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Steeds een beetje beter

Over AH

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

1. Steeds
een beetje
beter.
Liefde voor eten.
Als dochter van een bourgondische
Brabantse familie kreeg ik de liefde voor
eten en drinken met de paplepel ingegoten.
Liefde voor eten gaat over ontdekken,
ontmoeten en samen plezier maken.
Als grootste supermarkt van Nederland
vinden wij het belangrijk dat het eten waar
we zo van genieten, is geproduceerd
met aandacht voor mens, dier en milieu.
En dat doen we steeds een beetje beter.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Voedsel is veel meer dan een primaire
levensbehoefte. Als we praten
over voedsel hebben we het
direct over belangrijke
maatschappelijke thema’s;
denk aan gezondheid, het
milieu en dierenwelzijn.
We kunnen met zijn allen
steeds beter eten. Wat
‘beter eten’ inhoudt? Als
het aan ons ligt, gaat beter
eten over verser, gezonder en
gevarieerder eten. En natuurlijk
gewoon lekker.
In 2019 deden we het op allerlei
fronten steeds een beetje beter.
We maakten de ketens van onze eieren
en zuivelproducten inzichtelijk en
onze nieuwe online wereldkaart biedt
inzicht in duizenden productielocaties
wereldwijd. Bovendien konden we
een aantal mooie innovaties naar
de markt brengen. Zo bleek een
proef met dynamisch afprijzen
succesvol: hierbij worden producten
automatisch afgeprijsd wanneer de
houdbaarheidsdatum nadert.
Dit systeem helpt ons in de strijd
tegen voedselverspilling.

Beter voor het klimaat

De ruim 17 miljoen mensen in onze
samenleving passen niet in een mal.
Geen van onze klanten is gemiddeld
en wij bieden steeds meer diensten
die van dat principe uitgaan.
We onderzoeken hoe ‘beter eten’ er
voor onze individuele klanten uitziet.
Wat kunnen we betekenen voor iemand
die een marathon gaat lopen? En voor
die klant die boodschappen doet
met veel aandacht voor klimaat of
dierenwelzijn? Hoe ondersteunen we
een klant met diabetes? De overname
van Foodfirst Network in 2019 is hierin
een belangrijke stap. Op dit platform
kunnen abonnees gepersonaliseerd
advies en tips krijgen op het gebied
van voeding, beweging, slaap en
ontspanning.
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Liefde voor
eten gaat over
ontdekken,
ontmoeten en
samen plezier
maken.

Ik kijk uit naar een nieuw jaar waarin
we het met zijn allen weer steeds een
beetje beter gaan doen. Een jaar waarin
we werken aan onze missie om alle
ingrediënten voor een beter leven te
bieden. Voor iedereen. Op het bord van
vandaag én op het bord van morgen.
Marit van Egmond,
CEO Albert Heijn

Verser,
gezonder en
gevarieerder
eten.
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2. Over
Albert Heijn.
Albert Heijn is de oudste nog steeds bestaande
supermarktketen van Nederland en wij willen dat
nog heel lang blijven: daarom is onze blik altijd
op de toekomst gericht. Iedere dag willen we
het samen een beetje beter doen. In de winkel
voor onze klanten. Als werkgever voor onze ruim
100.000 medewerkers. En vanzelfsprekend voor de
maatschappij als geheel. Niet voor niets houden
we ons actief bezig met grote thema’s zoals beter
eten en leven, gezondheid, het tegengaan van
voedselverspilling, de reductie van verpakkingen,
recycling, ketentransparantie en klimaat.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat
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Drie ingrediënten
voor een beter leven.
Dit duurzaamheidsverslag gaat over de
activiteiten en resultaten van Albert
Heijn in Nederland. Daarmee bedoelen
we: Albert Heijn B.V., AH ToGo B.V. en
AH Online B.V.. Sinds 2019 staat het
vernieuwde managementteam van
Albert Heijn onder leiding van CEO
Marit van Egmond. Albert Heijn is
eigendom van Ahold Delhaize. Met
een marktaandeel van 34,9% is Albert
Heijn de grootste supermarktketen
van Nederland. Het hoofdkantoor in
Zaandam werkte in 2019 samen met
zowel de 980 winkels in Nederland
(inclusief 86 AH to go’s en 36 AH XL’s)
als onze 49 winkels in Vlaanderen. In
dit duurzaamheidsverslag rapporteren
we over de werkzaamheden van Albert
Heijn in Nederland, tenzij expliciet
anders staat aangegeven.

Wij helpen klanten het maximale
uit hun dagelijkse leven te halen.
Daarom bieden we drie ingrediënten
waar onze klant op kan vertrouwen:
altijd waar voor je geld, beter eten en
gemak voor jou. De samenhang tussen
deze drie ingrediënten en de invulling
ervan, maakt Albert Heijn uniek. Alle
ingrediënten voor een beter leven.
Voor iedereen.

Welke
ingrediënten
bieden we
de klant?

Altijd waar
voor je geld

3 INGREDIËNTEN

Over AH

Beter eten
Veel mensen willen tegenwoordig ‘beter
eten’: gezonder, lekkerder, duurzamer,
makkelijker, of liefst allemaal tegelijk.
Klanten willen met vertrouwen producten
kopen die aan hun verwachtingen
voldoen. In alle opzichten: kwaliteit,
smaak, gezondheid en duurzaamheid.
Iedere klant bepaalt zelf wat ‘beter eten’
voor hem of haar betekent.

Gemak voor jou

In onze winkels hebben we een divers
aanbod aan verse, gezonde, betaalbare
en duurzame producten. Daarnaast
hebben we ook een breed non-food
assortiment. We willen boodschappen
doen zo gemakkelijk mogelijk maken
voor onze klanten. Daarom bieden
we ook verschillende services aan
zoals boodschappen thuisbezorgen of
ophalen bij één van de Pick-Up-Points.
Andere Albert Heijn-services zijn onder
andere de online ticketshop, de online
vakslager, de online taartenbakker, de
online bloemist en de Allerhande Box.

Wij zijn een
belangrijke
verbindende
schakel tussen
onze leveranciers
en onze klanten.

Beter eten
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Gemak voor jou
Altijd waar voor je geld
Klanten willen slimme keuzes maken en
zoveel mogelijk waarde halen uit elke
euro. We snappen bij Albert Heijn dat
‘waar voor je geld’ belangrijk is en blijft.
Het voordeel ligt bij Albert Heijn voor het
oprapen. Dankzij de bonusaanbiedingen,
prijsfavorieten – meer dan 1200 producten
voor een vaste lage prijs - en slimme deals
waarmee je profiteert van kortingen die
wij voor onze klanten weten te bedingen.
Dat is het voordeel van winkelen bij de
grootste supermarktketen van Nederland.

