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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. We streven ernaar dat in 
2018 ook het servicekantoor, de distributiecentra en de logistiek klimaatneutraal worden.   
 
Inkoop en leveranciersrelaties 
Goed eten betekent ook dat de producten uit ons assortiment zorgvuldig geteeld en geproduceerd zijn. In de gehele keten 
van al onze producten willen we 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. PLUS 
ontwikkelt hiervoor een zogeheten Due Diligence aanpak, Ken de Keten. Wij bedoelen hiermee dat we een 
risicomanagementproces opzetten, waarmee we feitelijke en mogelijke negatieve impact van onze ketens en onze 
bedrijfsvoering op het gebied van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu kunnen onderzoeken, verminderen, voorkomen 
en herstellen. Dit leidt ook tot een steeds duurzamer assortiment in onze winkels, zoals de bananen en de huismerk koffie 
& thee van PLUS, die honderd procent Fairtrade 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 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. 
 
Deze waardeketen behoort tot de rapportage over 2017. Zie op onze website ook ons Jaarverslag 2017. 
 
  



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. 
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Introductie van de eerste 

samengestelde producten 

met Fairtrade ingrediënten. 

Zoals PLUS magere 

bananenyoghurt met 

Fairtrade bananen.  

 

95% van de  PLUS 

supermarkten 

sponsort een lokale 

(sport)vereniging. 

 

Alle 261 supermarkten zijn 

klimaatneutraal via de 

hoogste standaard van 

Fairtrade gecertificeerde 

carbon credits (als eerste in 

Nederland). 

 

Introductie suikermeter 

voor ontbijtgranen.  

 

84% van de PLUS 

supermarkten schonk één 

of meerdere keren per 

week producten aan de 

lokale voedselbank.  

Alle 46 leveranciers zijn 

aangeschreven en 

gevraagd om te schakelen 

naar Fairtrade 

gecertificeerde cacao. 

In 2017 zijn 5324 

diploma’s/certificaten/ 

opleidingen behaald aan de 

PLUS Academy (verdeeld 

over 34 opleidingen). 

30 PLUS supermarkten 

gebruiken geen gas meer.  

De omzet van biologische 

producten groeide met 

10%. De omzet van ons 

GIJS-assortiment groeide. 

Verruiming 

donatiemogelijkheden aan 

de voedselbank voor 

huismerkleveranciers. 



Resultaten 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste nieuwe PLUS 

huismerkproducten met 

Fairtrade cacao staan in het 

schap. 

 

 

 

met 0,06% (doelstelling: 

5%). 

 

 

waardoor nu bijv. ook vlees 

aangeboden wordt.  

Introductie twee nieuwe 

Zuid-Afrikaanse Fairtrade 

wijnen en vijf varianten 

Fairtrade PLUS 

Koffiecapsules.  

Er zijn voorbereidingen 

getroffen om duurzaamheid 

een plek te geven in de 

middenkader -en de 

kaderopleiding. 

24 supermarkten kregen 

nieuwe koelinstallaties met 

natuurlijk koudemiddel 

(CO2) en warmte-

terugwinning (totaal in 77 

winkels). 

 

De omzet van producten 

met Beter Leven keurmerk 

groeide met 23%. 

 

 

Actie ‘Goed eten gooi je 

niet weg’ in samenwerking 

met Milieu Centraal.  

Alle huismerk koffie en 

thee klimaatneutraal. 

Aanpak van zwerfafval in 

samenwerking met 

Nederland Schoon door o.a. 

nieuwe afvalbakken te 

plaatsen bij winkels, de 

‘snoep-route’ aanpak in 

Utrecht te introduceren en 

deel te nemen aan de 15e 

Nationale Opschoondag. 

 

Bijna alle PLUS 

supermarkten bezorgen 

boodschappen thuis, 

waarvan de helft met 

elektrische 

transportmiddelen. 

 

 

Uitbreiding van vleeswaren 

assortiment met Beter 

Leven keurmerk en gebruik 

Beter Leven vlees in 

maaltijden.  

PLUS is in 2017 voor het 

derde jaar op rij 

uitgeroepen tot de Meest 

Verantwoorde Supermarkt 

van Nederland. 

Met 1,3 miljoen dollar aan 

Fairtrade premie was PLUS 

in 2017 de grootste 

afdrager in de Nederlandse 

supermarktwereld. 

 

Tijdens de ‘Was op Maat-

campagne’ tegen gebruik 

van te veel wasmiddel bood 

een aantal PLUS 

supermarkten in Zuid-

Holland klanten een 

doseerbakje. 

