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De samenleving 
én PLUS
Medio juni 2013 heeft PLUS voor het eerst een 
stakeholderbijeenkomst georganiseerd. Aan 
vertegenwoordigers van diverse NGO’s (goede doelen 
organisaties zoals de Dierenbescherming en stichting 
Natuur en Milieu) en aan leveranciers heeft PLUS haar 
verantwoord-beleid gepresenteerd. PLUS ontving veel 
lof voor de reeds gemaakte verantwoorde stappen. 
Er is uitgebreid gesproken over de noodzaak voor 
positieve publiciteit, om verantwoord ondernemen ook 
commercieel succesvol te maken. Naast complimenten 
was er ook opbouwende kritiek. Zo kan PLUS meer in 
termen van duurzamer en gezonder communiceren 
omdat het altijd beter kan. Het advies om meer aandacht 
te besteden aan gezondheid volgt PLUS op. Dit blijft een 
speerpunt in 2014.

Klantvriendelijkste bedrijf 
van Nederland
Onze ambitie is glashelder: in 2015 is PLUS de beste 
servicesupermarkt van Nederland. We streven naar 
een duurzame bedrijfsvoering waarbij de focus ligt 
op onze merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en 
Verantwoord. Al onze medewerkers werken elke dag 
hard om de belofte ‘PLUS geeft meer’ waar te maken. 
We zijn heel erg blij dat onze klanten dit ook zien. 
De titel ‘Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 2013’  
is voor ons een bevestiging dat wij op de goede weg 
zijn om onze ambitie ‘de beste servicesupermarkt van 
Nederland’ te verwezenlijken.

De verantwoorde keuzes
van PLUS
Er is in 2013 hard gewerkt aan onze doelstelling om 
koploper te zijn en blijven als verantwoorde supermarkt 
van Nederland. Met een nieuwe campagne ‘Verantwoord 
kiezen doen wij al voor u’, die wordt ondersteund met 
onder andere een televisiecommercial, brachten wij de 
unieke 100 procent verantwoord-stappen van PLUS bij 
het grote publiek onder de aandacht. 

Vandaag de dag verwacht de klant van haar supermarkt 
dat producten verantwoord zijn. Volgens ons is er geen 
andere supermarkt dan PLUS die in zo’n grote mate 
voldoet aan die verwachting. Bij een groeiend aantal 
producten halen we vanuit eigen overtuiging zelf het 
minder verantwoorde alternatief uit het schap. Een 
retailer wil het klanten zo makkelijk mogelijk maken 
om verantwoord boodschappen te doen; in de praktijk 
kopen consumenten immers vaak minder verantwoord 
dan zij eigenlijk willen. Bij PLUS hoeft de consument 
niet meer actief de verantwoorde keuze te maken. 
Als het niet lukt om volledig over te stappen op het 
verantwoorde product, dan maakt PLUS de verantwoorde 
keuze zo aantrekkelijk mogelijk. Bijvoorbeeld door meer 
huiswijnen onder Fairtrade te verkopen, het assortiment 
‘Hollandse Beter Leven Kip’ te vergroten en door onze 
winkelmedewerkers op te leiden om klanten te helpen 
met verantwoorde keuzes. Hoe wij dat het afgelopen jaar 
hebben gedaan en ook komend jaar doen lees je in de 
diverse artikelen in dit jaarverslag.

Eric Leebeek
Commercieel directeur en voorzitter van het Greenteam



Dat is de filosofie van Arie van Doesburg, unitmanager 
Vers en verantwoordelijk voor de verduurzaming van het 
assortiment bij PLUS. 

Dat begon vier jaar geleden met de bananen. In 2010 was 
PLUS de eerste supermarkt van Nederland die besloot 
om alleen nog maar Fairtrade bananen te verkopen. 
Sindsdien is het beleid dat PLUS waar mogelijk de 
verantwoorde keuze voor de consument maakt. 
Omdat een consument van de supermarkt mag 
verwachten dat het assortiment verantwoord is. In 
2011 volgden de huismerk thee en de ananassen. Sinds 
begin 2012 zijn alle eieren in het schap biologisch of 
van vrije uitloopkippen. Daarnaast werd in 2012 alle 
huismerk koffie Fairtrade, zijn de Fairtrade rozen aan het 
assortiment toegevoegd en is PLUS begonnen om al het 
varkensvlees onder het Beter Leven kenmerk 1-ster van 
de Dierenbescherming te brengen.  

Arie: “Ondernemen is af en toe dingen gewoon doen. 
De wereld wordt niet beter van verantwoord-beleid dat 
alleen op papier en uit richtlijnen bestaat. 

PLUS gelooft dat je verantwoord zichtbaar moet maken 
voor de klant, maar niet ten koste van alles. Werken aan 
een verantwoord assortiment levert soms ook dilemma’s 
op. Vanuit dierenwelzijn wil PLUS bijvoorbeeld graag 
al het varkensvlees centraal inkopen. Door continu 
het gesprek met zowel de externe als de interne 
belanghebbenden te voeren, kom je tot een oplossing 
die voor iedereen acceptabel is.”