In het drukke dagelijkse leven zijn
we altijd weer op zoek naar manieren
om het onze klant makkelijker te
maken. We snappen bij Albert Heijn
dat boodschappen doen nergens
moet schuren, nooit onnodig lastig of
tijdrovend moet zijn. Dus blijven we
nieuwe manieren introduceren die
het makkelijker maken. Daar lopen
we altijd in voorop.

Steeds een beetje beter
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Wij zijn Albert Heijn.

Gelijke kansen voor iedereen
Bij Albert Heijn streven we naar een
gelijke beloning en kansen voor al
onze medewerkers. Over de gehele
medewerkerpopulatie verdienden mannen
bij Albert Heijn in 2019 gemiddeld toch
4,2%* meer dan vrouwen. Dat is een
verbetering ten opzichte van 2018,
toen het verschil nog 6,2% bedroeg.

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

Albert Heijn in de maatschappij.

Wij helpen klanten
het maximale uit
hun dagelijks leven
te halen.

In 2019 werkten bij Albert Heijn 89.376
medewerkers. Inclusief de medewerkers
van onze 268 franchisewinkels, komen we
op meer dan 100.000 medewerkers. In 2019
was 46,6% van onze medewerkers man en
53,4% vrouw. Onder de leidinggevenden
binnen Albert Heijn is 52,9% man en 47,1%
vrouw. Onze medewerkers zijn verspreid
over ons hoofdkantoor (1.628), onze winkels
(84.003) en onze distributiecentra (3.095).
Daarnaast werken er 650 medewerkers
bij onze HUB’s (locaties aan de rand van
de stad vanaf waar bezorgauto’s de stad
in rijden), Home Shop Centers (logistieke
centra) en Pick Up Points (locaties waar
online bestelde boodschappen opgehaald
kunnen worden).

Verpakkingen

Daarmee is dit percentage loonverschil
lager dan het landelijk gemiddelde, wat
volgens het CBS 16% in het bedrijfsleven
en 8% bij de overheid bedroeg.
Het mediaan salaris van vrouwen bij
Albert Heijn lag 2,2% (ongecorrigeerd)
hoger dan dat van mannen. Ook dat
verschil is ten opzichte van 2018 (2,6%)
kleiner geworden. We streven ernaar
dat iedereen hetzelfde salaris ontvangt
voor dezelfde rol en daarom zien we het
beloningsverschil graag nog verder dalen.
Daarom bieden we een hoge mate van
flexibiliteit aan, waardoor medewerkers de
balans tussen werk en privé voor zichzelf
kunnen inrichten. Ook bieden we – naast
standaard leiderschapsprogramma’s – vier
leiderschapsprogramma’s specifiek voor
vrouwen aan.
*In dit gemiddelde is niet gecorrigeerd voor
relevante achtergrondkenmerken zoals
bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, (cumulatieve)
ervaringsjaren en aantal jaren in de
betreffende functie.

Met 1029 winkels verspreid door heel
Nederland en België staat Albert Heijn
midden in de maatschappij. We zijn
onderdeel van het dagelijkse leven
van onze klanten en medewerkers.
Als buurtgenoot, werkgever en verkoper.
Als inkoper zijn we bovendien de
belangrijke verbindende schakel tussen
onze leveranciers en onze klanten: voor
leveranciers zijn we een betrouwbare
partner en klanten vertrouwen erop dat
wij de juiste keuzes maken.

We dragen ons steentje bij
We nemen onze verantwoordelijkheid als
onderdeel van de maatschappij op allerlei
manieren. Zo verzorgden we in de laatste
week van februari de Tulp voor Hulp-actie.
Van ieder bosje tulpen dat werd verkocht,
ging 1 euro naar het Rode Kruis. De
opbrengst: €168.237,- voor het opleiden
en voorbereiden van de vrijwilligers van
het Rode Kruis, zodat zij goed uitgerust zijn
voor het belangrijke werk dat ze doen.
In november kwamen we voor Pink Ribbon
in actie; voor ieder verkocht Pink Ribbonboeket werd er €2,50 gedoneerd. In
totaal werd er €218.105,- opgehaald voor
onderzoek naar de behandeling, nazorg
en langetermijneffecten van borstkanker.
Ook besloten we in 2019 om de LINDA.
foundation tenminste de komende drie jaar
te blijven helpen. Op deze manier geven we
gezinnen met kinderen die wat minder te
besteden hebben, een steuntje in de rug
tijdens de feestperiode.

Gezinnen die in een financieel moeilijke
situatie zitten, krijgen elk een pakket
cadeaukaarten ter waarde van 600 euro
om hun decemberinkopen te doen.
In 2019 werden hiermee 4.250 gezinnen
blij gemaakt!
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Reis door de
zuivelketen.

We organiseren geregeld rondetafel-

Contact met onze stakeholders

gesprekken met onze stakeholders, zoals

Het maken van de juiste maatschappelijke
keuze in onze bedrijfsvoering is niet altijd
simpel. Wat goed is voor het milieu is niet
automatisch goed voor het dier. Minder
verpakkingsmateriaal kan uitdagingen
opleveren wat betreft verspilling. Over deze
en andere dilemma’s gaan wij continu in
dialoog met onze klanten en medewerkers.
En met NGO’s, ketenpartners, kennisinstituten, overheden en wetenschappers.
Bovendien hebben wij in 2019 rondetafelgesprekken georganiseerd; deze
gingen over een gezonde leefstijl,
voedselverspilling en transparante ketens.

in maart over transparante ketens. Op de
boerderij van één van onze melkveehouders
ontvingen we boeren, producenten en
vertegenwoordigers uit de wetenschap,
overheid en maatschappelijke organisaties.
We gingen met elkaar in gesprek over het
belang van goede samenwerking in de keten
om gezamenlijk stappen op duurzaamheid en
transparantie te kunnen zetten. Op die manier
brengen we de openheid en transparantie die
we willen bieden in de praktijk.
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 Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
 Presentatie- en dialoogsessies
 Lunchlezing
 Intranet

GESPREKSONDERWERPEN
Abert Heijn strategie
Dierenwelzijn
Doelen en resultaten
afgelopen jaar
Due dilligence
Duurzaamheid
Gezondheid
Ketentransparantie
Klimaat
Logistiek
Lokale rol
Medewerkerstevredenheid
Milieu
Transparant, gezond &
duurzaam
Veiligheid
Vestigingszaken
Voedsel
Voedselveiligheid
Voedselverspilling
Verpakkingen
Werkgelegenheid
Werkgeverschap

Verpakkingen

 Medewerkers
 Overleggen
 Dialoogsessies
 Samenwerking met Wageningen
University en Rijksuniversiteit
Groningen

Stakeholders

 Overleggen
 Werkbezoeken
 Lidmaatschap Agri&Food
 Dialoogsessies

 Nationale &
lokale overhe(i)den

 Wetenschap /
Kennisinstituten



 Klantenservice
 Consumentenonderzoek
 Social media (interactief)



