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Verantwoord en sociaal jaarverslag 2012

Onze ambitie is dat de producten die in 
onze schappen liggen zo verantwoord 
mogelijk zijn geproduceerd. Dat betekent 
dat de producenten een fatsoenlijk 
bestaan op kunnen bouwen en dat de 
teelt en verwerking van grondstoffen 
zo veel mogelijk met respect voor het 
milieu plaatsvindt. Dit geldt voor al onze 
producten en in het bijzonder voor eieren, 
vlees en zuivel. PLUS streeft ernaar om 
de consumptie van deze producten zo 
min mogelijk ten koste te laten gaan van 
het milieu en het welzijn van dieren. Hier 
worden continue stappen in gezet en 
dat blijven we de komende jaren doen. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk 
om hier transparant en helder over te 
communiceren.

PLUS streeft ernaar 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. PLUS werkt hierin 
nauw samen met leveranciers, logistieke 
dienstverleners en producenten. Op de 
korte termijn brengen we de impact zo 
veel mogelijk in kaart, om vervolgens 
te bepalen waar de grootste winst te 
behalen is. Stroomverbruik, CO2-uitstoot, 
afval(scheiding) en verpakkingsmateriaal 
zijn de belangrijkste speerpunten.

Een verantwoorde 
herkomst van producten

Verantwoordelijkheid 
voor een beter milieu

De PLUS supermarkten zijn gericht op 
het leveren van goede en verantwoorde 
producten en het verlenen van optimale 
service. Daarnaast willen we in de 
buurten van onze winkels een positieve 
bijdrage leveren aan de samenleving. 
Met activiteiten die het mogelijk maken 
om kinderen gezond op te laten groeien, 
of die bijdragen aan een veilig woon-, 
leef- en werkklimaat. Ook vinden wij het 
belangrijk om een goede werkgever te 
zijn voor onze mensen. Alleen met hun 
inzet en enthousiasme is het mogelijk om 
de beste servicesupermarkt van Nederland 
te worden. Daarom hebben we een goed 
opleidingsplan, bieden we voldoende 
doorgroeimogelijkheden en besteden we 
veel aandacht aan talentontwikkeling. 

Aandacht voor 
mens en maatschappij

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 zo duidelijk mogelijk over de 
gezondheidseigenschappen van onze 
producten te communiceren en door 
voldoende aanbod van gezondere 
alternatieven in alle productgroepen. 
Onze medewerkers stimuleren wij om te 
sporten en daarnaast bieden wij gezonde 
tussendoortjes aan tijdens de lunchpauze. 
Veel PLUS ondernemers steunen lokale 
initiatieven die gericht zijn op de 
gezondheid van klanten en vitaliteit van 
de gemeenschap.

Gezondheid en vitaliteit

PLUS brengt verantwoord en sociaal jaarverslag uit.

De verantwoorde 
boodschappen 
van PLUS
Supermarktketen PLUS heeft de zorg 
voor mens, dier, natuur en milieu hoog 
in het vaandel staan. Daarom zijn we bij 
PLUS volop bezig met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). 
Dat doen wij samen met onze klanten, 
ondernemers, medewerkers en andere 
stakeholders. Om iedereen op de hoogte 
te brengen en houden van wat we 
allemaal doen, brengt PLUS dit jaar voor 
het eerst een verantwoord en sociaal 
jaarverslag uit.

Verantwoord ondernemen betekent 
voor PLUS in de eerste plaats dat wij 
letten op een verantwoorde herkomst 
van onze producten. Daarnaast spelen 
maatschappelijke betrokkenheid, 
gezondheid en het milieu een grote rol in 
de bedrijfsvoering en het assortiment. 

Wij zoeken daarbij naar een balans 
tussen een financieel gezonde 
bedrijfsvoering en het zorgdragen voor 
de wereld om ons heen. PLUS is een 
organisatie van en voor zelfstandig 
ondernemers. Daardoor blijft MVO niet 
iets van het servicekantoor alleen. Juist 
de ondernemers kennen hun markt-
gebied als geen ander en zijn vaak erg 
actief in de buurt. In dit verslag vindt u 
daarom naast PLUS brede initiatieven 
ook een selectie van de meest 
aansprekende lokale initiatieven.
 
Het MVO-beleid van PLUS is opgedeeld 
in vier pijlers die hieronder worden 
toegelicht. De kleuren en iconen komen 
in de rest van dit verslag terug en laten 
daarmee zien hoe wij invulling geven 
aan dit beleid.



100 procent 
vrije uitloopeieren 

gezondheid en
vitaliteit

een beter 
milieu

mens en 
maatschappij

herkomst van 
producten

Op één specifieke overstap in 2012 zijn we extra trots: 
de volledige overstap van scharrel- naar vrije 
uitloopeieren. Hiervoor kozen we een bijzonder 
startmoment. De week voorafgaand aan Pasen werd 
het eierschap gevuld met uitsluitend vrije uitloop- 
en biologische eieren. PLUS is de eerste supermarkt 
in Nederland die deze volledige overstap naar vrije 
uitloopeieren maakt. Hiermee bevestigen we opnieuw 
onze voortrekkersrol op het gebied van verantwoord 
ondernemen. 