Voor 2014 heeft Arie de volgende uitdagingen 
geformuleerd: voor veel consumenten is AGF 
vanzelfsprekend verantwoord. Ook hiervoor geldt 
dat zaken beter kunnen, bijvoorbeeld rondom 
gewasbescherming, kunstmest en energiegebruik in 
kassen. PLUS gaat op zoek naar een manier om ook hier 
haar verantwoordelijkheid te nemen op een manier die 
de klant herkent en waardeert. Daarnaast wil PLUS op 
het gebied van rundvlees een diervriendelijke stap zetten. 

Arie van Doesburg aan het woord

‘Verantwoord ondernemen 
is een kwestie van doen’

In 2013 heeft PLUS zes 
verantwoorde huiswijnen aan 
het assortiment toegevoegd. 
Drie witte en één rode huiswijn 
uit Chili en Zuid-Afrika hebben 
het Fairtrade keurmerk 
waardoor eerlijke prijzen 
en arbeidsomstandigheden 
gegarandeerd zijn. Twee nieuwe 
rode huiswijnen uit Frankrijk 
en Spanje zijn biologisch. 
Tijdens de druiventeelt wordt 
hier alleen gebruikgemaakt 
van goedgekeurde 
gewasbescherming en 
geen gebruik gemaakt van 
kunstmest. 

Nieuwe 
verantwoorde huiswijnen

landelijk landelijk

landelijk

Bewuste visweek
Vis is lekker en gezond, het voedingscentrum adviseert 
twee keer per week vis te eten, waarvan minimaal één 
keer vette vis. Om ervoor te zorgen dat we over tien jaar 
nog steeds kunnen genieten van een lekker stukje vis, 
hecht PLUS grote waarde aan een duurzame visvangst. 
We kijken naast de versheid en de kwaliteit van ons 
assortiment, ook naar een duurzame visstand. 
We selecteren zorgvuldig vissoorten waarbij de vangst 
zo min mogelijk schade brengt aan de natuur. Daarnaast 
zorgen we dat de kweek van vis op een manier gebeurt 
waarbij de omgeving in zijn waarde wordt gelaten. 
Van 9 tot en met 15 september heeft PLUS meegedaan 
met de Bewuste visweek. Dit is een landelijk initiatief 
van onze partners Wereld Natuur Fonds en Stichting 
de Noordzee om consumenten te informeren over de 
noodzaak van duurzame vis. 

Bananenwedstrijd
In 2013 streden de PLUS super- 
markten per regio met elkaar om de 
titel ‘Beste bananenverkoper’. PLUS 
André en Joyce van Rijen, PLUS Pansier 
en PLUS Jan Sterk hebben deze interne 
wedstrijd gewonnen. Deze winkels 
gaan ieder met twee personen naar 
de bananenplantage in Colombia. 
Bij de verkoop van de Fairtrade 
bananen gaat het immers niet alleen 
om presentatie en omzet, maar ook 
om het verhaal achter de banaan. 
Dat gaan de winnaars zelf horen en 
zien. Meer verkopen betekent immers 
meer Fairtrade premie voor het 
stimuleren van lokale ontwikkeling en 
armoedebestrijding.

herkomst van 
producten

Arie van Doesburg, unitmanager Vers

Prijsuitreiking bananenwedstrijd bij PLUS André en Joyce van Reijen in Veldhoven

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 Fairtrade en 
biologische producten. 

landelijk

* Er zijn in 2013 meer Fairtrade producten verkocht, echter de prijsverlaging van 
Fairtrade bananen eind 2013 zorgt voor een gelijkblijvend omzetaandeel.

Productcategorie Omzet 
(totaal 
€ 1,99 miljard)

Omzet-
aandeel 
2013

Omzet-
aandeel 
2012

Biologische producten 
(duurzame landbouw)

€ 26,9 miljoen 1,4 % 1,5 %

Fairtrade producten 
(eerlijke handel) *

€ 27,4 miljoen 1,4 % 1,4 %
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landelijk

Winnaar EKO award Krijn Vermeulen 
PLUS Amersfoort is met ruime voorsprong winnaar 
van de EKO-Award 2013. Ieder jaar telt Milieudefensie 
het aanbod biologische en Fairtrade producten in de 
Nederlandse supermarkten. Deze PLUS supermarkt 
heeft het grootste aanbod aan biologische producten in 
Nederland. Bij PLUS ondernemer Krijn Vermeulen liggen 
maar liefst 1.215 producten met een EKO-keurmerk in 
de schappen. 

“De Dierenbescherming is met een achterban van bijna 
200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) 
de grootste organisatie in Nederland die opkomt 
voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, 
landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Om 
het leven van landbouwdieren te verbeteren heeft de 
Dierenbescherming het Beter Leven kenmerk opgericht. 
Hiermee hebben wij voor supermarkten de mogelijkheid 
gecreëerd om aan klanten te laten zien dat het vlees 
dat zij verkopen afkomstig is van dieren die een beter 
leven hebben gehad. Wij zijn heel blij met supermarkten, 
zoals PLUS, die ons kenmerk zo nadrukkelijk omarmen 
en steeds meer vleesproducten met ons kenmerk in de 
schappen leggen. Dat PLUS daarbij steeds vaker voor 
kiest om alleen nog de diervriendelijkere varianten in 

Heel veel dieren hebben 
een beter leven door PLUS 
De Dierenbescherming aan het woord

Het afgelopen jaar had PLUS, net als in 2012, van alle 
supermarkten verreweg het grootste aanbod aan 
Fairtrade producten. Met gemiddeld 113 Fairtrade 
producten en een voorsprong van 36 producten op de 
nummer twee is PLUS door Milieudefensie uitgeroepen 
tot beste Fairtrade supermarkt van Nederland. Aan 
het Fairtrade aanbod zijn bij de PLUS supermarkten 
gemiddeld elf producten toegevoegd. En PLUS heeft niet 
alleen het grootste assortiment Fairtrade producten. In 
de productcategorieën die wij honderd procent Fairtrade 
verkopen (koffie, thee, bananen en ananassen) zijn wij – 
als organisatie met zes procent marktaandeel - zelfs de 
grootste verkoper van Nederland.

