
Wij zorgen voor
 goed eten, voor de buurt 

en voor elkaar. 

Uitbreiding standaard
biologisch zuivelassortiment
PLUS: Naast 0,5 en 1 liter pakken, 
nu ook 5 en 2 liter pakken melk

Beste Supermarkt van Nederland, 
volgens Nederlandse consumenten 

(GfK Zomerrapport 2022,
GfK Kerstrapport 2022)

Uitbreiding klimaatneutraal 
assortiment: naast bananen, 
koffie en thee nu ook, 
ananas, sinaasappels voor 
vers geperst sap

Award 
beste webshop

  Mechanisatie van nieuwe DC 
  in Oss volledig geïnstalleerd, 
de deuren openen in januari ‘23

7 nieuwe geslaagden voor 
aspirant ondernemers 
opleiding

Bouw nieuw 
duurzaam vers DC 
in Deventer van start

PLUS en Coop winkels 
aangesloten bij 
Too Good To Go en
nu al ruim 1.7 miljoen 
maaltijden gered 

Tweede 
100% elektrische
vrachtwagen van 
Nederland

7 PLUS huismerkproducten 
genomineerd voor ‘Beste 
Product van het Jaar’

Klanten van PLUS 
doneerden 17.826 euro aan 
Voedselbanken Nederland.

PLUS winkels 
in 2022

Meer dan 1000 
Laagblijvers, ook 
op groente en fruit

1

Introductie 
Fairtrade 
snacktomaten

348

PLUS draagt 
1.655.432 US dollar af aan 
Fairtrade premie over 2021.

1

$

Tijdens Fairtradeweek zamelde 
Coop klanten bijna 
€ 15.000 in voor een 
herbebossingsproject van 
boeren in Peru

€
€

€
€ €
€

$

Ontdek het 
mooiste van 

2022

PLUS Duin uitgeroepen 
tot mooiste nieuwe 
supermarkt van Nederland

Vogelvriendelijke kaas 
Klaverland Boerenbuiten 
krijgt 1 ster Beter Leven 
keurmerk

Bronzen Loeki voor 
kerstcommercial 2021

Bij Coop sinds september 
volledige verse kipassortiment, 
minimaal 1 ster Beter Leven 
keurmerk

Introductie 4 nieuwe 
chocoladerepen volgens 
Tony’s Open Chain initiatief

Donatie 
Boodschappenpakketten 
aan Voedselbanken 
Nederland

Sinds 2022 vormen PLUS en Coop een nieuwe coöperatie. 
Dit jaar verbouwden we 80 Coop winkels om naar PLUS 
winkels. Het hele jaar hebben we stappen gezet en gezorgd 
voor goed eten, voor de buurt en voor elkaar. 

$

Wetenschappelijk onderzoek 
gezondere levensstijl met 
praktijkpartner Coop afgerond
o.a. met Amsterdam UMC en 
Voedingscentrum

Pilot nieuwe 
formule concept 
PLUS Vandaag gestart

Uitbreiding duurzaam 
bezorgen met PLUS 
Addax en PLUS Citkar

Introductie Hollandse 
watermeloen en verkozen 

tot ‘Beste Product van 
het jaar 2022-2023’

PLUS en Becel doneren met 
klanten € 10.000 euro aan de 
Hartstichting voor onderzoek 
naar een hartgezond Nederland

€
€

Uitbreiding gesloten 
varkensketen, nu samen-
werking met 18 Nederlandse 
(varkens)boeren

18

Coop zamelt € 258.488 
in voor Oekraïne 
via statiegeldactie

€ 258.488
€


