
Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016

De verantwoorde 
supermarkt



Onze ambitie is om 
de cacao in alle PLUS 
huismerkproducten te 
laten bestaan uit Fairtrade 
gecertificeerde cacao.

Fairtrade

Doelstelling 2016 5% groei 
Resultaat 2016 7% groei 
Omzet 2016 €36.603.000 
Ambitie 2017 6% groei

Alle ondernemers doen 
mee aan de Fairtrade 
weken, om deze producten 
bij consumenten onder 
de aandacht te brengen. 

Succesvol partnerschap 
met Max Havelaar: op 
de thema’s assortiment, 
communicatie, de keten en 
lokaal ondernemerschap 
blijven wij stappen zetten.

Wij maken de verantwoorde 
keuze gemakkelijk voor de 
consument. Daarom zetten 
we hele productcategorieën
om naar Fairtrade.

In 2017 vragen we met speciale promoties 
meer aandacht voor Fairtrade en maken 
we mensen bekend met het belang 
ervan. Ook tijdens deze acties betalen 
we boerenorganisaties een eerlijke prijs. 
Bovendien komt de Fairtrade premie voor 
rekening van ons.

Veel kleine koffieboeren ondervinden hinder 
van klimaatverandering. Wij dragen graag 
ons steentje bij om boeren weerbaarder te 
maken. Daarom breiden wij ons assortiment 
klimaatneutrale koffie steeds verder uit.

Sepha Smit, unitmanager en pijlerverantwoordelijke 
‘Herkomst van producten’

Peter d’Angremond, directeur Stichting Max Havelaar

“In 2017 breidt PLUS Fairtrade uit naar de samengestelde 
producten, zoals koekjes met chocolade. Daarvoor moeten 
zo’n 60 producenten met ons meebewegen. Dit wordt een 
hele uitdaging.”

“PLUS is kampioen Fairtrade binnen de Nederlandse retail-
wereld. Met de introductie van Fairtrade rijst onder huismerk 
heeft PLUS weer een belangrijke stap gezet. De toekomstige 
uitbreiding op het gebied van Fairtrade gecertificeerde 
cacao helpt kleinschalige cacaoboeren in West-Afrika om 
hun werk- en leefomstandigheden te verbeteren.”

Fairtrade 
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Alle bananen, ananassen, limoenen, kokosnoten, 
de koffie, thee, chocoladerepen, sinaasappelsap, 
pandan- en basmatirijst en rozen van PLUS 
Huismerk zijn volledig Fairtrade gecertificeerd. 
In 2017 werken wij aan de introductie van diverse 
nieuwe Fairtrade producten.

PLUS gaat het fairst. Wij zijn en blijven 
koploper in Fairtrade met 1,3 miljoen 
dollar premieafdracht in 2016. Hiermee 
kunnen boeren en arbeiders investeren 
in betere werk- en leefomstandigheden. 

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

Voor het klimaatneutraal 
maken van de PLUS 
supermarkten kopen we 
Fairtrade CO2-certificaten. 

https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-breidt-assortiment-fairtrade-koffie-uit-met-klimaatneutrale-varianten-cid-3QMKA9YLw.cAAAFTWrd.cMx2
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-versterkt-koploperspositie-met-introductie-fairtrade-rijst-cid-liYKA9YMHwQAAAFXgXEabvs1
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/zoekresultaat-pagina-cid-hKUKA9YLlksAAAFZcmJC.P6D


Alle winkels verkopen een 
breed assortiment Blonde 
d’Aquitaine rundvlees met 
het Beter Leven keurmerk 
2-sterren. De biefstuk 
is door consumenten 
verkozen tot product 
van het jaar.

Een steeds groter aantal producten 
buiten ons verse vleesassortiment 
voert het Beter Leven keurmerk van 
de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld 
de ovensnacks met Blonde 
d’Aquitaine rundvlees.

In 2016 steeg de omzet  
van kip met het Beter  
Leven keurmerk van de  
Dierenbescherming met 67%.