Beste 
Fairtrade Supermarkt 

* In 2013 verkocht een gemiddelde supermarkt in Nederland 155 biologische 
producten en 42 Fairtrade producten.

Biologische producten Fairtrade producten

2012 356 102

2013 342 113

landelijk

Kip is altijd een product geweest waar veel om te doen 
is. Voor een deel van de consumenten is het prijsverschil 
tussen reguliere kip en Beter Leven kip een belemmering. 
Dat is voor PLUS, naast de beschikbaarheid, dé reden 
dat in dit schap nog geen 100 procent stap gezet is. Met 
de Hollandse Beter Leven kip maakt PLUS het eten van 
kippenvlees afkomstig van dieren die wel een Beter Leven 
hebben gehad zo aantrekkelijk mogelijk. 

Sinds de introductie van de Hollandse Beter Leven kip, 
voorzien van het Beter Leven kenmerk 1-ster van de 
Dierenbescherming, is de omzet van diervriendelijker kip 
enorm gegroeid. Inmiddels is ruim 10 procent van alle 
kip bij PLUS afkomstig van kippen die een beter leven 
hebben gehad. Dat betekent dat in 2013 415.000 kippen 
een beter leven hebben gehad. Het succes van Hollandse 
Beter Leven kip laat zien dat een behoorlijk deel van de 
PLUS klanten wel bereid is om iets meer te betalen als 
dit het welzijn van dieren ten goede komt.

Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, 
zegt over de Hollandse Beter Leven kip: “Dit vlees is 
van een robuuster, gezonder en langzamer groeiend 
kippenras. Dat is goed voor het welzijn van de dieren en 
zorgt ervoor dat het gebruik van antibiotica nauwelijks 
meer nodig is. Wij zijn blij dat PLUS met dit concept 
steeds meer consumenten weet te overtuigen om meer 
op dierenwelzijn te letten bij het kopen van vlees.” 

Naast de verbeterde gezondheid hebben deze kippen 
ook meer bewegingsvrijheid dan reguliere kippen. 
Ze hebben ongeveer 40 procent extra leefruimte: in de 
stal, maar ook in een overdekte uitloop naar buiten. 
In deze uitloop ligt een dikke laag strooisel, waarop 
dagelijks graan wordt verspreid, zodat de kippen lekker 
kunnen rondlopen. Daarnaast staan er strobalen in de 
stal waarmee de kippen kunnen spelen. Doordat de 
kippen langer leven en meer bewegen is het vlees ook 
kwalitatief beter: smaakvol en met een iets steviger 
structuur. Alle reden voor PLUS om het omzetaandeel 
diervriendelijker kip in 2014 nog verder te verhogen. 

Tien procent Beter Leven kip 

Krijn Vermeulen, ondernemer PLUS Amersfoort.

lokaal

de schappen te leggen is natuurlijk helemaal goed. Wij 
zijn benieuwd naar de toekomstplannen van PLUS met 
kippen- en rundvlees! Hoe dan ook is PLUS nu al een 
voorloper op het gebied van dierenwelzijn met 100 
procent vrije uitloopeieren en 100 procent varkens- en 
kalfsvlees met één ster. Mede namens de dieren wil ik 
PLUS daar hartelijk voor bedanken.”

Frank Dales
Directeur Dierenbescherming
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Voor veel klanten is de supermarkt meer dan een plek 
waar zij hun dagelijkse boodschappen doen. Het is een 
ontmoetingsplek, een werkgever en vaak de sponsor 
van allerlei lokale activiteiten. Dat geldt nog meer 
voor de PLUS supermarkten, die gerund worden door 
zelfstandig ondernemers. Zij hebben veelal een heel goed 
contact met de gemeenschap. Daar gaat verantwoord 
ondernemen over; onderdeel zijn van de samenleving. 
Peter Terpstra (manager P&O) en Bjørn Philips (manager 
Winkelorganisatie) zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de pijler Mens en Maatschappij. 

Binnen deze pijler stimuleren we de PLUS onder-
nemers om lokaal het verschil te maken. Ook vinden 
wij het belangrijk om een goede werkgever te zijn. 
Een professioneel personeelsbeleid zorgt voor tevreden 
medewerkers. Klanten merken het als personeel 

enthousiast is en aandacht voor hen heeft. Afgelopen jaar 
werd PLUS uitgeroepen tot het meest klantvriendelijke 
bedrijf van Nederland. Zo’n prijs win je niet zomaar. 