Het is belangrijk om dagelijks voldoende voedingsvezels 
te eten. Vezels zorgen voor een goede darmwerking, 
dragen bij aan het verzadigingsgevoel en daarmee aan 
het behoud van een gezond gewicht. Bruin en volkoren 
brood zijn een belangrijke bron van voedingsvezels. 
Het ene brood is het andere niet en veel brood 
wordt tegenwoordig gekleurd waardoor het 

landelijk

De mening
van de klant telt!
PLUS heeft de ambitie om de beste servicesupermarkt van 
Nederland te worden. Drie keer per jaar vragen we klanten 
van alle supermarktformules om hun mening te geven 
over hun ‘vaste’ supermarkt. Eén van de onderdelen in het 
onderzoek is de score op het gebied van MVO. Hierin wordt 
gekeken naar twee aspecten; ten eerste de totale beleving 
op het gebied van MVO en daarnaast het verantwoorde 
assortiment. Eind 2012 behaalden we op de totale beleving 
een vierde plaats. Het verantwoord assortiment scoort een 
eerste plek!

landelijk

Bij PLUS werken in totaal 17.869 mensen. 
De medewerkers van het servicekantoor (304) en 
de distributiecentra (665) vallen onder de CAO 
Grootwinkelbedrijven Levensmiddelen. De 16.900 
medewerkers in de PLUS supermarkten vallen onder 
de CAO Levensmiddelenbedrijf. In de distributiecentra 
heeft PLUS formele arbo-commissies, waar in totaal 
27 medewerkers meepraten over veiligheid en 
arbeidsomstandigheden op de werkvloer. 

PLUS 
als werkgever

 17.869
medewerkers

landelijk

landelijk

Het verduurzamen van de logistiek is altijd een speerpunt 
geweest bij PLUS. Niet voor niks was PLUS in 2010 de eerste 
Nederlandse retailer met een Lean & Green award voor 
logistiek. Zoals de tabel laat zien heeft PLUS sinds 2008 de 
logistiek ieder jaar klimaatvriendelijker gemaakt. In deze 
tabel worden het equivalent CO2 per 1.000 colli weergegeven. 
Dat betekent dat de uitstoot van de verschillende 
broeikasgassen is omgerekend naar het effect van het 
belangrijkste broeikasgas (CO2) en is weergegeven per 1.000 
verpakkingseenheden. Dit getal is de standaardmanier in 
Nederland om uit te drukken hoe klimaatvriendelijk de 
logistiek is. 

Naast de impact van de logistiek meten wij sinds dit jaar ook 
de CO2 uitstoot van de leaseauto’s. In 2012 bedroeg die 15.233 
ton CO2 equivalent. Met het vergroenen van het leasebeleid 
gaan wij ook daarin de strijd tegen klimaatverandering aan.

C02 uitstoot -20 procent

Vezelwijzer landelijk

vezelrijker lijkt dan het eigenlijk is. Dankzij de vezelwijzer, 
die PLUS klanten op al onze broodverpakkingen aantreffen, 
is snel en eenvoudig te zien hoeveel vezels het brood bevat 
en welke allergenen er in het brood zitten. Daarmee wordt 
het nog makkelijker om een verantwoorde en lekkere 
boterham te kiezen.

tCO2e totaal per 
1.000 colli

Daling t.o.v. 2008

2008 0,1899

2009 0,1842 -3%

2010 0,1770 -7%

2011 0,1653 -13%

2012 0,1519 -20% *

* inclusief de inkoop van groene stroom. Op basis van alleen efficiencywinst 
was de daling t.o.v. 2008 -15%.

Lean & Green cijfers 2012
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Beter leven voor 
kalf, kip en varken
Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp voor PLUS. 
Tegelijk is het ook een moeilijk onderwerp, omdat 
investeren in meer dierenwelzijn vaak ten koste gaat van 
het milieu. Dit komt omdat dieren die een beter leven 
hebben vaak ook langer leven en daardoor meer voedsel 
nodig hebben en meer mest produceren. Daarnaast is de 
kostprijs vaak hoger en wij bieden onze klanten graag 
een betaalbaar stukje vlees aan. 

Wij zijn blij dat het in september 2012 gelukt is om 
een start te maken met het volledig vervangen van ons 
reguliere varkensvlees door varkensvlees dat voldoet 
aan de eisen van het Beter Leven kenmerk 1-ster van 
de Dierenbescherming. We konden dit bovendien doen 

Een wereld zonder afval is helaas niet mogelijk. Het afval 
dat door PLUS wordt geproduceerd, zamelen wij zoveel 
mogelijk gescheiden in waardoor hergebruik mogelijk is. 
Daarnaast doen wij ons best om de hoeveelheid afval 
te verminderen of tenminste zoveel mogelijk in gescheiden 
stromen onder te brengen. Het organisch afval bestaat voor 
ongeveer 80 procent uit onverkoopbare levensmiddelen. 
De rest zijn de sinaasappelschillen van onze sapmachines 
voor zelfgeperst sap. De stijging van 2011 naar 2012 komt 
volledig voor rekening van het succes van de introductie 
van deze machines. Datzelfde geldt voor de stijging van het 
restafval waar nog een deel van de schillen in terecht komt. 
Uiteraard streven wij ernaar alle schillen komend jaar bij 
het organisch afval te hebben. Het plastic- en papierafval 
wordt gerecycled tot nieuw plastic en papier. Daarnaast 
stimuleren wij onze klanten hun afval te scheiden. Daarom 
bieden steeds meer PLUS supermarkten de mogelijkheid om 
frituurvet (117 winkels), kleding, schoenen en textiel 
(7 winkels) in te leveren. 

Afvalscheiding in kaart

zonder noemenswaardige prijsverhogingen voor de 
klant. Ook voor kalfs- en kippenvlees hebben we een 
mooie stap gezet. Het Hollands kalfsvlees van PLUS 
draagt het Beter Leven kenmerk 1-ster.