Alle zuivel afkomstig 
uit Nederland heeft 
weidemelk als basis.

Meer dan 70% van de Nederlanders kiest 
wekelijks voor een dag zonder vlees.
Vandaar dat de nieuwe PLUS formule, 
Briljant 2.0, een flexitariëreiland heeft 
met vis, eieren, noten, peulvruchten
en vleesvervangers.

Alleen PLUS kiest voor 
de verkoop van een 
breed assortiment wild 
vlees, afkomstig uit de 
Nederlandse natuur.

PLUS verkoopt 
al vijf jaar enkel 
vrije uitloop- en 
biologische eieren.

Beter Leven keurmerk

Doelstelling 2016 15% groei
Resultaat 2016 94% groei
Omzet 2016 €113.133.000
Ambitie 2017 6% groei

Als eerste supermarkt in Nederland
voegt PLUS dierenvoeding met het Beter 
Leven keurmerk 1-ster en het ASC- en 
MSC-keurmerk toe aan het assortiment.

Bij PLUS is alle verse en vriesverse vis duurzaam gevangen of duurzaam 
gekweekt. Met behulp van onze viswijzer kunnen consumenten een 
bewuste keuze maken. De omzet van onze producten met het ASC-
en MSC-keurmerk groeide in 2016 met 17%. In 2017 introduceren wij 
nieuwe vissoorten, passend bij het seizoen. De volgende stap is het 
verduurzamen van de vis in samengestelde producten en conserven. 

Sepha Smit, unitmanager en pijlerverantwoordelijke 
‘Herkomst van producten’ 

Femke-Fleur Lamkamp, directeur Dierenbescherming

“Ik ben trots op de verduurzaming van ons vleesassortiment. 
We zetten de ingeslagen weg voort. Vierkantsverwaarding 
is een uitdaging, daar werken we hard aan. Wij willen in 
2017 meer samengestelde producten, zoals vleeswaren en 
vleessalades, met een Beter Leven keurmerk verkopen.”

“ De vele productintroducties van 2016 geven aan 
dat PLUS serieus werk maakt van dierenwelzijn.”

Dierenwelzijn
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Wij verkopen steeds meer 
varkensvlees met het Beter
Leven keurmerk 1-ster.

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

Twee derde van ons Puur van 
Smaak vleeswarenassortiment is 
verduurzaamd. Bijvoorbeeld onze 
Puur van Smaak kipfilet. Wekelijks 
stromen er nieuwe vleeswaren 
met het Beter Leven keurmerk 
van de Dierenbescherming in. 

https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-dierenvoeding-krijgt-als-eerste-beter-leven-keurmerk-cid-S2cKA9YMj2AAAAFasXQp3iHS
https://www.youtube.com/watch?v=Mdgqb5eWyv8
https://www.youtube.com/watch?v=Mdgqb5eWyv8
https://www.youtube.com/watch?v=Mdgqb5eWyv8


2016 was het jaar van de 
peulvrucht. PLUS verkoopt 
sinds afgelopen jaar acht 
verschillende soorten 
Bio+ peulvruchten in blik.

PLUS maakt biologische 
producten voor steeds 
meer klanten bereikbaar. 
Zowel de omzet als het 
assortiment groeien hard.

Veel nieuwe GIJS 
streekproducten zoals 
vruchtensappen, brood, 
aardbeien en rookworst. 
Van het GIJS assortiment dat 
gecertificeerd kan worden, 
is ruim 90% dat ook.

Uniek: alle boerenkazen van 
GIJS hebben nu het weidemelk 
certificaat. Dit betekent dat de 
koeien ten minste 120 dagen 
per jaar, minimaal 6 uur per dag 
in de wei kunnen grazen.

GIJS

Doelstelling 2016 5% groei 
Resultaat 2016 7% groei
Omzet 2016 €11.299.000
Ambitie 2017 6% groei

In 2017 zetten we vol in op biologisch, met 
een verdrievoudiging van het assortiment 
naar circa 1.500 producten. De producten 
zijn herkenbaar aan speciale schapkaartjes.

