van PLUS Huismerk zijn volledig 
Fairtrade gecertificeerd.

In 2016 slaagden zes aspirant 
ondernemers voor hun opleiding.

Al het toiletpapier, onze 
tissues, zakdoeken, luiers en 
dameshygiëneproducten zijn 
al jaren geleden verduurzaamd 
volgens de standaard van FSC 
of PEFC.

De omzet van biologische 
producten groeide met 11% 
(doelstelling: 8%). De omzet van 
ons GIJS-assortiment groeide met 
7% (doelstelling: 5%).

Ongeveer 40% van de winkels 
brengt AGF-restanten naar de 
kinderboerderij.

Met meer dan 1 miljoen dollar 
aan Fairtrade premie was PLUS in 
2016 de grootste afdrager in de 
Nederlandse supermarktwereld.

Alle 261 PLUS supermarkten 
sponsoren een lokale (sport)club.

Er zijn circa 240 winkels die 
boodschappen bezorgen, waarvan 
125 met duurzame bezorgwagens.

De omzet van producten met 
Leven keurmerk groeide met 94% 
(doelstelling: 15%).

PLUS is uitgeroepen tot de Beste 
Vers Supermarkt van het jaar 
2016.

Iedere ondernemer is actief met 
MVO op lokaal niveau. Zo bieden 
veel PLUS ondernemers de 
mogelijkheid om het statiegeld 
te doneren aan een lokaal doel. 
In 2016 was dit meer dan 
1 miljoen euro.

PLUS 1% FairShare® partner van 
Fonds Gehandicaptensport.

Als eerste supermarkt in 
Nederland vernieuwde PLUS de 
verpakkingen van (ongezonde) 
PLUS huismerkproducten voor 
kinderen.

Voor een veilige en 
duurzame leefomgeving 
hebben PLUS en Inspectie 
Leefomgeving en Transport 
een samenwerkingsconvenant 
afgesloten tot 2020.

Ten opzichte van 2008, toen wij 
startten met Lean and Green, is 
onze CO2-uitstoot 31% lager.

In 2016 verlaagden we de 
hoeveelheid suiker, zout of 
verzadigd vet in meer dan 
100 van onze producten.
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Ambities 2017 Wekelijkse instroming van nieuwe 
vleeswaren met het Beter Leven 
keurmerk van 
de Dierenbescherming.

Op het servicekantoor en in de 
distributiecentra biedt PLUS 
steeds gezondere voeding aan. 
Dat zetten we door in 2017.

In 2017 verdubbelen we het aantal 
winkels met zonnepanelen.

Verhogen van de groente- en 
fruitconsumptie door uitbreiding 
assortiment en veel aandacht in 
promotie.

In 2017 verminderen we onze 
restafvalstromen met 10%.

In 2017 werken wij aan de 
introductie van diverse nieuwe 
Fairtrade producten.

In drie kwart van de PLUS 
supermarkten werken 
medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dat blijven 
wij actief uitbreiden.

We werken aan het 
klimaatneutraal maken 
van het servicekantoor, de 
distributiecentra en de logistiek.

In 2017 introduceren wij nieuwe 
vissoorten, passend bij het 
seizoen. De volgende stap is 
het verduurzamen van de vis in 
samengestelde producten en 
conserven.

Wij breiden ons assortiment 
klimaatneutrale koffie steeds 
verder uit.

Naast televisie verspreiden 
wij onze visie op ‘Goed Eten’ 
ook op de radio, in magazines, 
in kranten en in onze winkels. 
In 2017 gaan we hier volop 
mee door.

Onze ambitie is om de cacao in 
alle PLUS huismerkproducten 
te laten bestaan uit Fairtrade 
gecertificeerde cacao.