Met de introductie van de Hollandse Beter Leven kip 
eind 2012, hebben wij de omzet van onze kip met het 
Beter Leven kenmerk 1-ster kunnen vervijfvoudigen 
ten opzichte van voorgaande jaren. 

Drie mooie initiatieven die voor veel dieren een beter 
leven betekenen en wij zijn nog niet klaar. Ook in 
2013 verwachten wij weer paar stappen voor meer 
dierenwelzijn te kunnen zetten.

Omzet

(totaal € 1,97 miljard)

Omzetaandeel

€ 201.948.123

10,3%

€ 36.251.134

1,8%

Omzet

(totaal € 1,97 miljard)

Omzetaaandeel

Hoeveelheid afval per categorie in kilo’s per jaar.

organisch afval

2011      2012
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2011      2012
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restafval

2011      2012

1.690.894

1.888.894

plastic

2011      2012

789.398
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kleding, schoenen
en textiel

2011      2012

6.715

frituurvet

2011      2012

162.366

landelijk

De ondernemingsraad aan het woord
PLUS wil een betrokken en goede werkgever zijn. 
Aan wie kan je beter vragen of dit lukt, dan aan de 
ondernemingsraad (OR). Stefan Smits is de voorzitter 
van dit inspraak- en medezeggenschapsorgaan. 
Namens het personeel voert de ondernemingsraad 
overleg met de directie over het ondernemingsbeleid 
en de personeelsbelangen. Op het gebied van 
medezeggenschap is in 2012 over veel onderwerpen 
constructief overleg geweest. In overleg met 
de ondernemingsraad is een nieuw Sociaal Plan 
overeengekomen voor de komende twee jaar. 
Daarnaast is onder andere de visitatieregeling en 
de ondernemingscode vastgesteld. 

De herziening van het Sociaal Plan is volgens Stefan een 
goed voorbeeld van hoe PLUS zich als werkgever opstelt: 
“Het kan altijd gebeuren dat een dienstverband om wat 
voor reden dan ook ten einde komt. Het gaat erom hoe 
een werkgever daarmee omgaat. PLUS beperkt zich 
niet tot een financieel vangnet, maar besteedt ook 
veel aandacht aan het begeleiden naar nieuw werk.”
Over de nieuwe visitatieregeling zegt Stefan: “Als er 
spullen verdwijnen wil een directie de mogelijkheid 
hebben om zaken te onderzoeken, dat vinden wij 
vanzelfsprekend. Doordat wij betrokken zijn bij het 
opstellen van de regels, kunnen de collega’s erop 
vertrouwen dat aan hun privacy gedacht is.”

landelijk

landelijk

Vlnr: OR-voorzitter Stefan Smits en OR-lid Jan Pieter Stam

Het Vinkje (voorheen Ik Kies Bewust logo) maakt in één oogopslag duidelijk welke 
producten binnen een productgroep minder suiker, zout of verzadigd vet bevatten. 
Het groene Vinkje vind je op de gezondere Schijf van Vijf-producten met minder 
verzadigd vet, zout, suiker of juist meer vezel. Voorbeelden zijn: volkorenbrood met 
minder zout en voldoende vezel, magere kaas met weinig verzadigd vet en vers fruit 
zonder toegevoegd suiker. Een gezondere keuze. 

Om ook de keuze in overige producten gemakkelijk te maken, is er het blauwe Vinkje. 
Dit staat op verantwoorde producten die niet tot de Schijf van Vijf behoren, maar wel 
minder calorieën, verzadigd vet, suiker of zout bevatten. Denk bijvoorbeeld aan soep 
met minder zout of een snack met weinig calorieën. Een bewuste keuze. 

PLUS doet haar best om zoveel mogelijk gezonde en bewuste keuzes aan te bieden. 
Eind 2012 zijn wij de grens van 1.000 producten met Vinkje in het assortiment 
gepasseerd. Daarnaast meet PLUS de omzetaandelen van blauwe en groene Vinkje 
producten. Zo weten we niet alleen of wij onze klanten een gezonde en bewuste keuze 
aanbieden, maar ook in hoeverre hier gebruik van wordt gemaakt. Alleen dan doen we 
echt iets voor de gezondheid en vitaliteit van onze klanten. 

Omzetaandeel Vinkje producten 
landelijk
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Overgewicht bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem, daarom is het 
zaak dat zij leren wat gezond eten is en hoe zij bewuste keuzes kunnen maken. 
Hier levert PLUS, als servicesupermarkt, graag een bijdrage aan. SuperShopper 
is een programma van het Voedingscentrum voor kinderen uit groep 7 en 8 van 
het basisonderwijs. Het bestaat uit twee lessen op school en een speurtocht in 
de supermarkt. Middels de opdrachten op de speurkaarten raken de kinderen 
spelenderwijs vertrouwd met het lezen van verpakkingen en passen zij de kennis uit 
de lessen praktisch toe. De opdrachten die ze uitvoeren zijn heel divers. Zo wegen zij 
zelf groentesoorten af, want hoeveel is dat nu eigenlijk die aanbevolen 200 gram? 
Ook ontdekken ze hoe reclame met name ongezond eetgedrag stimuleert en ze 
nemen hun gebruikelijke keuzes onder de loep. Na afloop van de speurtocht krijgen 
de kinderen een ‘Certificaat SuperShopper’ als bewijs dat ze gezond en bewust 
hebben leren kiezen in de supermarkt.