Wij promoten landelijk 
biologische producten tijdens 
de Bio 10-daagse. Zo wordt 
biologisch meer top-of-mind bij 
de consument en laten we hen 
voordelig kennis maken.

Meer aandacht voor 
biologisch en GIJS in de 
folder en onze magazines 
leidt tot veel meer aankopen. 

PLUS heeft de 
distributie van 
biologische eieren 
verdubbeld in 2016.

Met de introductie van GIJS 
schol zetten we een nieuwe 
stap in ons verantwoorde 
visassortiment. De vissers van 
deze schol besteden bijzonder 
veel aandacht aan dier en milieu. 

Biologisch

Doelstelling 2016 8% groei 
Resultaat 2016 11% groei
Omzet 2016  € 33.643.000 
Ambitie 2017 15% groei

Bavo van den Idsert, directeur Bionext

“ Wij zijn er trots op dat PLUS, als enige supermarkt in 
Nederland, GIJS streekproducten mag aanbieden. Het 
assortiment bestaat al uit meer dan honderd producten. 
Daarnaast groeit ons assortiment biologische producten 
ongelooflijk hard. ”

“ Biologisch staat voor een gezonde planeet, respect 
voor alles wat leeft en zorgdragen voor toekomstige 
generaties. Het is goed dat consumenten bij PLUS 
steeds beter terecht kunnen voor hun biologische 
boodschappen.”

Biologisch en GIJS
GIJS eieren zijn de vriendelijkste 
eieren van Nederland: goed 
voor mens, dier en milieu.  
We kijken ook naar producten 
waar deze eieren in verwerkt 
zijn. Zo introduceerden we een 
GIJS eiersalade.

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

Sepha Smit, unitmanager en pijlerverantwoordelijke 
‘Herkomst van producten’

BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK

Meest
VERANTWOORDE

2
0
1
6

 

https://www.plus.nl/info-voor-jou/lekker-verantwoord/gijs-boerenkaas-bereid-met-weidemelk
https://www.plus.nl/info-voor-jou/lekker-verantwoord/gijs-boerenkaas-bereid-met-weidemelk
https://www.plus.nl/info-voor-jou/lekker-verantwoord/gijs-boerenkaas-bereid-met-weidemelk
https://www.plus.nl/info-voor-jou/lekker-verantwoord/gijs-boerenkaas-bereid-met-weidemelk
https://www.plus.nl/info-voor-jou/lekker-verantwoord/gijs-boerenkaas-bereid-met-weidemelk
https://www.plus.nl/info-voor-jou/lekker-verantwoord/gijs-boerenkaas-bereid-met-weidemelk
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/bio-nog-meer-prio-extra-aandacht-voor-biologisch-bij-plus-cid-PCUKA9YLTcIAAAFZxuA7n4gF
https://www.plus.nl/info-voor-jou/video/plus-pluist-het-uit-gijs-schol
https://www.plus.nl/info-voor-jou/video/plus-pluist-het-uit-gijs-schol
https://www.plus.nl/info-voor-jou/video/plus-pluist-het-uit-gijs-schol


Goed eten is bij PLUS 
ook lekker eten, zoals 
de commercial over 
onze aardbeienvlaai 
laat zien. 

In de reclamecampagne vertelt PLUS 
de achtergrondverhalen van haar 
producten zoals Fairtrade bananen, 
Blonde d’Aquitaine rundvlees én 
alledaagse verse producten als witlof.

Om consumenten bewust 
te maken van het seizoen 
is er extra aandacht voor 
typische seizoensproducten 
als asperges, Opperdoezer 
aardappelen en skrei.

Naast televisie verspreiden 
wij onze visie op ‘Goed 
Eten’ ook op de radio, in 
magazines, in kranten en in 
onze winkels. In 2017 gaan 
we hier volop mee door.