Een supermarkt kan een bijdrage leveren aan het 
versterken van de samenleving. De lokale ondernemer 
weet wat er leeft en speelt. Aan Peter en Bjørn als 
pijlerverantwoordelijken de taak om ervoor te zorgen 
dat de ondernemers elkaars goede voorbeelden leren 
kennen. Bijvoorbeeld door de mooiste voorbeelden in dit 
jaarverslag te beschrijven en zo elkaar te inspireren. 
Samen met de afdeling Lokale Marketing gaan de 
medewerkers in de buitendienst een actievere rol 
spelen bij het ontwikkelen en ontplooien van lokale 
inititatieven.

Peter Terpstra en Bjørn Phillips aan het woord

‘De klantvriendelijkste word 
je niet zomaar!’mens en 

maatschappij

PLUS investeert in haar mensen en vindt het belangrijk 
om deskundige medewerkers in dienst te hebben. Nieuw 
in 2013 is het leiderschapsprogramma speciaal voor 
leidinggevenden werkzaam in de PLUS supermarkten. 
PLUS collega’s met ambitie leren motiveren, feedback 
geven, inspireren, delegeren, gesprekken voeren, een 
werkoverleg leiden, overtuigen, beïnvloeden, vragen 
stellen en luisteren. 

Een aantal cijfers:
•   De PLUS Academie biedt meer dan 40 verschillende 

trainingen en opleidingen.
•   In 2013 is maar liefst 10.559 keer een training of 

opleiding gevolgd via de PLUS Academie.

PLUS Academie
landelijk

   Nr Naam opleiding Aantal inschrijvingen

   1 Kassatraining 1.520

   2 Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening 1.134

   3 Incompany Basistraining Veiligheid 733

   4 PLUS Vulploegcursus (e-learning) 639

   5 Verkopen op de versafdeling 632

De top vijf best bezochte trainingen in 2013

Peter Terpstra (manager P&O) en Bjørn Philips (manager Servicebureau)

PLUS ondernemer Jan Postma ontvangt MVO-certificaat

Met de veranderingen in de organisatiestructuur is 
2013 ook voor de ondernemingsraad een druk jaar 
geweest. Voorzitter Stefan Smits behartigt samen met 
de andere leden de belangen van de medewerkers bij 
dit soort veranderingen: “In goed overleg met interim 
bestuurder Marcello Iacono kunnen we dit soort 
organisatieveranderingen wat zachter laten landen 
voor de mensen.”
 
Trots is Smits over de vergoeding die de ondernemings- 
raad heeft binnengehaald voor collega’s die aan het 
einde van hun loonschaal zitten: “Wij denken dat het 
waardevol is om collega’s die bovengemiddeld goed 
presteren, maar voor wie geen reguliere verhoging 
mogelijk is, toch iets te bieden”. Een ander mooi resultaat 
is dat in de raad van commissarissen per 2014 ook een aan 
de OR verbonden commissaris zitting zal hebben. 
 
Voor de ondernemingsraad is het komend jaar de 
uitdaging om mee te veranderen met de nieuwe 
organisatie. 

In gesprek met de 
OR over 2013

landelijk

landelijk

Nieuwe huisvesting servicekantoor
In 2013 is de verhuizing van het servicekantoor naar 
de nieuwe locatie in Utrecht voorbereid. Het pand aan 
de Archimedeslaan is verbouwd om aan de wensen en 
eisen van deze tijd te kunnen voldoen. PLUS kiest er 
bewust voor om een bestaand, oud pand te upgraden en 
niet een nieuw pand te bouwen. Er is zo veel mogelijk 
gekozen voor energiezuinige oplossingen en het 
toepassen van duurzame materialen. De afvalstromen 
worden gescheiden en het pand biedt oplaadpunten 
voor elektrische auto’s. Onderdeel van de selectie 
van leveranciers waar PLUS mee samenwerkt tijdens 
de verbouwing is hun inzet voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

Al meerdere jaren zijn bij PLUS Postma in Lelystad 
drie medewerkers werkzaam van Concern voor Werk. 
In oktober 2013 is PLUS Postma door dit concern met 
een MVO-certificaat beloond voor hun bijdrage aan 
een duurzaam personeelsbeleid. PLUS ondernemer Jan 
Postma vindt het belangrijk om zich in te zetten voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is trots 
op zijn medewerkers. ”Neem bijvoorbeeld Maikel, die 
al zeven jaar bij ons werkt. Hij is altijd vrolijk en een 
vast gezicht voor onze klanten. Als Maikel er niet is 
vragen klanten naar hem. Ik doe dit niet alleen om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. In een buurtsuper 
als PLUS werkt het ook positief voor de klantenbinding.” 

MVO-certificaat voor PLUS Postma
lokaal
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‘De klantvriendelijkste word 
je niet zomaar!’ Leeftijdsfasebewust 

personeelsbeleid 
Wij ontwikkelen een beleid om medewerkers tot hun 
pensioengerechtigde leeftijd hun werkzaamheden op 
een fysiek gezonde manier te kunnen laten uitoefenen. 
Het beleid dat wordt ontwikkeld, richt zich in eerste 
instantie op medewerkers die fysieke arbeid verrichten in 
onze distributiecentra. Denk daarbij aan initiatieven op 
het gebied van gezondheidsmanagement, vitaliteit 
en opleiding/training.