 Klanten
 Overleggen
 Dialoogsessies
 Werkbezoeken

 NGO’S



 Overleggen
 Werkgroepen
 Besturen
 Dialoogsessies

 Branche- en
werkgeversorganisaties
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3. De duurzaamheidspijlers van
Albert Heijn.
Onze klanten willen beter eten en met een gerust hart
boodschappen doen. Met onze duurzaamheidsstrategie
willen we onze verantwoordelijkheid nemen als
het gaat om de impact van onze ketens op mens,
dier en milieu. Ook willen we onze klanten helpen
met de stappen richting een gezondere
en meer duurzame leefstijl. Ieder jaar
evalueren we of de belangrijkste pijlers
in ons duurzaamheidsbeleid nog
helemaal kloppen. In 2019 zijn
onze pijlers aangescherpt:

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

Gezonde leefstijl

Ketentransparantie

Met boodschappen uit onze Albert
Heijn-winkels vullen we dagelijks
miljoenen borden in Nederland.
Daarom zien wij het als onze
verantwoordelijkheid om de klant
te helpen met het maken van een
gezondere keuze. Het is ons doel om
klanten en medewerkers te helpen om
gezonder te eten en te leven.

Albert Heijn verkoopt meer dan
11.000 verschillende huismerkproducten
die in verschillende ketens worden
geproduceerd. Deze grote hoeveelheid
producten brengt verantwoordelijkheid
met zich mee ten aanzien van het
klimaat, dierenwelzijn en de mensen
die werkzaam zijn in de keten. We
vinden het belangrijk om inzicht te
bieden in belangrijke (internationale)
productieketens en contact te hebben
met de spelers in deze ketens. Dit geeft
ons de kans om samen verbeteringen
door te voeren.

Minder verpakkingen
(en meer recycling)
Bij Albert Heijn staan we voor het zo
duurzaam mogelijk verpakken van onze
huismerkproducten en we streven
ernaar om zo min mogelijk materiaal
te gebruiken. Daarom verwijderen we
zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal
en zorgen we dat de verpakkingen
die we gebruiken zoveel mogelijk
recyclebaar zijn. We inspireren en
stimuleren A-merken om hier ook
stappen in te zetten.

Minder voedselverspilling
Voedselverspilling is nog altijd een
groot probleem. Volgens schattingen
gaat ongeveer een derde van al het
voedsel dat wereldwijd geproduceerd
wordt, verloren. In 2019 verspilden
Nederlanders gemiddeld 34,3 kilo
eten per persoon [onderzoek door
Ministerie van Landbouw, Natuur &
Voedselkwaliteit]. Albert Heijn wil
zelf dan ook zo min mogelijk voedsel
verspillen en helpt klanten bovendien
om thuis minder te verspillen.

Beter voor het klimaat
Albert Heijn wil de impact van haar
activiteiten op het klimaat zo klein
mogelijk houden. Daarom doen we
er alles aan om onze CO2-uitstoot
zoveel mogelijk te verlagen. Dit doen
we aan de consumptiekant door
bijvoorbeeld vele mogelijkheden
te bieden voor een plantaardig
eetpatroon. Aan de productiekant
beperken we onze CO2-uitstoot zoveel
mogelijk binnen onze eigen operaties
en bij onze leveranciers.
In de rest van dit duurzaamheidsverslag lichten we toe welke ambities
we onszelf hebben gesteld, hoe deze
pijlers dagelijks in de praktijk worden
gebracht en welke resultaten we in
2019 hebben behaald. Wij onderkennen
de SDG doelen. Bekijk hier voor welke
doelen wij ons in het bijzonder inzetten.

AH kijkt vooruit

Over dit verslag
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Duurzaamheidsteam van
Albert Heijn.
We vinden het belangrijk dat iedereen
binnen Albert Heijn zich inzet voor
verduurzaming binnen het gehele bedrijf.
Daarom is ons duurzaamheidsteam
onderdeel van Albert Heijn’s
commerciële afdeling en daarmee
geïntegreerd in het dagelijks bestuur.
CEO Marit van Egmond is als
eindverantwoordelijke nauw betrokken
bij het duurzaamheidsbeleid. Het thema
‘duurzaamheid’ is bovendien zoveel
mogelijk geïntegreerd in onze gehele
bedrijfsvoering.
Zo is verduurzaming één van de
prestaties waar al onze commerciële
medewerkers, kwaliteitsmanagers
en directieleden jaarlijks op worden
beoordeeld.

Steeds een beetje beter

Over AH

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

Duurzaamheidspijlers
Gezonde
leefstijl

VERS

Beter voor
het klimaat

Minder
verpakkingen
(en meer
recycling)

Albert Heijn

Ketentransparantie

Minder
voedselverspilling

AH kijkt vooruit

Over dit verslag

8

Gezonde leefstijl

Steeds een beetje beter

Over AH

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

4. Gezonde
leefstijl.
Albert Heijn vult elke dag ruim vijf miljoen
borden. Vijf miljoen! We willen dat er iedere
dag beter eten op deze borden ligt. Elke klant
bepaalt zelf wat ‘beter eten’ voor hem of haar
betekent. Als het aan Albert Heijn ligt, gaat het
over verser, gezonder en gevarieerder eten.
En natuurlijk gewoon lekker.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat
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“Ik wil mensen helpen gezonder te eten. Dat betekent
voor iedereen iets anders. Ik vind het persoonlijk heel
belangrijk om klanten te inspireren. Dat gaat vaak om
kleine dingen: fruit in plaats van een zoet tussendoortje
of zilvervliesrijst in plaats van witte rijst.”
Marit van Egmond, CEO Albert Heijn

Klanten inspireren we op alle mogelijke
manieren tot het maken van een
gezondere keuze door gezonde recepten
in de Allerhande of op het schap met
de suikerwijzers. Ook zorgen we ervoor
dat onze gezonde producten betaalbaar
zijn door recepten te ontwikkelen onder
de €2,50 en door in 2019 gezonde
prijsfavorieten – 1.200 van onze
topproducten voor een altijd lage prijs toe te voegen aan ons assortiment.
We zien dat gezondheid en een gezonde
keuze maken steeds persoonlijker
wordt. Sinds dit jaar helpen we
individuele klanten steeds directer bij
het kiezen voor een gezondere leefstijl
door nieuwe diensten op AH.nl, in
de Albert Heijn-app en door diverse
samenwerkingen. In 2019 namen wij
FoodFirst Network over. Dit is een online
leefstijlplatform waar abonnees advies
en tips krijgen op het vlak van voeding,
bewegen, slaap en ontspanning.
Daarnaast krijgen zij toegang tot
recepten die passen bij hun persoonlijke
gezonde leefstijl.