De eerste winkel volgens de 
nieuwe PLUS formule Briljant 
2.0 is geopend in Abcoude. 
Door direct binnen te komen bij 
groente en fruit en de aandacht 
voor vers bereide producten 
in de winkel, is de keuze voor 
gezond nog gemakkelijker.

Bas Snetselaar,
manager Formule & Communicatie

“Wij geloven in Goed Eten. Goed eten 
is kwaliteit, lekker en goed voor jezelf 
en je omgeving. Goed eten verbindt 
en van goed eten geniet je meer. Wij 
willen goed eten aantrekkelijk maken, 
elke dag weer!”

Goed eten

Ook op Facebook 
brengen we ‘Goed eten’ 
onder de aandacht.

Met ‘PLUS pluist het uit’ vertellen wij de 
consument hoe onze producten gemaakt 
worden. In deze korte video’s spelen producten 
als onze Fairtrade koffie en Blonde d’Aquitaine 
rundvlees de hoofdrol.

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.
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Bij PLUS staat aandacht voor goed eten 
centraal. Want goed eten is belangrijk, 
voor iedereen elke dag. Sinds het voorjaar 
van 2016 luidt de pay-off van PLUS: 

https://www.youtube.com/watch?v=lWSXMFedXWU
https://www.youtube.com/watch?v=jtfrxX1zs5g
https://www.youtube.com/watch?v=7TaBzA7kAEI&t=28s
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Eén van onze meest succesvolle 
introducties van 2016: water 
met een smaakje.

Met de PLUSBRiCKS-
spaaractie ontdekten 
kinderen waar voedsel 
vandaan komt.

Als eerste supermarkt in Nederland 
vernieuwde PLUS de verpakkingen van 
(ongezonde) PLUS huismerkproducten 
voor kinderen. Vrolijke figuurtjes 
en kinderlijke letters verdwijnen. 
Zo worden ze minder aantrekkelijk.

Lagere prijzen 
stimuleren de aankoop 
van groente en fruit. 
Daarom heeft PLUS haar 
AGF-promotiebeleid 
aangescherpt.

PLUS vindt eten volgens 
de Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum belangrijk. 
Daarom hebben we extra 
acties om de consumptie van 
groente en fruit te stimuleren. 

Bij de kassa kun je ook kiezen voor 
verantwoorde snacks zoals pure, 
onbewerkte noten, rozijnen en 
suikervrije dropjes.

Iedere dag werken we aan het gezonder 
maken van PLUS huismerkproducten. In 2016 
verlaagden we de hoeveelheid suiker, zout 
of verzadigd vet in meer dan 200 van onze 
producten. In 2017 gaan we hiermee verder.

De frisdrankmeter 
helpt klanten bij 
het maken van 
een bewuste 
keuze. PLUS was 
hiermee de eerste 
supermarkt in 
Nederland. 

0-10 kcal
per glas van 250 ml

Hoog
Midden
Laag

Hoog
Midden
Laag

Hoog
Midden
Laag

per glas van 250 ml
1 1-67,5 kcal

per glas van 250 ml
>67,5 kcal

PLUS is uitgeroepen tot 
de Beste Vers Supermarkt 
van het jaar 2016.

Met de vezelmeter 
ziet de klant in 
één oogopslag 
hoe vezelrijk 
het brood is. 

Weinig vezels
< 3 gram per 100 gram

3-6 gram per 100 gram
Bron van vezels

6-7 gram per 100 gram
Vezelrijk

> 7 gram per 100 gram
Extra vezelrijk

1
2
3
4Christian Schelle, manager Private Label en 

pijlerverantwoordelijke ‘Gezondheid en vitaliteit’

“Ik ben trots op het stoppen van 
kindermarketing op ongezonde PLUS 
huismerkproducten. De uitdaging is 
nu dat A-merken meegaan.”

Gezondheid en vitaliteit

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.



Wij blijven het verminderen 
van het elektriciteitsverbruik 
stimuleren. Daarom hebben steeds 
meer winkels energiezuinige 
ledverlichting en zuinige koelingen. 