Duurzame 

boodschappenbezorging 

getest met de bakfiets 

Urban Arrow en een Stint 

Cargo. 

95% verantwoorde 

herkomst van PLUS 

Huismerk verse vis, het 

aandeel MSC en ASC-vis in 

de visconserven is vergroot 

en bijvangst opgenomen in 

het assortiment.  
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  Introductie 

milieuvriendelijke 

dubbeldektrailers zorgen 

voor minder kilometers en 

brandstofbesparing. 

 

Alle 40 verpakkingen van 

minder gezonde PLUS 

huismerkproducten 

bevatten geen 

kindermarketing elementen 

meer.  

 

 

  Onze CO2-uitstoot per collo 

is 5,7% lager dan in 2016. 

 

In 2017 verlaagden we in 

meer dan 400 producten de 

hoeveelheid suiker, zout of 

verzadigd vet. 

 

 

Schakel in de 

keten 

Inkoop en 

leveranciersrelaties 
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Ambities 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behouden koploper positie 

Fairtrade door wederom 

6% omzetgroei te 

realiseren en in te zetten 

op Fairtrade cacao: 50% 

van de huismerkproducten 

waarvoor cacao wordt 

gebruikt, is Fairtrade 

gecertificeerd in 2018 en 

100% in 2020.  

 

Op het servicekantoor en in 

de distributiecentra biedt 

PLUS steeds gezondere 

voeding aan. Dat zetten we 

door in 2018. 

Behalen 3de ster Lean & 

Green voor duurzame 

logistiek. 

 

Het verhogen van de 

consumptie van groente en 

fruit door een aantrekkelijk 

en scherp geprijsd aanbod 

én door campagnematig 

aandacht te vragen voor 

het seizoen. 

 

In 2018 alle verpakkingen 

screenen op  

materiaalgebruik en 

recyclebaarheid.   

 

‘Ken de keten’-aanpak 

wordt aangevuld met 

concrete voorbeelden van 

transparantie. 

Iedere PLUS supermarkt 

heeft een winkelpaspoort 

waaruit blijkt welke MVO 

gerelateerde inspanningen 

op lokaal niveau worden 

genomen. 

 

CO2- footprint 2018 is 5% 

lager dan in 2017. 

Introductie van het zuivel-

keurmerk vindt in de loop 

van 2018 plaats.  

 

Minder verspilling in de 

winkel en bij de consument 

blijft het streven, via goed 

inkopen, samenwerking 

met de voedselbanken en 

bewustwording bij de 

consument. 



Ambities 2018 Het vleesassortiment met 

keurmerk wordt verder 

uitgebreid (omzet +10%) 

Meer dan 95% van de PLUS 

supermarkten steunt een 

(sport)vereniging, én 

minimaal een ander 

maatschappelijk lokaal 

doel. 

Minimaal de helft van de 

PLUS supermarkten 

bezorgt de boodschappen 

bij de klant met een 

elektrisch aangedreven 

vervoermiddel. 

>500 huismerkproducten 

zijn in samenstelling 

verbeterd ten opzichte van 

2017. 

 

Alle PLUS supermarkten 

zetten zich in voor het 

tegengaan van zwerfafval 

rondom de winkel middels 

plaatsing van afvalbakken, 

deelname aan de Landelijke 

Opschoondag en – indien 

van toepassing – een 

snoeproute-aanpak. 

 

 In iedere PLUS supermarkt 

werkt minimaal één 

medewerker met een 

afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 Producten met daarop 

kindermarketing in de 

categorieën chocolade, 

suikerwerk, chips, koek en 

tussendoor worden in de 

loop van 2018 niet meer op 

ooghoogte van kinderen 

gepresenteerd. 

 

 

 Alle winkelmedewerkers 

trainen zodat zij nog meer 

kennis hebben over ‘Goed 

Eten’. 

 Zichtbaarheid vlees-

vervangers vergroten door 

middel van uitbreiding 

presentatie en assortiment. 

 

 

 Duurzame inzetbaarheid 

faciliteren op basis van 

cao-afspraken. 

 De caloriemeter bij de 

frisdranken wordt 

geoptimaliseerd en als 

uitgangspunt genomen 

voor verdere stappen in 

een bewuster aanbod. 

 

 

 



 
 

Ambities 2018    Goed ontbijten wordt met 

een landelijke campagne 

wederom onder de 

aandacht gebracht in het 

voorjaar en na de zomer bij 

de start van het nieuwe 

schooljaar. 

 

 