PLUS Verbeeten 
beste praktijkopleider 
Elk jaar kiest SVO vakopleidingen de beste 
praktijkopleider van het jaar. In de categorie supermarkt 
waren dit jaar twee PLUS supermarkten genomineerd, 
namelijk PLUS Verbeeten in Tegelen en PLUS Blankhorst 
in Markelo. In een goedgevuld Beatrix-theater gingen 
Mat Bours (chef slager) en zijn leerling Gert-Jan Geurts 
van PLUS Verbeeten in Tegelen aan de haal met zowel de 
categorieprijs voor supermarkten als de overall prijs. 
De persoonlijke aanpak, zorgvuldige instructies en 
feedback maken de werkwijze van Mat Bours bijzonder 
volgens de jury. Hij geeft studenten bovendien de ruimte 
om te leren. Fouten maken mag en dat geeft jonge 
mensen volop zelfvertrouwen.

Schommelen, klimmen, van de glijbaan of in de zandbank 
wroeten. Samen spelen en buiten zijn hoort erbij voor 
kinderen, ook op het schoolplein. PLUS Eland heeft een 
spaaractie georganiseerd voor de scholen in de buurt. 
PLUS ondernemer Hans Eland: “Wij willen als 
supermarkt graag iets betekenen voor ons dorp. 
Al onze klanten konden sparen voor extra speelplezier 
voor alle kinderen”. Kinderen van de basisscholen 
konden via een tekenwedstrijd het mooiste schoolplein 
met speeltoestellen tekenen. Naast alle positieve reacties 
vanuit de buurt, hebben de klanten een bedrag van 
21.000 euro bij elkaar gespaard. De zeven deelnemende 
basisscholen kunnen dit bedrag gebruiken voor de 
aankoop van één of meerdere speeltoestellen voor op 
het schoolplein. 

Sparen voor speel-
toestellen bij PLUS Eland

Mat Bours, chef slager bij PLUS Verbeeten in Tegelen

PLUS Eland maakt zeven basisscholen blij met cheque voor speeltoestellen 

landelijk

landelijk
en lokaal

Medewerker 
Tevredenheid Onderzoek
Eind 2012 is een medewerkertevredenheids-onderzoek 
uitgevoerd onder alle medewerkers van PLUS Retail. 
Medewerkers gaven het werken bij PLUS Retail 
gemiddeld een 7,6. Dat is een mooi cijfer, waar we 
trots op zijn! 

Uit het onderzoek zijn een aantal verbeterpunten 
naar voren gekomen die ondertussen grotendeels zijn 
opgepakt. Zo is per distributiecentrum hard gewerkt 
om de eigen aandachtspunten te realiseren. De 
verbeterpunten voor de huisvesting die  medewerkers 
werkzaam op het servicekantoor aangaven, zijn 
meegenomen bij de inrichting van het nieuwe pand. 
Daarnaast het vergroten van de bekendheid van onze 
lange termijn doelstellingen en van de BHV organisatie 
landelijk opgepakt.

Producten die niet meer verkocht kunnen worden, 
maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, levert 
PLUS aan de Voedselbank. Dit gebeurt centraal, via de 
distributiecentra en door de PLUS supermarkten. Lokaal 
zijn er tal van samenwerkingen met de plaatselijke 
Voedselbank. Een voorbeeld: 

Sinds mei 2013 kunnen klanten van PLUS Giel Smits in 
De Meern op elk moment de lokale voedselbank 
steunen. In de zomer van 2012 organiseerde de PLUS 
supermarkt voor het eerst een actie voor de Voedselbank. 
Bedrijfsleider Elbert van den Doel: ”Ik schrok van 
het groeiende aantal mensen dat  afhankelijk is van 
de voedselbank. We hebben toen een inzameling 
georganiseerd. Daarna ebde de aandacht helaas weer 
een beetje weg”. 

Om de inzameling een meer permanent karakter 
te geven bedacht Elbert van den Doel speciale 
donatiebonnen. Klanten kunnen hiermee bij de kassa 
direct 2,50 euro of 5,00 euro doneren aan Voedselbank 
Leidsche Rijn. Het bedrag wordt met twintig procent 
verhoogd door PLUS Giel Smits en uitbetaald in goederen. 
In overleg met de voedselbank worden die producten 
geleverd die het hardste nodig zijn. In 2013 heeft PLUS 
Giel Smits op deze manier voor 4.200 euro aan goederen 
aan de voedselbank gedoneerd. ”Ik denk dat deze manier 
van inzamelen veel klanten een goed gevoel geeft, 
omdat het lokaal is. Voor ons een mooie manier om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te dragen 
op wijkniveau”, aldus Elbert.

Structurele steun voor de 
voedselbank 

landelijklokaal

lokaal
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Eten en drinken hebben een grote invloed op de 
gezondheid en de vitaliteit van mensen. Peter Legters is 
verantwoordelijk voor de pijler ‘Gezondheid en vitaliteit 
van klanten en medewerkers’. In de praktijk betekent 
dit, dat PLUS zo duidelijk mogelijk communiceert over 
de gezondheidseigenschappen van producten en dat er 
voldoende aanbod van gezondere alternatieven in alle 
productgroepen aanwezig zijn.  

Ook de medewerkers van PLUS Retail krijgen de nodige 
aandacht. Met een steeds gezonder lunchaanbod en 
dagelijks een gratis stuk fruit, helpt PLUS haar eigen 
medewerkers steeds gezonder te eten. Beter bewegen is 
ook een onderdeel van deze pijler. 