Rowell Versleijen, directeur Logistiek en 
pijlerverantwoordelijke ‘Een beter milieu’

Maarten Derksen, fundmanager FairClimateFund

Afgelopen jaar zijn wij er wederom 
in geslaagd de CO2-uitstoot van 
ons transport terug te dringen, 
onder andere door de inzet van 
dubbeldekkers. De verlaging betrof 
4,5% uitstoot per collo ten opzichte 
van 2015.

Een flink gedeelte van ons 
wagenpark is vervangen 
door wagens die rijden op 
Liquid Natural Gas (LNG). 

“ Ik ben trots op onze voortgang op het vlak van milieu.
 We zouden graag meer werk maken van zonnepanelen. 

Eenvoudigere aanvraagprocedures bij gemeenten
 zouden daarbij helpen.”

“ PLUS is de eerste grote retailer die klimaatneutraliteit 
als uitgangspunt neemt. De CO2-uitstoot van het 
gasverbruik van de winkels compenseert PLUS met 
investeringen in efficiënte kooktoestellen voor 2.500 
gezinnen in Ethiopië en India.”

Een beter milieu

Met afvalverwerker Shanks 
werken we samen om afval van de 
supermarkten te verminderen, te 
laten recyclen of om te zetten in 
energie. In 2017 verminderen we 
onze restafvalstromen met 10%.

Voor het klimaatneutraal maken van de 
PLUS supermarkten kopen we carbon 
credits in. Ruim 20% hiervan komt van 
Fairtrade CO2-reducerende projecten.

Er zijn circa 240 winkels 
die boodschappen 
bezorgen, waarvan 
125 met duurzame 
bezorgwagens.

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

PLUS gebruikt groene stroom uit 
Europese windenergiecentrales. 
Samen met energiebesparende 
maatregelen en compensatie 
maakt dit alle 261 supermarkten 
klimaatneutraal.
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Bij iedere verbouwing
gaan we over op 
CO2-koeling.

Voor een veilige en 
duurzame leefomgeving 
hebben PLUS en 
Inspectie Leefomgeving 
en Transport een 
samenwerkingsconvenant 
afgesloten tot 2020.

Waar mogelijk stimuleren we het 
zelf opwekken van energie. In 2017 
verdubbelen we het aantal winkels 
met zonnepanelen.

https://www.youtube.com/watch?v=0_S0JE3PTPk
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/alle-plus-winkels-klimaatneutraal-cid-tY4KA9YLaX0AAAFUmaxsBw5C


Ongeveer 40% van 
de winkels brengt 
AGF-restanten naar 
de kinderboerderij. 

PLUS stimuleert 
consumenten om 
voedselverspilling te 
verminderen met veel 
handige tips in het 
inspiratiemagazine, 
online en op de 
winkelvloer.

Producten met beschadigde 
verpakkingen of etiketten gaan 
naar de voedselbank. Het helpt dat 
de mogelijkheden voor donaties 
verruimen. Zo is het nu ook 
mogelijk om vlees te doneren.

De afprijssticker wijst 
consumenten erop 
dat wij liever niets 
weggooien.

Met keukenaccessoires 
van Joseph Joseph, 
zoals de spaghettimeter, 
helpen PLUS en Heinz 
consumenten op maat 
te koken. 

Wij gooien liever niets weg

Onze missie: 
Goed eten gooi 
je niet weg.

In de tv-commercial over broccoli 
maakt PLUS de consument ervan 
bewust dat je het steeltje prima 
kunt gebruiken. Zo helpen we om 
voedselverspilling terug te dringen. 

Bijna alle ondernemers 
werken samen met een 
lokale voedselbank. In 2017 
gaan we hiermee door. 

Vera Dalm, directeur Milieu Centraal

“Door onze vernieuwde samenwerking met Voedsel-
banken Nederland kunnen nu nog meer producten naar 
mensen die dit hard nodig hebben. Als het lukt om 
verspilling steeds meer te voorkomen, is de keerzijde dat 
we minder steun kunnen bieden aan de voedselbanken.”