Een verantwoorde 
en gezonde speurtocht 
in de supermarkt 

De EKO-tellingen: 
PLUS beste biologische én beste 
Fairtrade supermarktketen
PLUS heeft van alle retailers verreweg het grootste 
aanbod aan biologische én Fairtrade producten. 
Dit blijkt uit de jaarlijkse EKO-tellingen van Milieu-
defensie. In 2012 kwam PLUS voor het zevende jaar op 
rij als beste biologische supermarktketen uit de tellingen 
naar voren. Het aantal Fairtrade producten groeide met 
maar liefs 62 procent.

Fairtrade bananen voor 
inwoners 25ste Fairtrade gemeente
Venlo is eind 2012 benoemd 
tot Fairtrade gemeente. PLUS 
Benders steunde de festiviteiten 
rond de benoeming en stelde 
Fairtrade bananen beschikbaar. 
Deze werden uitgedeeld aan 
het winkelend publiek. Volgens 
PLUS Benders zorgt deze 
actie - naast de aandacht voor 
Fairtrade producten - voor een 
verantwoorde bijdrage aan de 
dagelijks voorgeschreven twee 
stuks fruit.

landelijk

Arbeidsomstandigheden 
in Nederland en Fair Produce  
PLUS vindt het belangrijk dat producten op een eerlijke wijze worden geproduceerd. 
Slechte arbeidsomstandigheden was altijd iets dat vooral in verre landen speelt. 
PLUS omarmt in dit verband bijvoorbeeld al jaren het Max Havelaar keurmerk voor 
Fairtrade. Afgelopen jaar werd duidelijk dat dit probleem ook in Nederland aan de 
orde is en dan vooral in de teelt van champignons. Om aan te tonen dat er onder 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden wordt gewerkt, heeft de champignonsector 
het keurmerk Fair Produce opgericht. Wij zijn blij dat onze leverancier dit keurmerk 
zonder problemen kreeg, omdat dit bevestigt dat de champignons van PLUS oké 
zijn. Omdat wij vinden dat goede arbeidsomstandigheden in Nederland niets 
bijzonders zou moeten zijn en het keurmerk geen duidelijke toegevoegde waarde 
garandeert, hebben wij besloten het logo niet op de verpakking van 
onze champignons te zetten. 

landelijk

lokaal

PLUS Verhoeven laat de buurt mee profiteren van de 1.500 euro die zij hebben 
verdiend met de interne winkelwedstrijd. Via een flyer bij de kassa konden klanten 
aangeven wie of welke vereniging zij nomineren voor een deel van het prijzengeld. 
Uit de 700 inzendingen heeft een onafhankelijk jury, bestaande uit de voorzitter van 
de winkeliersvereniging en een raadslid van de deelgemeente, de prijswinnaars 
bepaald. Tijdens een feestelijke middag zijn alle prijswinnaars in het zonnetje gezet. 
Daniël, een jongen met een verstandelijke beperking, kreeg de kans om zijn ouders 
in het zonnetje zetten en Gerda gaf haar ernstig zieke vriendin een dagje weg met 
haar kinderen. Ook de plaatselijke kinderboerderij kreeg een steuntje in de rug. 
In totaal zijn er 18 goede doelen blij gemaakt met een donatie. Al met al een 
succesvolle actie waar veel klanten van PLUS Verhoeven het nog steeds over hebben.

Goede doelen actie
lokaal

Elektrische mobiliteit creëert kansen voor bedrijven en de samenleving. Het is goed 
voor het klimaat, goed voor de luchtkwaliteit en er wordt gebruik gemaakt van een 
energiebron die er voorlopig zal zijn en die duurzaam op te wekken is. Verschillende 
PLUS ondernemers doen ervaringen op met elektrisch bezorgen. Zo rijdt PLUS 
Volgerlanden met een Mia Electric en bezorgen PLUS Koelhuis en PLUS Van Velzen 
de boodschappen met een elektrische Renault Kangoo. Met de nieuwe duurzame 
bezorgauto’s leveren we een bijdrage aan een schonere en betere leefomgeving 
voor onze klanten. Daarnaast valt de elektrische PLUS bezorgauto op een positieve 
manier op in het straatbeeld. Met PLUS laadpalen bij de winkels bieden deze drie PLUS 
supermarkten hun klanten, die zelf al elektrisch rijden, bovendien de mogelijkheid om 
hun auto op te laden. 

Elektrisch bezorgen 
lokaal

lokaal

Een gemiddelde supermarkt in Nederland verkoopt 141 biologische en 
35 fairtrade producten.           

Biologische producten Fairtrade producten

2011 240 63

2012 356 102
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Bij een verbouwing kunnen energiebesparende maatregelen kosten besparen. Dit biedt 
de mogelijkheid om op een verantwoorde manier te investeren in bouw, techniek en 
winkelinventaris. Daarnaast heeft PLUS samen met de andere supermarktformules en 
de overheid het convenant ‘Energiebesparing bij supermarkten’ ondertekend waarin 
we hebben afgesproken om een aantal energiezuinige oplossingen in al onze winkels 
in te passen. Dat gaat bijvoorbeeld om dagafdekking van de koelingen, energiezuinige 
HR ketels, spiegels in de armaturen van de lampen en het isoleren van leidingen. 
Het gaat daarnaast om veel kleine technische aanpassingen als frequentieregelingen 
voor koelcompressoren en pompen, en om het weersafhankelijk instellen van de 
CV installatie. Afgelopen jaar heeft PLUS 32 winkels verbouwd en daarmee 
energiezuiniger gemaakt.