Bovendien maken we onze eigen
producten steeds gezonder door
bijvoorbeeld de hoeveelheid suiker,
zout en verzadigd vet terug te brengen.
Dat klinkt eenvoudiger dan het is.
Zout en suiker hebben bijvoorbeeld
conserverende eigenschappen. Door de
hoeveelheid zout te verlagen, moeten we
de houdbaarheidstermijn van sommige
producten verkorten. Dit botst met een
andere belangrijke ambitie van Albert
Heijn: minder voedselverspilling. Ook
is zout een belangrijke en betaalbare
smaakversterker. Om het gebrek aan
zout te compenseren, moeten andere
kruiden/specerijen ingezet worden. Deze
zijn vaak duurder en dit vertaalt zich
door in de prijs van deze producten. Toch
slaagden we er ook dit jaar weer in om
een aanzienlijke hoeveelheid producten
gezonder te maken.
Dat werd opgemerkt: in 2019 sleepten
we voor het derde jaar op rij de Jaarprijs
Goede Voeding in de wacht. Na de verse
pureersoep (2018) en de courgettespaghetti en bloemkoolrijst (2017)
wonnen we dit jaar met de biologische
‘Fusilli alle lenticchie’.

De jury bewonderde dat we erin geslaagd
zijn van relatief 'droge' linzen een eiwiten vezelrijke pasta te maken die er aan
bij kan dragen dat Nederlanders meer
peulvruchten binnenkrijgen.
Bekijk de video.
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Het grootste aanbod
gezonde producten
en diensten.

Transparant over voedingswaarden.
Om transparant te zijn over de
voedingswaarde van huismerkproducten,
verschenen er in 2019 Maaltijd Informatie
Systeemkaartjes op de salade- en
maaltijdschappen. Met behulp van deze
productinformatie helpt Albert Heijn
haar klanten gemakkelijker te kiezen wat
aansluit bij hun dieetpatronen en -wensen.

Het is ons doel om klanten en medewerkers
te helpen bewuster te eten en leven.
Dit doen we met ons grote assortiment in
verse producten, door te informeren over
gezondere keuzes én door inspiratie te
bieden voor een actievere leefstijl.

Nationaal Preventieakkoord
Onze ambitie: wij willen de supermarkt zijn
met het grootste aanbod gezonde producten
en diensten. Onze bestaande producten
maken we gezonder door de hoeveelheid
suiker, zout en verzadigd vet te verminderen.
Ook willen we in 2020 ons gezonde
aanbod uitbreiden met honderd nieuwe
huismerkproducten in de categorie VVV:
volkoren, vezelrijk en/of vega(n).

Hoe we de gezonde keuze steeds
een beetje makkelijker maken.
De gezonde keuze was nog
nooit zo makkelijk.

• Gezondere producten.

We introduceerden in 2019 allerlei
gezondere producten, zoals nieuwe
verspakketten, ovengroente, pureersoep
en verschillende notenpasta’s.

•

Slimme filters.
Op AH.nl kun je nu filteren op verschillende
leefstijlbehoeftes, zoals laag in suiker, laag
in zout, zonder gluten, zonder lactose,
vegetarisch en veganistisch.

•

Suikerwijzers.
Op de schappen en op AH.nl hebben wij
een suiker- en vezelwijzer geïntroduceerd.
Hiermee ziet de klant precies welke
producten minder suiker of juist meer
vezels bevatten.

• Minder koolhydraten.

In juli introduceerden we de koolhydraatbewuste Allerhande Box. De richtlijnen
voor de koolhydraatbewuste maaltijden in
deze box, zijn opgesteld in samenwerking
met het Diabetes Fonds. Bovendien
hebben we vijf nieuwe maaltijdsalades aan
het assortiment toegevoegd met minder
koolhydraten, meer groenten en eiwitten.

In november 2018 ondertekende het
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
(CBL), mede namens Albert Heijn, met een
groot aantal andere partijen het Nationaal
Preventieakkoord. Het akkoord zet in
op het terugdringen van overgewicht,
problematisch alcoholgebruik en roken,
met als doel om de gezondheid van alle
Nederlanders te verbeteren. We zorgen
ervoor dat NIX18 in al onze winkels
goed wordt nageleefd. Daarom volgden
in 2019 meer dan 12.000 nieuwe Albert
Heijn-medewerkers de ‘Soms moet je nee
verkopen’-training. Ook medewerkers die
al langer bij ons in dienst zijn, oefenen met
alcohol- en tabakscontroles.
Bovendien organiseren we interne
controles om iedereen binnen Albert
Heijn scherp te houden op het naleven
van de leeftijdsgrens. Vier keer per jaar
wordt in al onze winkels een controle
uitgevoerd met mystery shoppers. In 2019
startten we ook met het afdekken van
tabaksproducten in de winkel.

Initiatieven voor een
gezonde(re) leefstijl.

• Klanten en medewerkers worden met

de jaarlijkse ‘Lekker Bezig-challenges’
uitgedaagd om gezonder te leven.
In 2019 meldden ruim 50.000 mensen

zich op Facebook aan om mee te doen
met de challenge. In totaal werden er via
de winkels ruim 600.000 Lekker Bezig
receptboekjes verspreid.

• Albert Heijn nam Food First Network

over: dit platform helpt mensen met
speciale behoeftes – door bijvoorbeeld
diabetes of een hoge bloeddruk – bij
een gezondere leefstijl.

• We voerden een succesvolle pilot

uit met voedingscoaches in een
aantal winkels. Zij gaven klanten
voedingsadvies en beantwoordden
vragen over gezond eten. Klanten zullen
de voedingscoaches vanaf 2020 vaker
tegenkomen in onze winkels.

• Al veertien jaar organiseren we – in samenwerking met het Voedingscentrum - het
‘Ik Eet het Beter-programma’. Jaarlijks
ontdekken ruim 400.000 basisschoolleerlingen op school dat gezond eten heel
leuk kan zijn. Bijna al onze winkels doen
aan het programma mee en verstrekken
hiervoor boodschappenpakketten vol
gezonde producten.

• In 2019 lanceerde Albert Heijn een

kookboek dat hulp en inspiratie biedt
om op basis van verse ingrediënten
te (leren) koken. Het boek staat vol
klassiekers als een Waldorfsalade
of chili con carne en tientallen
vegetarische gerechten, zoals ijsbergstamppot met paprika en falafel.
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Zó gezond werden we in 2019.
We verkochten meer gezonde
producten

Verheugd
over invoering
Nutri-Score.
In 2020 bereiden we ons voor op de
invoering van Nutri-Score. Wat ons
betreft gebeurt dit zo snel mogelijk.
Nutri-Score informeert klanten op een
gedegen, duidelijke en volledige manier
in één oogopslag over de nutritionele
waarden van het product. Albert Heijn
is al langere tijd voorstander van NutriScore en is dan ook blij met de keuze
van de overheid voor Nutri-Score als
het nieuwe voedselkeuzelogo. In oktober
2019 konden klanten die zelf wilden
ervaren hoe Nutri-Score werkt, terecht
bij één van onze winkels in Den Haag,
waar we een deel van het assortiment
hadden voorzien van Nutri-Score.