“We juichen toe dat er steeds meer aandacht is voor het 
tegengaan van voedselverspilling. Supergoed dat PLUS 
zich zo actief opstelt en samenwerkt met anderen.”

Minder verspillen

Veel verspilling vindt plaats bij
consumenten thuis. Met de bewaarsticker 
van het Voedingscentrum laat PLUS aan 
consumenten zien hoe versproducten 
goed bewaard moeten worden.
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Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

Rowell Versleijen, directeur Logistiek en 
pijlerverantwoordelijke ‘Een beter milieu’

https://www.youtube.com/watch?v=yXKMi73tSAw
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/intensivering-samenwerking-plus-en-voedselbanken-nederland-cid-mHQKA9YMiYcAAAFYuxpB.LCQ


Bewegen is gezond. Daarom 
organiseert PLUS hardlopen, 
voetbal en bootcamp met 
collega’s. Ieder jaar doen er 
meer mensen mee. 

Goed eten, daar houden we van. 
Dat geldt ook voor onze medewerkers. 
Op het servicekantoor en in de 
distributiecentra biedt PLUS steeds 
gezondere voeding aan. Dat zetten 
we door in 2017. 

PLUS Retail is één van 
de beste werkgevers 
van Nederland. Daar 
zijn we trots op!

Het is goed om stil te staan bij je 
algemene gezondheid. Daarom 
bieden wij al enkele jaren een 
periodiek medisch onderzoek 
voor al onze medewerkers. Daar 
is veel belangstelling voor. 

Ook in sociaal opzicht neemt 
PLUS haar verantwoordelijkheid. 
In driekwart van de PLUS 
supermarkten werken 
medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dat 
blijven wij actief uitbreiden.

Het distributiecentrum in 
Ittervoort startte met de 
cursus Fit & Slank in Bedrijf, 
om gezond eten, beweging 
en gedrag te stimuleren.

Ook de medewerkers in de 
winkels krijgen steeds meer 
kennis van goed eten. Daar 
heeft PLUS speciale modules 
en cursussen voor. 

Ontwikkeling van medewerkers is belangrijk. 
Met het programma PLUS Power wordt de 
ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd. 
In 2017 vullen we dit aan met programma’s 
gericht op leiderschap en talentontwikkeling. 

PLUS zorgt er continu 
voor dat veelbelovende 
ondernemers opgeleid worden. 
In 2016 slaagden zes aspirant 
ondernemers voor hun opleiding.

Peter Terpstra, manager P&O en mede-pijlerverantwoordelijke 
‘Mens en maatschappij’

Daphine Jacobs, directeur Restart en participatiepartner 
van PLUS

“Ik ben trots op onze voortgang op het gebied van 
gezondheid en vitaliteit onder medewerkers, onder 
andere door gezondere voeding in kantines. In 2017 
gaan wij hiermee door.”

“ De ambitie van PLUS om in elke winkel minimaal één 
medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst te hebben, geeft een waardevolle invulling aan 
inclusief werkgeverschap.”

PLUS Retail als werkgever
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Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

https://www.plus.nl/info-niemand-werkt-zo-secuur-als-jessica-en-ellen
https://www.plus.nl/info-niemand-werkt-zo-secuur-als-jessica-en-ellen
https://www.plus.nl/info-niemand-werkt-zo-secuur-als-jessica-en-ellen
https://www.plus.nl/info-niemand-werkt-zo-secuur-als-jessica-en-ellen
https://www.plus.nl/info-niemand-werkt-zo-secuur-als-jessica-en-ellen
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Bij PLUS Van Loon krijgen klanten
met een ‘Gezondheid met een
plus’-pas korting op gezondere
artikelen. Ook is er samen met 
lokale gezondheidscentra volop 
voorlichting over gezondheid, 
voeding en bereiding.

Om niet te hoeven weggooien 
verkoopt PLUS Winterswijk 
dagelijks zo’n 100 verse 
maaltijden, ter plekke bereid 
met producten uit de winkel.