Energiezuinig 
verbouwen

“Juist doordat 

wij het elkaar 

leren werkt het”

De stichting Max Havelaar wil een wereld waar rechtvaardigheid en duurzame 
ontwikkeling de basis vormen van internationale handel. Hierdoor kunnen mensen in 
ontwikkelingslanden via hun werk een fatsoenlijk en waardig bestaan opbouwen en 
kunnen zij kansen benutten. Om dat te bereiken geven wij het Max Havelaar keurmerk 
voor Fairtrade uit. Fairtrade draagt, door langdurige handelsrelaties op basis van 
gelijkheid en transparantie, bij aan duurzame ontwikkeling van organisaties van kleine 
boeren, plantagearbeiders en lokale gemeenschappen. Het is fantastisch dat PLUS 
het Fairtrade keurmerk zo belangrijk maakt. Naast een eerlijke prijs betaalt PLUS een 
Fairtrade premie. In 2012 is ruim een half miljoen euro aan premies beschikbaar gesteld 
voor het stimuleren van lokale ontwikkeling en armoedebestrijding. 

De stichting wil PLUS en haar klanten hartelijk bedanken.
Peter d’Angremond, directeur Max Havelaar

Dankjewel voor de hulp 
aan een rechtvaardiger wereld 

landelijk

De afdeling Opleidingen van PLUS Retail verzorgt de opleidingen en trainingen voor 
ondernemers en medewerkers van de PLUS supermarkten. Gedurende 2012 heeft de 
afdeling meer dan 10.000 inschrijvingen mogen ontvangen; een nieuw record!
Net als voorgaande jaren was er in 2012 veel animo voor de opleiding en herhalings-
training bedrijfshulpverlening, de introductiecursus en de vulploegcursus. De afdeling 
Opleidingen is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PLUS Factor, het interne 
programma rondom de merkwaarde Aandacht. In 2012 is voor de ruim 600 Aandacht 
Ambassadeurs een inspirerende aftrapbijeenkomst en een training ‘Scoren met 
Aandacht’ georganiseerd. In samenwerking met de collega’s van de afdeling 
Category Management zijn roadshows AGF en Brood verzorgd.

10.000 Inschrijvingen 
PLUS Academie 

landelijk

landelijk

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zijn we in 2012 gestart met ‘PLUS 
Beweegt Beter!’. Omdat het werk in de distributiecentra fysiek zwaar kan zijn, is er 
een hogere kans op het krijgen van lichamelijke klachten. Met dit ‘PLUS Beweegt 
Beter’-programma leren de medewerkers in de distributiecentra hoe zij de kans op 
blessures zo klein mogelijk maken. Henrie van Beek, hoofd Magazijn PLUS Retail West: 
“In september 2011 zijn wij in West begonnen met een pilot. Vijf coaches, waarvan ik 
er één ben, zijn door Buro voor Fysieke Arbeid opgeleid. Juist doordat wij het elkaar 
leren, werkt het.” Inmiddels zijn alle distributiecentra hiermee aan het werk. Tijdens 
de opleiding krijgen de medewerkers tips over hoe je beter kunt tillen en over de 
juiste houding tijdens het verzamelen van orders. Henrie: “Ik stond er nooit zo bij stil 
dat fysieke belasting zo’n belangrijk onderdeel van het werk is en dat de impact op je 
gezondheid zo groot kan zijn. Ook al nemen niet alle collega’s de tips meteen over, je 
ziet wel dat er echt iets is veranderd.” Karel Barten, orderverzamelaar PLUS Retail Zuid: 
“Aan het einde van de dag ben ik echt minder moe! Ik word begeleid door een externe 
trainster en collega/coach Yvonne Vellinga. Zij geeft mij één keer per week raad en 
tips.” Het werkt bovendien sfeer verhogend. Karel: “Collega’s roepen vaak ‘staan de 
benen nog recht’ of ‘Karel, beweeg je nog lekker?’ Daardoor blijft het leuk!”

PLUS Beweegt Beter!

Peter d’Angremond, directeur Max Havelaar

Henrie van Beek, hoofd Magazijn PLUS Retail West

landelijk

   Nr    Naam opleiding Aantal 
inschrijvingen

   1 Herhalingstraining bedrijfshulpverlening 988

   2 Basistraining veiligheid 960

   3 PLUS Vulploegcursus 969

   4 Roadshow Brood 758

   5 Kassatraining 742

   6 Introductiecursus 698

   7 PLUS Factor – Inspiratiebijeenkomst 562

   8 Praktijktraining veiligheid 524

   9 Roadshow AGF 507

   10 Opleiding bedrijfshulpverlening 453
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100 Miljoenste 
Fairtrade banaan
In 2010 is PLUS als eerste supermarkt gestart met de verkoop van uitsluitend 
Fairtrade bananen met het Max Havelaar keurmerk. De 100 miljoenste Fairtrade 
banaan werd afgelopen zomer verkocht bij PLUS Rechtuyt in Schoonhoven. In totaal 
profiteren circa 1.400 arbeiders en boeren van de Fairtrade bananenverkopen. Sinds 
deze volledige overstap heeft PLUS de bananenboeren in Colombia niet alleen een 
eerlijke prijs voor hun bananen 
betaald, maar ook een Fairtrade 
premie van ruim 700.000 euro. 
Van dit geld zijn onder andere 
studiebeurzen voor de werk-
nemers beschikbaar gesteld en
is geïnvesteerd in de kwaliteit
en productiviteit, huizen, scholen 
en irrigatiesystemen. Deze premie 
wordt door PLUS Retail en de 
zelfstandige PLUS ondernemers 
betaald. De PLUS klant is dus 
geen cent extra kwijt aan een 
(h)eerlijke Fairtrade banaan.

landelijk

Sinds 2012 krijgt iedere medewerker van PLUS Retail 
dagelijks een portie vitaminen. Zo’n zestien ananassen, 
twaalf meloenen, twaalf kilo druiven, vijf kilo aardbeien, 
24 kilo appels en 36 kilo bananen worden wekelijks 
afgeleverd op het servicekantoor in De Bilt. 
Ook de medewerkers van de drie regionale en het 
landelijke distributiecentrum krijgen gratis ‘werkfruit’. 
Werken aan de gezondheid van medewerkers kan zo 
makkelijk zijn.