We stimuleren medewerkers om te sporten, met de fiets 
te reizen én met programma’s op de werkvloer. 
De Sinterklaasactie samen met het Jeugdsportfonds was 
een groot succes in 2013. Ook het in 2012 opgezette 
programma ‘PLUS beweegt beter’ heeft vanwege het 
succes een groter vervolg gekregen. 

Peter Legters aan het woord

‘Klanten helpen met gezondere keuzes 
is ook verantwoord ondernemen.’

Gezond oud worden, dat wil iedereen. Maar hoe 
gezond leven wij? De Rivas Zorggroep verzorgt 
gezondheidsprogramma’s en cursussen op het gebied 
van een gezonde leefstijl. Als het om gezond eten gaat, 
bestaat bij veel mensen het beeld dat het duurder is. 
Daarom slaan Rivas Zorggroep en de PLUS supermarkten 
in Gorinchem, Leerdam en Meerkerk de handen ineen. 
Rivas-pashouders krijgen iedere vier weken korting 
op vier geselecteerde gezonde producten. Bovendien 
bezorgen de PLUS supermarkten de boodschappen 
voor de pashouders gratis thuis. Bij de start van de 
samenwerking kregen klanten persoonlijk advies van een 
diëtiste in de drie deelnemende PLUS supermarkten. 
PLUS Ondernemer Frans Versteeg: ‘We bieden onze 
klanten nu een extra service met verantwoorde en 
gezonde producten tegen een actieprijs. Gewoon bij 
hun eigen supermarkt.’  

Gezonde voeding hoeft niet duur te zijn

Om klanten te helpen met het maken van gezonde en 
verantwoorde keuzes is het van belang dat medewerkers 
voldoende kennis hebben. ‘Weet wat je eet’ is een 
programma van PLUS dat de winkelmedewerkers alles 
leert over keurmerken, etiketten lezen, ingrediënten en 
allergenen. Dit programma heeft zeven weken geduurd 
en is afgesloten met mystery-shoppers die toetsen of 
medewerkers de juiste informatie verstrekken. 

Weet wat je eet
landelijk

landelijk

PLUS beweegt 
steeds beter 
Het werk in distributiecentra is zwaarder dan achter een 
bureau op kantoor. Bij verkeerde bewegingen kan dit 
leiden tot lichamelijke klachten. Naast PLUS Retail West 
zijn ook de andere distributiecentra in 2013 gestart met 
het opleiden van medewerkers volgens het PLUS Beweegt 
beter programma. Marco Schneider, orderverzamelaar 
PLUS Retail Zuid: “De tips uit PLUS Beweegt beter hebben 
ervoor gezorgd dat ik nu beter op mijn gezondheid let en 
dat ik mijn werk met een goed gevoel kan uitvoeren.”

Bij PLUS Retail West wordt het programma inmiddels 
uitgebreid voor de emballage-medewerkers en de 
truckers. Daarnaast wordt gekeken naar workshops met 
tips en trucs voor de medewerkers van de expeditie en 
goederenontvangst. Het programma stopt niet na het 
opleiden van alle medewerkers. De geleerde technieken 
moeten door veel oefenen nog ‘eigen’ gemaakt worden. 
Hoe zorg je dat de medewerkers zich bewust blijven van 
de voordelen van het toepassen van de juiste technieken 
na het behalen van het certificaat? De borging van de 
aangeleerde technieken is de focus voor 2014, zodat de 
bewegingstechnieken ‘alledaags’ worden.

gezondheid en
vitaliteit

Peter Legters, marktanalist

lokaal

Na de nodige voorbereidingen en het zoeken van 
sponsoren was het op 15 en 16 juni 2013 eindelijk 
zover. Het team HomeRide PLUS West stond met tien 
wielrenners en zes begeleiders in Groningen aan de start 
van Homeride. Een sponsortocht van 500 kilometer langs 
alle acht Ronald McDonald huizen in Nederland. ”Op 
de afsluitdijk was het bikkelen met  regen, hagel en een 
tegenwind met een windkracht zeven was het karakter 
tonen, 32 kilometer is dan best ver,” vertelt Stefan 
Ullersma. 

Het team Homeride PLUS West heeft met deze 
topprestatie 11.110 euro opgehaald voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds.  

‘500 kilometer binnen 24 uur’

Team Homeride PLUS Retail West

lokaal

De Sinterklaasactie van PLUS stond in 2013 in het teken 
van het Jeugdsportfonds. Sporten zorgt voor zowel 
lichamelijke als geestelijke gezondheid en draagt bij 
aan de sociale ontwikkeling. Voor ieder schoentje dat 
bij PLUS is gezet, heeft PLUS één euro aan dit goede 
doel gedoneerd. In totaal hebben 98.562 kinderen hun 
schoentje gezet bij PLUS. Zij kregen niet alleen een 
leuk cadeautje van de Sint, maar maakten ook andere 
kinderen blij. De PLUS Sinterklaasactie heeft 100.000 euro 
opgeleverd voor het Jeugdsportfonds. Hierdoor kunnen 
400 kinderen een jaar lang sporten voor wie dat anders 
onbereikbaar was. 