Kinderen stimuleren we actief 
om fruit te eten. Circa 50 PLUS 
ondernemers sponsoren ieder 
weekend lokale sportclubs met 
Fairtrade bananen voor alle spelers.

Iedere ondernemer is actief
met MVO op lokaal niveau.
Zo bieden veel PLUS 
ondernemers de mogelijkheid 
om het statiegeld te doneren 
aan een lokaal doel. In 2016 
was dit meer dan 1 miljoen euro.

Alle 261 PLUS 
supermarkten 
sponsoren een 
lokale (sport)club.

PLUS is een actieve supporter van NederlandSchoon. 
Bij iedere supermarkt staan twee afvalbakken. PLUS 
supermarkten doen mee met de Landelijke Opschoondag 
en de looproutes tussen winkels en scholen, waar veel 
afval belandt, worden structureel opgeruimd.  

Alle twaalf PLUS 
supermarkten maken 
in 2017 de hele regio 
Parkstad tot een 
Fairtrade regio.

In samenwerking met 
de Hartstichting boden 
diverse PLUS ondernemers 
reanimatiecursussen aan.

De lokale receptenwedstrijd 
‘De smaak van Morgen’ 
maakt de klant bewust dat er 
minder voedsel weggegooid 
hoeft te worden.

Ingmar van den Doel, manager Servicebureau en 
mede-pijlerverantwoordelijke ‘Mens en maatschappij’

Helene van Zutphen, directeur van Stichting
NederlandSchoon

“Iedere regio en iedere ondernemer is uniek, met een  
eigen lokale betrokkenheid. In 2017 willen we meer  
ideeën uitwisselen. Het doel is dat we leuke lokale  
ideeën kunnen opschalen.”

“Wij zijn blij dat PLUS Supporter van Schoon is geworden.  
Ze geven er hiermee blijk van een schone omgeving 
belangrijk te vinden.”

Lokale betrokkenheid

Alle mensen moeten mee kunnen 
doen aan de samenleving. Daarom is 
PLUS 1% FairShare® partner van het 
Fonds Gehandicaptensport.
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Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

We ondernamen tal van
lokale initiatieven, zoals:
• Goed bewegen plus goed eten.
• Straat van de week.
• Welkom in de buurt.
• Verjaardagactie.

FAIRTRADE
GEMEENTE
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Daar waar in de keten veevoer
gebruikt wordt, kopen we credits voor 
soja die voldoet aan de standaarden 
van de Roundtable on Responsible
Soy (RTRS).

Voor alle PLUS 
huismerkproducten waar 
palmolie in verwerkt wordt, 
kopen we credits in van de 
Round Table for Sustainable 
Palm Oil (RSPO).

In het Akkoord Verbetering 
Productsamenstelling werken 
supermarktorganisaties 
samen met merkfabrikanten 
aan de reductie van suiker, 
zout en vet in producten. 

PLUS nam, samen met 150 partijen uit 
de Nederlandse voedingsindustrie, 
deel aan de Nationale Voedseltop. 
PLUS is ook onderdeel van de Smart 
Food Alliance. De gesprekken over 
voedsel met de betrokken ministeries 
geven invulling aan het voedselbeleid 
van de toekomst.

PLUS is aangesloten bij het Convenant 
Verduurzaming Verse Groente en Fruit 
en Convenant Verantwoorde Soja van het 
Initiatief Duurzame Handel (IDH). Het doel 
is om als sector samen te verduurzamen.

In de de Alliantie Verduurzaming Voedsel 
werken wij met andere bedrijven aan 
het verminderen van milieubelasting en 
afval, het vergroten van dierenwelzijn 
en het bevorderen van eerlijke handel.

Al het toiletpapier, onze 
tissues, zakdoeken, luiers en 
dameshygiëneproducten zijn
al jaren geleden verduurzaamd 
volgens de standaard van 
FSC of PEFC.

Alle kartonnen drankenverpakkingen 
zijn FSC-gecertificeerd en de folder en 
onze magazines worden gedrukt op 
FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast 
voldoen alle omverpakkingen aan de 
FSC-criteria.