Werkfruit

Nguyên Dang Que, koffieboer in Vietnam

landelijk

Bij PLUS 
is alle stroom groen
Het merendeel van de stroom in Nederland wordt nog altijd via niet duurzame 
energiebronnen opgewekt. Gas- en kolencentrales worden weliswaar steeds 
efficiënter, maar fossiele brandstoffen hebben altijd CO2

 uitstoot tot gevolg. 
PLUS gelooft dat duurzame energie de toekomst heeft. Daarom is onze stroom 
100 procent groen. Dat betekent dat hij afkomstig is van waterkracht, biomassa 
of windenergie. 

landelijk

Medio maart hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport en PLUS Retail een 
convenant ondertekend waarmee PLUS haar verantwoordelijkheid ten aanzien van 
naleving van wet- en regelgeving onderstreept. Naast meer aandacht, meer vers en 
meer voordeel, betekent ‘PLUS geeft meer’ dus ook borging en naleving van een veilige 
en duurzame leefomgeving en transport.

Ondertekening 
convenant met Inspectie 
Leefomgeving en Transport

landelijk

Boeren en kwekers 
aan het woord
Alle koffie onder het PLUS Huismerk is sinds augustus 100 procent Fairtrade. 
Dit geldt voor de PLUS filterkoffie, koffiepads en koffiebonen. PLUS is de eerste 
supermarktketen die deze stap zet. 

Nguyên Dang Que, koffieboer in Vietnam
“Door Fairtrade hebben we nu een nauwere band met andere boeren. We komen 
regelmatig bijeen, helpen en leren van elkaar. Het helpt ons het boerenbedrijf beter 
te runnen. De eerste premie-inkomsten die we door Fairtrade kregen, hebben we 
besteed aan landbouwtraining. Ik heb daardoor mijn opbrengsten zien toenemen. 
Een hectare koffie levert me nu 4.000 kilo koffie op, terwijl het gemiddelde in 
Vietnam maar 2.000 kilo is. Daarnaast is er met het geld een weg aangelegd naar de 
koffievelden. Ik hoop dat consumenten mijn koffie kiezen. Mijn koffie is namelijk 
echte koffie….”

landelijk

Mevrouw Beswerda, klant van PLUS Rechtuyt, kocht de 
100 miljoenste Fairtrade banaan en ontvangt een Fairtrade 
boodschappenpakket van PLUS Ondernemer Bas Rechtuyt.

PLUS Retail voert eens per drie jaar een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) 
uit. Eind 2012 hebben medewerkers de mogelijkheid gehad om een vragenlijst 
in te vullen. Ruim 90 procent van alle medewerkers van het servicekantoor en de 
distributiecentra heeft aan het onderzoek deelgenomen. Een hoge respons waardoor 
de resultaten van het onderzoek zeer representatief zijn. Medewerkers geven het 
werken bij PLUS Retail gemiddeld een 7,6. Dat is een mooi cijfer, waar we trots op 
zijn. Dit cijfer is gelijk aan het resultaat van het MTO in 2009. Medewerkers geven 
aan heel tevreden te zijn over de werksfeer, samenwerking met collega’s en de 
manier waarop we met elkaar omgaan binnen PLUS. Ook geeft vrijwel iedereen aan 
het werk zowel geestelijk als lichamelijk goed aan te kunnen. Landelijk zijn er vijf 
knelpunten geformuleerd, die vrijwel op alle locaties duidelijk verbetering behoeven. 
De knelpunten zijn (in willekeurige volgorde):

1. Bekendheid BHV-organisatie en vertrouwenspersonen.
2. Bekendheid met ARBO commissie (distributiecentra).
3. Achtergrondmuziek op de werkplek (distributiecentra).
4. Bekendheid lange termijndoelen van PLUS Retail.
5. Tevredenheid over doorgroeimogelijkheden.

Deze vijf punten komen in ieder geval terug in een plan van aanpak dat wordt 
opgesteld door de afdeling P&O, in overleg met directie en de onderdeelcommissie.

Werken bij PLUS Retail 
krijgt een 7,6

landelijk
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Je lekker laten verleiden door chocolade én bijdragen aan een betere toekomst 
voor cacao- en suikerboeren? Dat kan nu bij alle PLUS supermarkten. Sinds medio 
september zijn alle chocoladerepen onder het PLUS Huismerk 100 procent Fairtrade.

Paul Agyabeng, cacaoboer in Ghana
“Fairtrade heeft ertoe geleid dat we samenwerken, goed georganiseerd zijn en 
meer produceren. Daarnaast stelt Fairtrade ons in staat om diverse projecten in de 
gemeenschap te betalen, zoals schoon drinkwater. Ook kunnen we nieuw gereedschap 
kopen en ontvangen we jaarlijks een bonus die met name wordt geïnvesteerd in het 
verbeteren van de productie.”