Ieder jaar registeren we welk percentage
van onze totale huismerkproductenverkoop
bestaat uit gezonde producten. Dit noemen
we de healthy living sales. In 2018 bedroeg
dit percentage 43,8%. We hebben het
afgelopen jaar een flinke vooruitgang
geboekt; het percentage healthy living
sales bedroeg in 2019 namelijk 46,1%!
Daar worden we bij Albert Heijn blij van.
In 2020 willen we dit percentage nog een
beetje verder opschroeven naar 46,3%.

In al onze vezels
Driekwart van de Nederlanders eet te
weinig vezels. Daar willen we wat aan
doen. Daarom hebben we het afgelopen
jaar het aantal huismerk volkoren
producten in de schappen meer dan
verdubbeld van 45 naar 97 producten.
Zo vind je bij Albert Heijn nu ook een
volkoren versie van onder andere onze
tortillawraps, krentenbollen, pannenkoeken
én biologische Fusilli. In 2020 willen we
het aantal volkorenproducten nog eens
verhogen naar 120.

Op naar 1 miljard minder
suikerklontjes
In 2018 stelden we onszelf het doel: eind
2020 moeten er één miljard suikerklontjes
uit onze producten zijn gehaald. We zijn er
bijna: eind 2019 zaten we in totaal op 970
miljoen minder suikerklontjes. Alleen al in
2019 hebben we 270 miljoen suikerklontjes
gereduceerd. Dat is 1.053.000 kilo suiker!

In onder andere deze producten
zit sinds 2019 minder suiker:

• We hebben de hoeveelheid suiker in

biologische ontbijtgranen met 50%
verlaagd. Ook in de krokante muesli’s
zit nu minder suiker. Dit levert een
vermindering op van 6,5 miljoen
klontjes suiker per jaar.

• We introduceerden 7 nieuwe dropjes

en snoepsoorten met 30% minder
suiker: AH Muntendrop, AH Honingdrop,
AH Dropbolletjes, AH Dropfruit duo’s,
AH Winegums, AH Snoepkikkers en AH
Marshmallows. Er wordt een natuurlijk
extract van de cichoreiwortel gebruikt dat
de helft minder calorieën dan suiker bevat.

• Negen van onze huismerk appelmoes-

varianten zijn overgegaan op 0% toegevoegd suiker. Dit scheelt op jaarbasis
maar liefst 4,5 miljoen suikerklontjes.
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Bekijk in deze video hoe
gezond we bezig waren.

Meer dan 100.000 kilo minder zout

De kilo’s verzadigd vet vliegen er vanaf

We eten gemiddeld te veel zout per dag.
Dit komt met name doordat zout in veel
bewerkte producten zit, waardoor de
consument niet altijd doorheeft hoeveel
zout er binnenkomt. Dit jaar heeft Albert
Heijn de hoeveelheid zout in veel producten
verminderd. We zijn er trots op dat dit in
2019 heeft geleid tot een zoutreductie
van meer dan 106.000 kilo. Hoe we
dit hebben aangepakt? Veel van onze
peulvruchten hebben bijvoorbeeld geen
toegevoegd zout meer. Dit was goed voor
een vermindering van ongeveer 11.000 kilo
zout. Enkele voorbeelden van peulvruchten
met 0% toegevoegd zout: kikkererwten,
kidneybonen, linzen, zwarte bonen en
cannellini bonen.

In 2019 wilde Albert Heijn ook de hoeveelheid verzadigd vet in de producten
verlagen. We reduceerden de hoeveelheid
verzadigd vet in onder andere onze vleeswaren, rijstzoutjes, aardappelpuree en
ijs. Dit leidde tot een totale verzadigd
vetreductie in 2019 van ruim 226.000 kilo.
Afgelopen jaren hebben we onze producten
succesvol geherformuleerd en flinke
stappen gezet in het verminderen van
suiker, zout en verzadigd vet in onze
producten. Natuurlijk gaan we daar mee
door. We kijken uit naar de komst van
Nutri-Score zodat we klanten nog beter
kunnen helpen om gezonder te kiezen.
Komende jaren willen we een beweging
maken van wat goed is voor iedereen
naar wat goed is voor individuele klanten.

Albert Heijn is in 2019 een
samenwerking aangegaan met de
KNVB en zal samenwerken op FC Vers,
waarmee we jongeren door middel
van voetbal willen motiveren tot een
gezondere leefstijl.

Alternatief voor
de frikandel
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Er deden ruim

46,1%

VERS
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50.000 mensen

van de totale huismerkproductenverkoop bestond uit gezonde producten!

mee aan de ‘Lekker bezig-challenges’.

We vullen elke dag ruim

5.000.000 borden.
Jaarlijks bereiken we ruim

400.000 kinderen

met het “Ik eet het beter” programma.

Gezonde
leefstijl

106.000 kilo.

We hebben het verzadigd
vet in producten
gereduceerd, wat in 2019
leidde tot een totale
verzadigd vetreductie
van ruim

270 miljoen
suikerklontjes gereduceerd.

In 2019 hebben we

VERS

De hoeveelheid zout in
producten is verminderd met

226.00 kilo.

1.200

prijsfavorieten
We hebben
aan ons assortiment toegevoegd,
waaronder diverse gezonde topproducten
voor een lage prijs.
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In 2019 ondertekenden we met
ruim zeventig andere bedrijven en
milieuorganisaties het ‘Plastic Pact’: een
pact waarin concrete doelstellingen zijn
gesteld voor fors minder plasticgebruik
en meer recycling in 2025. Bij Albert
Heijn reduceren we niet alleen ons
plasticgebruik, maar ook het gebruik van
andere verpakkingsmaterialen.

Als supermarkt hebben wij verpakkingsmateriaal nodig.
Niet alleen omdat producten anders niet te vervoeren
zijn, maar ook omdat verpakkingen een belangrijke
functie hebben. Ze zijn belangrijk voor de houdbaarheid
en kwaliteit van producten. Sommige groenten blijven
langer goed in plastic en portieverpakkingen zijn handig
voor kleine huishoudens. De verpakking voorkomt dan
voedselverspilling en levert daarmee milieuwinst op.
Toch is Albert Heijn al jaren bezig met het terugdringen
van verpakkingen door het verwijderen of verminderen
ervan en het gebruik van recyclebaar materiaal.

➜

5. Minder
verpakkingen.

Als een verpakking nodig is, kiezen we
voor de meest geschikte en duurzame
verpakking. De beste verpakking is
volgens ons een verpakking die over de
gehele levenscyclus (van grondstof tot
afval) leidt tot een zo klein mogelijke
impact op het milieu. Verduurzaming
van verpakkingen gaat stap-voor-stap
volgens ons 4R-beleid: reduce – reuse
– recycle – renew, oftewel: verminder –
hergebruik – recycle – hernieuw.