Eric Leebeek, commercieel directeur en voorzitter Greenteam

Marc Jansen, directeur Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel

“ Om samen met leveranciers verder te verduurzamen 
heeft PLUS strenge inkoopvoorwaarden. In 2017 staan 
deze centraal in de gesprekken met leveranciers.”

“Supermarkten spelen een belangrijke rol in de 
verduurzaming van de voedselketen. PLUS vertaalt 
duurzaam en gezond knap door in een onderscheidende 
formule.”

Samenwerking

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.
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Het Greenteam is het team van PLUS dat 
tweemaandelijks bij elkaar komt en het MVO-beleid 
ontwikkelt, de voortgang monitort en zorgt voor een 
goede uitvoering. Onder leiding van Eric Leebeek en 
ondersteund door Schuttelaar & Partners, bestaat het 
team uit directieleden en managers uit verschillende 
disciplines binnen de organisatie. MVO is belegd bij de 
afdeling Corporate Communicatie en MVO. In 2016 is 
Debbie Huisman tot MVO specialist benoemd.

PLUS heeft een eigen klantenpanel 
waar met regelmaat vragen aan worden 
gesteld. Zo weten we voorturend goed 
wat onze klanten belangrijk vinden. 

PLUS boekte over 2016 een 
omzet van 2,26 miljard euro. 
Dit is een stijging van 1,5% 
en daarmee overtreffen we 
de marktgroei (0,7%).

PLUS besteedt veel aandacht aan
gesprekken met stakeholders, onder meer 
door vele één-op-één gesprekken. Op 27
juni 2016 verkende PLUS samen met 20
stakeholders keuzes op het gebied van
goede en gezonde voeding, geproduceerd 
met grote zorg en aandacht voor mens, 
dier, natuur en milieu. 

Onze totale winkeloppervlakte 
is 270.000 m2 (vvo).

Meer informatie over het verantwoord-
beleid van PLUS is te vinden op plus.nl/
over-plus/mvo-plus. Hier staan ook andere 
onderdelen van onze rapportage over 
2016, zoals de GRI-tabel, de waardeketen 
en een uitleg over de materialiteit van 
ons MVO-beleid. Heeft u tips of wilt u 
meer informatie, laat het ons weten via: 
corporate-communicatie@plusretail.nl

Eric Leebeek, commercieel directeur en 
voorzitter Greenteam

“Wij zijn in 2015 en 2016 uitgeroepen tot Meest 

Verantwoorde Supermarkt. Een hele mooie waardering 

voor het werk dat alle PLUS ondernemers en 

medewerkers op dit gebied doen. Ook werden wij 

in 2016 verkozen tot Beste Vers Supermarkt van 

het jaar. Ons doel is om de beste supermarkt te 

worden. Natuurlijk gaan wij verder met verantwoord 

ondernemen. Onze lokale aanpak maakt het verschil in 

de marktgebieden van onze ondernemers, bijvoorbeeld 

door bij te dragen aan een betere omgeving of 

met producten van lokale boeren en telers. Wij 

verduurzamen ons assortiment met grote stappen, 

zoals ook blijkt uit de cijfers van dit verslag. En met 

onze visie op goed eten, slaan wij een richting in 

die ons veel moois gaat brengen.”

Verantwoord

Dit overzicht is onderdeel van het Verantwoord en sociaal jaarverslag 2016. Kijk op plus.nl voor meer resultaten.

Greenteam met van links naar rechts: Christian Schelle,  
Sepha Smit, Ingmar van den Doel, Rowell Versleijen,  
Ingeborg Biemans, Eric Leebeek, Peter Terpstra  
en Debbie Huisman.

PLUS heeft 261 supermarkten 
en 18.000 medewerkers.
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PLUS heeft de ambitie 
de meest  verantwoorde 
supermarkt te zijn. Daar 
zijn we zowel in 2015 als 
in 2016 in geslaagd.BRON: GfK
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