
Ambities 2015

Minimale groei van 
verantwoord assortiment 

van 6%. Voor Beter 
Leven-keurmerk 20%

Inkoopvoorwaarden waar 
mogelijk verder aangescherpt 

met Verantwoord-aspecten

Verdere professionalisering 
organisatie door traject 

leren & ontwikkelen

Programma opzetten om 
ziekteverzuim met 25% terug 
te dringen voor medewerkers 

(45+) in fysieke functies

10% van alle 
medewerkers laten 
deelnemen aan een 
periodiek medisch onderzoek

Verdere optimalisatie 
supply chain door 

ketensamenwerking

100% gebruik 
van windenergie 

Uitrol PLUS Voedingsfilosofie

Introductie gezonde 
tussendoortjes bij de kassa

Substantiële vermindering 
voedselverspilling

10% minder restafval
 in de winkels.

Grootschalige introducties 
binnen GIJS en Biologisch

Resultaten 2014

Verdere uitbreiding van 
ons opleidingenprogramma

Start ondersteuning van onze 
ondernemers op gebied van 

Lokaal en MVO

Procesverbetering door 
barcode palletlabel

Minder CO2 door inzet 
dubbeldekkers en minder 

lege kilometers

Tweede Lean and Green Star

Terugdringing energiegebruik

Vermindering papierstromen

PLUS melkpakken ingezet 
tegen voedselverspilling

Sponsoring nationale 
en lokale sportevenementen

Met Krachtvoercampagne 
gezinnen met kinderen 
bewuster gemaakt van 

groente- en fruitconsumptie

Educatie van klanten 
over gezonde voeding

Rundvlees: introductie 
Beter Leven-keurmerk 

2-sterren 

Introductie Fairtrade koffiecups 
en uitbreiding Fairtrade thee

Vleeswaren: 5 soorten 
vleeswaren hebben het 
Beter Leven-keurmerk 

2-sterren 

Het stimuleren van 
Nederlandse AGF-producten

Voortgang in onderzoek 
naar alternatieve, beter 

recyclebare verpakkingen

Schakel in de keten

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

leveranciersrelaties

Stimuleren van
werkgelegenheid

Vermindering 
CO2-uitstoot

Duurzame 
productinnovatie

Vermindering reststromen 
voedsel door inzetten

alternatief gebruik

Bescherming van
ecosystemen

Energie-efficiënte 
processen

Stimuleren van 
gezonde producten

Verbetering 
arbeidsomstandigheden 
in ontwikkelingslanden

Verduurzamen keten 
door samenwerking 

met leveranciers

Stimuleren duurzame 
productie door 
samenwerking 
biologische en 

Fairtrade partners

Verbetering 
dierenwelzijn

Meer werkgelegenheid 
voor mensen met een 

beperking

Ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden 
bij medewerkers

Bijdrage aan de 
Nederlandse economie

Vermindering bomenkap 
door reductie papierstromen

Stimuleren van bewegen

Tegengaan van 
voedselverspilling

Minder afval door 
verpakkingsinnovaties

Waarde voor de maatschappij en kansen voor PLUS

PLUS Waardeketen

Inkoop en leveranciersrelaties
Met de producten in onze schappen hebben we een impact tot aan het begin 
van de keten, bijvoorbeeld op lokale boeren die de grondstoffen produceren.  
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 bijvoorbeeld de thee en koffie, die bij PLUS 100% Fairtrade zijn.
 
Mensen en kapitaal
In ons dagelijks werk maken onze mensen het verschil. Als retailer met vestigingen 
in heel Nederland, hebben een behoorlijke impact op (lokale) werkgelegenheid. 
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht. We zetten in  
op verdere opleiding en ontwikkeling. Daarnaast willen we graag een bijdrage 
leveren aan de gezondheid. Eten en drinken hebben een grote invloed op de 
gezondheid en vitaliteit van mensen. Ons doel is om medewerkers en klanten te  
helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Dat doen wij door een gezond 
voedingspatroon voor onze klanten en medewerkers te stimuleren en het promoten 
van sporten onder medewerkers.
 
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 verpakkings-
materiaal, 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 we op korte  
termijn volledig over willen gaan op windenergie.
 
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 en we vertellen we onze klanten graag over de  
toegevoegde waarde van deze producten. Ook staat het tegengaan van voedsel-
verspilling 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. Soms zit een innovatie ook in een 
slimmigheidje: onze (100% Fairtrade) koffiecups zijn niet apart geseald zoals bij  
de meeste cupjes het geval is, maar liggen in een kartonnen treetje. Dit betekent 
dus minder afval. Zo werken we aan het steeds verder terugdringen van ons afval.