Beter voor het klimaat

Reuse
Zoals de herbruikbare
zakjes voor groenten,
fruit en broodjes waar
klanten gebruik van
kunnen maken.

Recycle
Bijvoorbeeld het gebruik van een
sealcoating voor vlees, waardoor deze
verpakking beter recyclebaar wordt. We
zijn altijd in gesprek met sorteerders
en recyclers om nog meer soorten
verpakkingen te kunnen recyclen.
Bovendien gebruiken we zoveel mogelijk
gerecycled plastic in verpakkingen.

Stap-voor-stap
4R-beleid

➜

Reduce

➜

Reuse

➜

Recycle
Renew

Reduce
Bijvoorbeeld het dunner en lager maken
van de maaltijdsaladeverpakkingen,
waardoor
minder
plastic wordt
gebruikt.

Renew
Als gerecycled plastic niet mogelijk is
in verband met voedselveiligheid, dan
gebruiken we soms biobased plastic.
Bijvoorbeeld de fles van onze biologische
melk: die kan niet worden gemaakt van
gerecycled materiaal. Daarom gebruiken
we biobased PE, een materiaal
gemaakt van het afval van
suikerriet. De verpakking
kan gewoon gerecycled
worden met andere plastic
verpakkingen en dit materiaal
kan bijvoorbeeld weer
ingezet worden voor
onze shampooflessen.

AH kijkt vooruit

Over dit verslag
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Bovendien geven wij onze klanten advies
over hoe ze het best verpakkingen weg
kunnen gooien: bijvoorbeeld bij het
plastic, oud papier, of in het restafval.
Dat doen wij door het gebruik van een
afvalwijzer op veel verpakkingen. Als
we samen onze schouders eronder
zetten, kunnen wij ervoor zorgen dat er
geen overbodige verpakkingen gebruikt
worden en dat verpakkingsmateriaal
goed gerecycled wordt.
wgw_1a

wgw_2l

wgw_3l1

Het terugbrengen van de hoeveelheid
verpakkingsmateriaal die Albert
Heijn gebruikt, stelt ons regelmatig
voor pittige keuzes. Plastic heeft de
publieke opinie de afgelopen jaren
steeds meer tegen zich gekregen. Om
de juiste verpakkingskeuze te maken,
gebruiken onze verpakkingsexperts de
levenscyclusanalyse (LCA) methode.
Dit is een methode om de milieuimpact van een product over de hele
levensduur vast te stellen. Regelmatig
komt plastic in deze analyses toch
als de meest milieuvriendelijke, best
recyclebare oplossing uit de bus. Dan
kiest Albert Heijn voor zo dun mogelijk
plastic en wijzen we mensen op het
belang van recycling.
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Een kwart minder
verpakkingsmateriaal in 2025.
Voor onze verpakkingen hebben we ambitieuze doelstellingen:
25% gewichtsreductie ten opzichte van 2018 én alle verpakkingen
100% recyclebaar in 2025. Dit geldt voor al onze huismerkverpakkingen
en de verpakkingen voor eigen gebruik in de winkel, zoals vulflessen bij
de sinaasappelpersautomaat en zakjes bij de brood- en groenteafdeling.
Ook hebben we ons gecommitteerd aan de vier doelstellingen
van het Plastic Pact voor 2025:

• Plastic producten en verpakkingen zijn gemaakt van
100% recyclebaar plastic.

• In 2025 gebruiken we 20% minder plastic dan in 2017.
• Minimaal 70% van alle eenmalige plastic producten

en verpakkingen die in Nederland in de prullenbak belandt,
wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit.

• Alle eenmalig te gebruiken plastic spullen die op de markt komen,

zullen moeten bestaan uit minimaal 35% plastic dat gerecycled is.
Bekijk hier een video over
onze plasticvrije afdeling.
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Verpakkingen
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Hoe Albert Heijn
steeds een beetje
minder verpakt.
Dry misting en plasticvrije groenteen fruitafdelingen
In 2018 introduceerden we in
verschillende Albert Heijn-winkels
dry misting, een systeem dat groente
en fruit goed op temperatuur houdt
door middel van een verfijnde
verneveling van water. De kwaliteit
en houdbaarheid van verschillende
producten gaat hierdoor vooruit.
In 2019 hebben we hierin de
volgende stap gezet: we combineren
dry misting met een plasticvrije
groente- en fruitafdeling. Dit levert
een bijdrage aan het reduceren van
ons verpakkingsgebruik. In het kader
lees je hoe dry misting precies werkt.

Hoe werkt
dry misting
precies?
Als de luchtvochtigheid in een winkel laag is, kunnen groenten
en fruit hun vocht snel verliezen. Het vocht trekt dan de lucht in,
waarna sla en paprika’s slap en verrimpeld achterblijven.
Bij dry misting wordt een verfijnde verneveling van water
verspreidt over het schap. De nevel verdampt nog voordat
het de producten heeft bereikt, maar zorgt wel voor een veel
lagere temperatuur boven de producten. Deze koeling zorgt dat
producten hun kwaliteit behouden en langer houdbaar blijven.
De techniek heet dry misting omdat de producten dus niet nat
worden door de verneveling. Dry misting wordt nu al in ruim
150 winkels ingezet en dat worden er steeds meer.
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Zoveel minder verpakten we in 2019.
In 2025 wil Albert Heijn 25% minder
verpakkingen gebruiken dan in 2018. In
2019 hebben we een stap in de goede
richting gezet: we reduceerden ons
aantal kg gebruikt verpakkingsmateriaal
met 2,9%. Dat is 2,2 miljoen kg! Onze
totale hoeveelheid plastic verpakkingen
reduceerden we zelfs met 6%. We zijn er
nog lang niet, maar we zijn er trots op dat
we het goede pad zijn ingeslagen.

311

papier, karton
plastic

1.588
aluminium

74

53

PET-fles

18

drankenkarton

glas

141

Kleine aanpassing, grote impact
Het reduceren van onze verpakkingen doen
we op allerlei manieren. Soms lijken die
aanpassingen klein, maar hebben ze een
groot resultaat:
Folie op fruitschalen en kaas:
500.000 kilo minder plastic.
We hebben de deksels van
onder andere aardbeien
en druiven vervangen
door een dun laagje folie.
Datzelfde hebben we
gedaan met de pakjes
kaas. Dat scheelt bijna
een half miljoen kilo
plastic per jaar.
Bananen: 85.000 kilo minder plastic.
Onze bananen die per vijf stuks worden
verkocht, zitten sinds 2019 niet meer
in een plastic zak verpakt.
Dit scheelt jaarlijks ruim
85.000 kilo plastic.

Figuur 1 - Materiaalreductie in tonnen

Deze zakjes zijn van nylon of katoen en
kunnen gewassen worden. Iets invriezen in
de zakken is ook mogelijk. Klanten kunnen
in de winkel vragen of onze collega het
brood in een herbruikbare zak doet.