Als enige supermarkt in Nederland verkoopt PLUS sinds november uitsluitend nog 
Fairtrade rozen in haar nieuwe bloemen- en plantenafdelingen bij ruim 65 PLUS 
supermarkten.

Anna Kaaya, rozenkweekster in Tanzania
Anna werkt nu vijf jaar voor de Fairtrade gecertificeerde bloemenkwekerij Mount 
Meru. Hiervoor heeft zij twee jaar bij een andere Fairtrade bloemenkwekerij gewerkt. 
Deze goedlachse dame wil gewoon een ‘good life’. Wellicht heeft zij haar zoon 
daarom ook Goodlucky genoemd. Haar dochter heet Lina. Fairtrade helpt haar met 
betere sociale voorzieningen en haar kinderen kunnen naar school. Uiteraard heeft 
zij nog iets te wensen over en dat zijn kippen voor de gemeenschap, zodat zij allen 
kunnen profiteren van de eieren. Verder zou een uitbreiding van de graanmolen ook 
zeer welkom zijn. De wachtrij wordt dan vast en zeker een stuk korter.

Scopias atletiek, VVV-Venlo, VIA VVV, PLUS Benders, 
GGD en sportbedrijf Venlo organiseerden gezamenlijk 
de Venlolympics. Leerlingen van groep 6 en 7 van tien 
basisscholen uit de regio Venlo streden op 17 april om 
de titel ‘Meest sportieve school’. Alle 280 deelnemers 
werden ’s morgens ontvangen door Koelie, de mascotte 
van VVV-Venlo. Na een gezamenlijke warming-up gingen 
de teams op verschillende onderdelen de strijd met 
elkaar aan. Tot groot enthousiasme van de teams kregen 
zij versterking van een aantal spelers van VVV-Venlo. 
Na de lunch werd deze sportieve dag afgesloten met een 
schoolestafette. Alle deelnemers en organisatoren kijken 
terug op een zeer geslaagde dag.

Succesvolle 
Venlolympics 

Anna Kaaya, rozenkweekster in TanzaniaPaul Agyabeng, cacaoboer in Ghana

In juni kondigde PLUS een intensivering van de 
samenwerking met de Stichting Voedselbanken 
Nederland aan. Producten die niet meer verkocht 
kunnen worden in de supermarkt, maar nog wel 
geschikt zijn voor consumptie, levert PLUS aan de 
Voedselbank. Daarbij kan worden gedacht aan 
producten die tegen de houdbaarheidsdatum 
lopen, producten met een verkeerd etiket of 
producten waarvan de verpakking niet aan de 
gewenste kwaliteit voldoet. Uitgangspunt bij 
donatie van producten aan de Voedselbank 
is dat de voedselveiligheid van het product 
is gegarandeerd. Op deze manier helpen wij 
gezinnen die in Nederland onder de armoedegrens 
leven en gaan we verspilling van voedsel tegen.

PLUS intensiveert 
samenwerking met de voedselbank

Maatschappelijk 
betrokken werkgever
Niet iedereen die aan het werk wil, komt zomaar aan het werk. Dat geldt zeker voor 
mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een 
lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Met de nieuwe participatiewet, 
die in 2014 ingaat, wil de overheid dit probleem te lijf gaan. Voor PLUS is dit al enige 
tijd praktijk. We bekijken zorgvuldig welke vacatures kunnen worden ingevuld door 
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin werken we landelijk 
samen met verschillende bemiddelingsbureaus, WSW-organisaties en gemeenten. 
In 2012 zijn er op het servicekantoor nieuwe medewerkers vanuit dit traject gestart 
op de afdeling Datamanagement en bij de receptie. Ook op de distributiecentra 
proberen we de inzet van mensen met een beperking te vergroten. 

landelijklandelijk

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een nieuw label voor zelfstandige 
supermarktondernemers die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met TNO. 
Boodschappen doen bij een SSK supermarkt is kiezen voor duurzaamheid. Dat merken 
klanten niet alleen aan het aanbod, maar ook aan de milieubesparende bedrijfsvoering. 
De kwaliteit van de medewerkers en de actieve betrokkenheid in de wijk of het dorp 
laat die meerwaarde van de zelfstandige ondernemer nog eens extra zien. 

Super Supermarkt 
Keurmerk

In 2012 ontvingen 
33 PLUS supermarkten 
het Super Supermarkt 

Keurmerk

lokaal

lokaal
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Groente en fruit van het seizoen
Groente en fruit van het seizoen staan centraal in de nieuwe campagne van onze 
AGF afdeling die medio 2012 van start ging. Deze producten komen vers uit 
de grond, zijn vol van smaak en vitamines én dankzij het enorme aanbod extra 
voordelig. PLUS werkt met vaste telers en samen zorgen we ervoor dat de beste, 
verse producten zo snel mogelijk in de winkels liggen. De klant profiteert van al 
dit voordelige lekkers en ‘plukt’ het seizoen bij PLUS! 

Bij PLUS Retail stimuleren wij onze medewerkers om te sporten. Daarom doen 
wij jaarlijks met twee nationale hardloopevenementen mee. Eind september 
deden twintig collega’s mee aan de Dam tot Damloop van zestien Engelse mijl. 
In november liepen een aantal collega’s de vijftien kilometer lange Zeven- 
heuvelenloop in Nijmegen. Daarnaast is er op het servicekantoor van PLUS Retail 
een bedrijfshockeyteam actief.