Sinterklaasactie en het 
Jeugdsportfonds 

landelijk

Commercieel directeur Eric Leebeek overhandigt Naomi van As een cheque van 
100.000 euro voor het Jeugdsportfonds
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en nieuwe stappen met elektrisch thuisbezorgen. In 2014 
gaat Rowell vooral stappen maken in de samen- 
werking met de ketenpartners. Door de ketenpartners 
intensief te betrekken bij onze eigen logistieke puzzel, 
kunnen we samen nog energie en kosten besparen.

Daarnaast krijgt voedselverspilling meer aandacht. Door 
samenwerking met Wageningen Universiteit hebben 
we het onderwerp redelijk goed in kaart. De Alliantie 
Verduurzaming Voedsel heeft 2014 uitgeroepen tot ‘Jaar 
tegen Voedselverspilling’ en dat is voor PLUS reden om 
daden te koppelen aan de cijfers. Door de eigen ketens 
verder te optimaliseren, maar ook door consumenten 
voor te lichten hoe zij thuis verspilling kunnen 
tegengaan.  

Rowell Versleijen is directeur Logistiek en 
verantwoordelijk voor de pijler ‘Beter Milieu’ binnen 
het Greenteam. Twee rollen die goed bij elkaar 
passen. Verbeteringen in de logistiek dragen vaak bij 
aan het verbeteren van de milieuprestaties van een 
organisatie. Een beter milieu gaat verder dan logistiek. 
Ook de winkelinrichting, stroom- en gasverbruik, het 
verduurzamen van afvalmanagement en de uitrol van 
‘PLUS beweegt beter’ horen hierbij. 

Rowell begon in 2008 met verbeteringen binnen zijn 
discipline. Al in 2010 haalde PLUS als eerste retailer van 
Nederland de Lean and Green Award voor duurzame 
logistiek. In 2013 volgde de Lean and Green Star, de 
bevestiging dat PLUS waarmaakt wat zij belooft. 
Andere hoogtepunten zijn de overstap naar 
100 procent windenergie voor onze distributiecentra 
en supermarkten, de invoering van een nieuw leasebeleid 

Rowell Versleijen aan het woord

‘Voor mij is een beter milieu 
meestal tegelijk kosten besparen’een beter 

milieu

Rowell Versleijen, directeur Logistiek

De boodschappen die de klanten van PLUS John Bos 
in Brielle en PLUS Tessemaker in Stellendam laten 
bezorgen, worden voortaan 100 procent duurzaam 
bezorgd en gekoeld. In mei 2012 ging PLUS als eerste 
supermarktketen de weg op met een elektrische 
bezorgauto. Met de introductie van de Renault Kangoo 
ZE voorzien van koeling op zonne-energie, zet PLUS een 
nieuwe stap op het gebied van verantwoord transport. 
Juist deze combinatie van elektrische rijden en koeling 
op zonne-energie is uniek. Hierdoor ontstaat geen enkele 
CO2-uitstoot bij het bezorgen van de boodschappen. 
PLUS laat hiermee aan de inwoners zien dat zij 
klimaatverandering heel serieus neemt. Daarnaast vallen 
de elektrische PLUS bezorgauto’s op een positieve manier 
op in het straatbeeld en dragen ze bij aan de lokale 
bekendheid van de betreffende PLUS supermarkt. 

Koelen met de zon…  
lokaal

Boodschappen duurzaam bezorgd en gekoeld door PLUS John Bos in Brielle

landelijk

Lean and Green Star
In 2013 heeft PLUS de logistiek verder verduurzaamd. 
Voor het zesde jaar op rij weet PLUS de logistieke keten 
efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. 
Het gevolg is dat PLUS, nadat zij in 2010 de eerste retailer 
met een Lean & Green award was, nu ook de Lean and 
Green Star mag voeren. In de tabel hiernaast wordt 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 standaard manier 
in Nederland om uit te drukken hoe klimaatvriendelijk 
de logistiek is.
 
Naast de impact van de logistiek meten wij de 
CO2-uitstoot van de leaseauto’s. In 2013 bedroeg die 
15.584 ton CO2-equivalent. Dat is een kleine stijging ten 
opzichte van 2012 (15.233 ton CO2-equivalent). 

* De cijfers over 2012 zijn naar beneden bijgesteld ten opzicht van rapportage 
2013 door nauwkeuriger metingen. Vanaf 2012 is de overstap op groene 
stroom voor een deel verantwoordelijk voor de daling.

Lean & Green cijfers 2013

landelijk

100 procent windenergie
In een supermarkt wordt veel stroom verbruikt door de 
koelingen en de diepvriezers. De supermarkten hebben 
gezamenlijk afspraken gemaakt om de milieu-impact 
daarvan terug te brengen. Die afspraken gingen PLUS 
niet ver genoeg. Daarom gebruikt PLUS sinds drie 
jaar alleen nog groene stroom in de supermarkten en 
distributiecentra.