Wij willen natuurlijk niet dat de verpakkingen die we gebruiken in
de natuur terechtkomen. Onze medewerkers zetten zich dagelijks
in voor een schone omgeving in en om de winkel. Ook zijn wij
de partner van Nederland Schoon en doen jaarlijks mee aan de
Landelijke Opschoondag.

Dit zakje kopen onze klanten één keer en
kunnen ze daarna steeds weer gebruiken.
De Albert Heijn Verszakjes zijn aangeslagen;
sinds de introductie in 2018 zijn er al meer
dan 1 miljoen (1.016.385) van verkocht.
Dat heeft bijgedragen aan de reductie van
onze gebruikte plastic zakjes: in 2019 al
20% minder dan in 2016.

Medewerkers maken tijdens opschoonacties met buurtbewoners
de omgeving van hun filiaal schoon. Bij grote opschoonacties
worden reinigingsdiensten aangehaakt om de buurt extra schoon
te maken. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor karren, bladblazers
of andere speciale schoonmaakmaterialen.

In 2019 reduceerden we ons gebruikte
verpakkingsmateriaal met 2,9%. Dat is
een mooi resultaat maar er is dan ook
nog veel te doen om onze doelstelling
van 25% reductie in 2025 te behalen.
Ook zetten we steeds meer in op de
recyclebaarheid van onze verpakkingen.
Zwart plastic en gekleurde PET-flessen
faseren we bijvoorbeeld uit omdat
monomaterialen beter te recyclen zijn.
In sommige gevallen betekent het dat wij
direct met inzamelaars en sorteerders
samenwerken om tot betere oplossingen
te komen.

Keuze aan de klant!
Sinds 2018 hebben we bij Albert Heijn
Verszakjes in de winkel waar klanten hun
brood, onverpakte groente en fruit in mee
naar huis kunnen nemen.

Bekijk in deze video hoe wij
plastic verpakkingen verminderen.

Door samen te werken aan schoon wordt het contact met de buurt
versterkt en voelt het schoonhouden van de omgeving meer als
een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor elk filiaal geldt dat zij
doen wat het best bij hun buurt en klanten past.

Schoon bij
Albert Heijn.
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De deksels van fruit en kaas hebben we vervangen
door een dun laagje folie. Dat scheelt bijna

500.000 kg plastic
per jaar!
We hebben het aantal
kilo van onze gebruikte
verpakkingen gereduceerd
met 2,9%. Dat is

2.200.000 kg!

2.200.000
KG

Minder
verpakkingen
(en meer recycling)

•

Onze AH bananen worden niet meer in een
plastic zak verpakt. Dit bespaart jaarlijks ruim

85.000 kg plastic!

De Albert Heijn
Verszakjes hebben in 2019
bijgedragen aan

20% minder
plastic zakjes
ten opzichte van 2016.

Dry-misting wordt al in meer dan

150 winkels toegepast.

Over dit verslag
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6. Minder
voedselverspilling.
Voedselverspilling is een groot probleem. Iets meer
dan 1% van de producten die Albert Heijn inkoopt,
belandt niet op het bord van onze klant. Dat lijkt
misschien mee te vallen, maar is wat ons betreft
te veel. Niet alleen het product wordt verspild, maar
ook alle tijd, moeite en energie die erin is gestopt om
het product te maken. We doen er alles aan om deze
hoeveelheid zoveel mogelijk te reduceren.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Vers(pilling)
We vinden het belangrijk dat klanten
bij ons altijd verse aardappels,
groente, fruit en brood in de schappen
vinden. Soms botst dit met ons
verspillingsbeleid. We willen namelijk
geen voedsel weggooien en we
willen ook graag verse producten in
de schappen hebben. Ook door het
reduceren van onze verpakkingen
kan meer verspilling ontstaan; dit kan
namelijk tot een kortere houdbaarheid
van producten leiden. Daarom steken
we er veel tijd en aandacht in om te
bedenken hoe we voedselverspilling
kunnen tegengaan en wat we kunnen
doen met producten die niet meer
verkocht kunnen worden.
Onze eerste focus ligt op preventie.
De 35%-stickers voor producten die
richting hun houdbaarheidsdatum
gaan, zijn bij iedereen bekend. Wij
zijn ervan overtuigd dat ‘dynamisch
afprijzen’ hierin een volgende stap is.
Hiermee hebben we in 2019 een begin
gemaakt. Je leest er hiernaast meer
over. Ook testen we regelmatig andere
manieren om voedselverspilling tegen te

Beter voor het klimaat
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gaan; in 2019 voerden we proeven uit met
het invriezen van brood in de winkels en
met een speciaal Buitenbeentjesschap.
Buitenbeentjes zijn producten die er
anders uitzien dan normaal, maar die
niet verschillen in kwaliteit, smaak en
versheid. Als Buitenbeentjes niet verkocht
of bijvoorbeeld tot sap verwerkt kunnen
worden, dan worden ze als veevoer
verwerkt. Om dit te voorkomen, verkopen
we de buitenbeentjes in kilozakken of
gecombineerd als seizoensdoos met drie
soorten fruit en drie soorten groenten.

Over dit verslag

Algoritmes
tegen voedselverspilling
In 2019 zette Albert Heijn een
nieuwe stap in de preventie van
voedselverspilling met de proef
‘dynamisch afprijzen’. Hierbij worden
producten automatisch afgeprijsd op
basis van de houdbaarheidsdatum:
hoe korter de houdbaarheid, hoe
hoger de korting. Een door Albert

Wanneer producten dan toch overblijven
en niet meer verkocht kunnen worden,
doet Albert Heijn er veel aan om
dat lekkers en gezonds alsnog een
welverdiende plek op het bord te geven.
Zo zijn we in Nederland de grootste
donateur van overgebleven producten
aan Voedselbanken, toveren de koks
van restaurant Instock overgebleven
producten om tot heerlijke gerechten
en weten de soepmakers van De
Verspillingsfabriek wel raad met onze
onverkochte groentes. Zo blijven we
continu werken aan het tegengaan van
voedselverspilling.

Heijn ontwikkeld algoritme berekent
automatisch de beste korting om
aan het einde van de dag geen
onverkoopbare producten over te
houden en zo voedselverspilling
te verminderen. In onze winkel in
Zandvoort prijzen we al dynamisch af
op gevogelte en visproducten.

Bekijk hier een video
over ynamisch afprijzen.

“Dit systeem is een primeur in Nederland. Het algoritme
houdt behalve de voorraad ook rekening met bijvoorbeeld
het weer en de locatie. Hoe fijn zou het zijn als in de
toekomst alle verse producten - waar de grootste
verspilling zit - dynamisch geprijsd kunnen worden.”
Anita Scholte op Reimer, Directeur Kwaliteit & Duurzaamheid bij Albert Heijn
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De helft minder voedselverspilling in 2030.