Hardlopen en hockey 
bij PLUS Retail

Omzetaandelen 
Wat PLUS betreft houdt de verantwoordelijkheid van een supermarkt niet op bij 
het bieden van een verantwoord alternatief. Wij streven ernaar om de omzet 
van deze verantwoorde keuzes zoveel mogelijk verhogen. Alleen dan hebben 
dergelijke initiatieven echt impact. Daarom meten wij de omzetaandelen van vier 
productcategorieën die toegevoegde waarde bieden op de belangrijkste issues: 
 

Productcategorie Omzet 
(totaal € 1,97 miljard)

Omzetaandeel

Biologische producten (duurzame landbouw) € 28,7 miljoen 1,5 %

Fairtrade producten (eerlijke handel) € 27,6 miljoen 1,4 %

Aandeel binnen productcategorie Omzet Aandeel binnen 
categorie

Beter Leven vlees binnen vlees (dierenwelzijn) € 26,0 miljoen 16 % 

Groene vis binnen vis (duurzame visserij) € 10,2 miljoen 45 % 

Maar liefst 25 PLUS ondernemers 
in Oost-Nederland gaven eind 2012 
gehoor aan de oproep van 3FM Serious 
Request om in actie te komen voor 
het terugdringen van babysterfte. 
Met lokale activiteiten en het 
verzamelen van statiegeldbonnen 
is door de betreffende PLUS 
supermarkten en hun klanten bijna 
25.000 euro opgehaald. 

In actie voor 3FM 
Serious Request

lokaal

landelijk
landelijk

landelijk

Verantwoord is één van de merkwaarden van PLUS en een belangrijke pijler van onze 
formule. Om de merkwaarde Verantwoord binnen de PLUS organisatie te verankeren 
is begin 2011 het Greenteam opgericht. Het Greenteam - bestaande uit managers en 
medewerkers van verschillende disciplines - bepaalt mede de koers voor het MVO-beleid 
en zorgt voor een goede uitvoering daarvan. 

Met dit verslag laten wij zien dat Verantwoord geen loze belofte is, maar dat we 
daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het voldoet aan de 
richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). De GRI-tabel staat op 
www.plus.nl/over-plus/duurzamer. Hierin wordt verwezen naar dit verantwoord en 
sociaal jaarverslag, maar ook naar het financieel jaarverslag van de Sperwer Groep. 
Dit verslag is terug te vinden op www.plus.nl/over-plus/sperwer. 

Neem met vragen over het MVO-beleid of de in dit verslag besproken onderwerpen 
gerust contact op met het Greenteam via greenteam@plusretail.nl.

Het Greenteam
landelijk

8

Ongeveer 30 procent van het geproduceerde voedsel wordt ergens tussen de boer en 
het bord weggegooid. Dat is om meerdere redenen zonde. Ondernemer Bart Groesz 
(PLUS Klaassen – Rozenburg) doet samen met WageningenUR (WUR) sinds 2010 
onderzoek naar het verwaarden van producten die niet meer geschikt zijn voor 
verkoop, maar nog prima te consumeren zijn. In de eerste fase is onderzocht of 
er categorieën te maken zijn van verschillende stromen derving. Daarnaast is 
onderzocht welke van deze stromen zich goed lenen voor centrale herbewerking. 
In de tweede fase, die binnenkort gaat starten, wordt de economische haalbaarheid 
van de centrale herbewerking van de meest kansrijke stromen onderzocht. Dit gaat 
vooral over AGF en brood producten. In deze fase zullen tien PLUS supermarkten 
in het Westen van het land worden betrokken. De producten worden via de 
reguliere logistieke kanalen teruggebracht naar distributiecentra, waarvandaan 
ze naar afnemers gaan voor (her)bewerking. Onderdeel van dit hele traject is het 
project ‘Too good to waste’ dat PLUS ondersteunt. Dit is een initiatief van jonge 
ondernemers die onder andere een gazpacho hebben gemaakt van reststromen 
tomaten uit het AGF-schap van de PLUS supermarkten.

PLUS zet zich in 
om voedselverspilling te verminderen

landelijk

Deze publicatie is een uitgave van PLUS Retail, afdeling PR & Interne Communicatie. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of op 
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming. PLUS Retail sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Jeanet Waanders

Jobcarving bij PLUS Sturing
‘Jobcarving’ betekent letterlijk ‘banen hakken’. En dat is wat PLUS ondernemer 
Guus Sturing doet in zijn supermarkt in Almelo. Bestaande banen worden 
opgedeeld in verschillende taken. De goed opgeleide eigen medewerkers richten 
zich volledig op hun kerntaken. De overgebleven taken worden uitbesteed aan 
externe medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is goed voor 
die ‘nieuwe’ collega’s, maar ook voor de eigen vakmensen; de ervaring leert dat 
jobcarving zorgt voor minder werkdruk, meer werkplezier en betere dienstverlening.

lokaal

Guus: “We hebben nu twee dames in dienst 
die het ontzettend goed doen. We betalen 
bemiddelingsbedrijf SOWECO hiervoor 
een vergoeding en deze medewerkers 
zijn dus niet officieel bij ons in dienst. 
Wij vinden het echter wel belangrijk dat 
ze onderdeel zijn van het bedrijf en maken 
dan ook geen onderscheid bij bijvoorbeeld 
bedrijfsuitjes.” Op dit moment doen deze 
collega’s voornamelijk inpakwerk, maar 
ook het controleren van houdbaarheids- 
data, bijvullen van de schappen en 
schoonmaken kan prima via jobcarving.