In eerste instantie was dat groene stroom afkomstig 
van Noorse waterkrachtcentrales. Doordat deze 
centrales al heel lang bestaan stimuleer je hiermee geen 
investeringen in nieuwe duurzame energie. Om die reden 
heeft PLUS besloten om per 2013 uitsluitend groene 
stroom afkomstig van windmolens te gebruiken. 
Omdat het altijd nog verantwoorder kan. 

tCO2e totaal per 
1.000 colli

Stijging/ daling 
t.o.v. 2008

2008 0,1899

2009 0,1842 -3%

2010 0,1770 -7%

2011 0,1653 -13%

2012 0,1598 -21% *

2013 0,1591 -22% 
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Deze publicatie is een uitgave van PLUS Retail B.V., afdeling PR & Interne Communicatie. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming. PLUS Retail B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

De grootste  leveranciers van PLUS noemen wij onze 
Category Champions. Met deze leveranciers werken 
wij intensief samen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk 
na te denken over presentatie van producten in de 
winkel, bijzondere promotieacties en exclusieve 
producten. Ook op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen wil PLUS met deze leveranciers 
samenwerken. Om dit te stimuleren organiseerde PLUS in 
augustus een masterclass maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Naast een uitleg van het verantwoord-
beleid bij PLUS kregen de leveranciers een kort college 
maatschappelijk verantwoord ondernemen door Marcel 
Schuttelaar, een expert op dit gebied. Deze bijeenkomst 
heeft op korte termijn geleid tot een samenwerking 
tussen Unilever en PLUS om gezamenlijke doelstellingen 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te realiseren. 

Samenwerking 
met Unilever Greenteam

Verantwoord is één van de merkwaarden van PLUS en 
een belangrijke pijler van de 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/mvo-plus. 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

landelijk

Steeds meer 
afval scheiden
De groei van de totale hoeveelheid afval die PLUS 
produceert, is vooral te verklaren door het succes van 
de verse sapmachines. De cijfers laten zien bovendien 
zien dat de inspanningen van PLUS om steeds meer 
afval te scheiden hun vruchten afwerpen. De gescheiden 
stromen (papier en karton, plastic en organisch afval) 
groeien harder dan het restafval. Een deel van de 
sinaasappelschillen komt terecht in het restafval. 
Dit verklaart de stijging van het restafval en heeft onze 
aandacht. PLUS is niet alleen zelf actief in het scheiden 
van afval, maar moedigt ook haar klanten aan om dit te 
doen. Steeds meer oud frituurvet en oude kleding wordt 
via de verschillende PLUS supermarkten gerecycled. 
Hét bewijs dat ook onze klanten verantwoord omgaan 
met afval belangrijk vinden.

Sinds april 2013 zet PLUS dubbeldekkers in voor het 
transport van en naar haar distributiecentra. Op dit 
moment rijden er vier van dergelijke vrachtwagens in 
Nederland. In zo’n dubbeldekker passen 84 containers, 
waar er in een normale vrachtwagen maar 54 passen. 
Hierdoor is er ruim 30.000 kilometer minder gereden. 
PLUS bepaalt in samenspraak met haar ketenpartners 
waar deze grote vrachtwagens nog meer ingezet kunnen 
worden. De grenzen van het duurzamer maken van het 
transport zijn nog niet bereikt. Door het gebruik van 
dubbeldekkers kan de CO2 uitstoot van de logistiek met 
maximaal 30 procent naar beneden.

Dubbeldekkers zorgen 
voor veel minder kilometers  

Nieuw: inzet van dubbeldekkers

landelijk

Nieuw leasebeleid
Het leasebeleid is in 2013 vernieuwd en groener 
geworden. Om medewerkers te stimuleren groener te 
rijden, zijn een aantal stimuleringsmaatregelen in het 
beleid opgenomen. Zo kunnen medewerkers, als zij de 
leaseauto ook privé gebruiken, de eigen bijdrage aan 
PLUS verlagen door een groenere auto te kiezen. Voor 
de leasauto’s geldt een maximale CO2 uitstoot. De eigen 
bijdrage is gekoppeld aan het aantal gram CO2 uitstoot, 
dus hoe minder uitstoot hoe lager de eigen bijdrage. 
PLUS stimuleert hierdoor de aanschaf van kleinere, 
groene auto’s. Die zijn minder slecht voor het milieu en 
bovendien goedkoper. Voor elektrische auto’s  is geen 
eigen bijdrage van toepassing.

Bij het in gebruik nemen van de recyclemachine had PLUS 
ondernemer Albert Sterk het overweldigende succes niet 
voorzien. In eerste instantie was elk leeg blikje of flesje 
goed voor vijf cent, te besteden bij PLUS Jan Sterk of in 
te zetten als donatie aan Unicef. Massaal kwamen 
mensen op de machine af. ”Zakken vol boden ze aan. 
Er stond soms een wachtrij van volle bestelwagens. 
Mensen kwamen ook vanbuiten Gorinchem naar ons 
toe”, aldus Albert Sterk. Om te voorkomen dat het uit 
de hand liep, is de vergoeding teruggeschroefd van vijf 
naar één cent per stuk. Door de lagere vergoeding liep 
het animo onder de inzamelaars wel terug, maar nog 
altijd moeten de bakken tien tot twaalf keer per dag 

Inzamelwoede in Gorinchem 
geleegd worden. Tot nu toe 
zijn er 950.000 blikjes en 
flesjes ingeleverd bij PLUS 
Jan Sterk. De gemeente 
Gorinchem draagt haar 
steentje bij door het afval 
kosteloos op te halen. 
Sinds de recyclemachine 
in gebruik is, is het 
straatbeeld aanzienlijk 
schoner geworden in 
Gorinchem.

landelijk lokaal

Recyclemachine bij PLUS Jan Sterk in 

Gorinchem
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