Hoe we samen voedselverspilling tegengaan.

Albert Heijn wil bijdragen aan het halveren van de wereldwijde
voedselverspilling in 2030. Lees hieronder hoe we dit in 2019
aanpakten en welke resultaten we daarbij hebben geboekt.

Blijft er iets over?

Beter voor het klimaat
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Ondanks onze inspanningen om verspilling tegen te gaan, blijven er helaas altijd
producten over die echt niet meer te verkopen of doneren zijn. Dan gaan we op zoek
naar goede bestemmingen. Oud brood en sinaasappelschillen worden bijvoorbeeld voor
veevoer gebruikt of verwerkt in nieuwe producten zoals Seepje. Andere organische
reststromen worden vergist tot biogas, dat vervolgens door een warmtekrachtkoppeling
wordt omgezet in elektriciteit en warmte of zij worden omgezet tot oliën of biobrandstof.

Tips voor thuis

Instock slaat vleugels uit

We motiveren onze klanten op steeds
meer manieren om thuis minder voedsel
te verspillen. Zo informeren we hen over
het verschil tussen de ‘te gebruiken tot’datum (TGT) en de ‘tenminste houdbaar
tot’-datum (THT) en het belang van ‘kijk,
ruik, proef’ voordat je iets weggooit.
Dit doen we met recepten en tips in
de Allerhande, op onze social kanalen
via challenges, op AH.nl en door de
verspreiding van een koelkaststicker
met bewaaradviezen.

Instock is een initiatief dat vierenhalf jaar
geleden door vier medewerkers werd
gestart om voedselverspilling op de kaart te
zetten. Wat begon als één pop-up restaurant
is uitgegroeid tot een organisatie die, naast
het runnen van drie succesvolle restaurants,
ook producten maakt van voedsel dat
anders weggegooid wordt. Na jaren van
intensieve samenwerking met - en steun
van - Albert Heijn is Instock klaar voor een
zelfstandige status en zet het de deur open
voor andere organisaties met reststromen.

Zoveel minder verspilden we in 2019

Verminderen
van voedselverspilling.

AH kijkt vooruit

Onze strijd tegen voedselverspilling heeft
in 2019 mooie resultaten opgeleverd:
vorig jaar werd er binnen Albert Heijn
in totaal 2.212.000 kg minder voedsel
verspild dan in 2018. Voedsel dat niet
meer te doneren is, wordt gerecycled.
In 2019 werd 21% gebruikt als veevoer.
Het grootste gedeelte (79%) ging naar
Orgaworld, onze partner in de productie
van biogas op basis van voedselresten.
Op die manier wordt er niets écht verspild.

We hebben in 2019 een aantal succesvolle
proeven uitgevoerd om onze voedselverspilling
tegen te gaan. Zowel dry misting als dynamisch
afprijzen bleken in 2019 succesvol. In 2020
zullen we deze twee methodes nog verder
uitrollen in onze winkels. Daarnaast blijven
we natuurlijk onze 35%-stickers gebruiken.
Ook hebben we in 2019 gezien dat de meeste
verspilling komt van onze aardappel, groente
& fruit (AGF) afdelingen en de bakkerij. In 2020
zetten we dus ook extra in op deze afdelingen
om voedselverspilling aan te pakken.

“We willen iedereen motiveren
om mee te doen met Instock
zodat steeds meer onverkochte
producten een goede
bestemming krijgen. Instock
heeft ons altijd geïnspireerd
op vernieuwende manieren te
kijken naar voedselverspilling, en
ook in deze nieuwe fase blijven
ze dat doen.”
Sonja Boelhouwer, Directeur winkels &
franchise bij Albert Heijn
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We hebben in 2019 in totaal

2.212.000 kg
minder voedsel

verspild dan in 2018.

Het aantal ton voedselverspilling per
miljoen euro verkocht voedsel is van
in 2018 gezakt naar

6,2 ton
5,6 ton in 2019!

100%

Minder
voedselverspilling

van onze voedselverspilling
wordt gerecycled.

Dit jaar hebben we

4.320.039

van al onze overgebleven
producten gedoneerd.

21,1%

Daar van gaat
naar veevoer productie.
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7. Ketentransparantie.
Steeds meer consumenten willen weten waar hun
producten vandaan komen en hoe ze gemaakt
zijn. We verkopen bij Albert Heijn meer dan
11.000 huismerkproducten en meer dan 46.000
producten in totaal. Verse, houdbare en non-food
producten. Deze zijn, naast Nederland, afkomstig
uit tientallen landen alwaar ze op duizenden
plekken geteeld of geproduceerd worden. 50% van
al onze verse groenten en fruit komt uit Nederland
en 30% komt uit de rest van Europa.

Verpakkingen
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Van land tot klant
Welke weg leggen onze producten af
van land tot klant? De waardeketen van
Albert Heijn bestaat uit vier stappen. Die
zien er als volgt uit:

• Boer en grondstoffen.

Het telen en verbouwen van
grondstoffen of het houden van vee
voor de productie van grondstoffen,
zowel dichtbij als ver weg.

Wil jij weten waar je eten vandaan
komt? Bekijk de video en zie
hoe wij werk maken van het
beantwoorden van deze vraag.

• Productie en transport.

Grondstoffen worden gesneden,
ingrediënten samengesteld, bereid
en verpakt om de uiteindelijke
consumentenproducten vervolgens
richting distributiecentra te vervoeren.

• Medewerkers en bedrijfsvoering.

Producten worden met alle zorg
behandeld door onze medewerkers
in distributiecentra, HUB’s (locaties
aan de rand van de stad vanaf waar
bezorgauto’s de stad in rijden), Home
Shop Centers (logistieke centra), Pick
Up Points en natuurlijk onze winkels.

• Klanten.

Producten belanden thuis bij de klant;
die gerust kan genieten van veilig
voedsel dat wordt geproduceerd met
respect voor mens, dier en milieu.

De grote hoeveelheid producten die we
verkopen, brengt verantwoordelijkheid met
zich mee ten aanzien van de mensen die
werkzaam zijn in de keten en het milieu.

Boer &
grondstoffen

Bij Albert Heijn begrijpen we deze
ketenverantwoordelijkheid en worden
we daar iedere dag nog beter in.
Daarom maken we duidelijke afspraken
met onze leveranciers en kiezen we
voor een zo transparant mogelijke
samenwerking in de gehele keten.
We zetten vooral in op transparantie van
de ketens van onze huismerkproducten
omdat we daar afspraken kunnen
maken binnen de gehele keten.
We bieden inzicht in zowel
internationale als nationale ketens,
zoals die van AGF (aardappels, groente
& fruit), vlees, vis, zuivel, kaas, eieren
en bloemen. Bij productielocaties in
risicolanden onderzoeken we telkens
welke verbeteringen mogelijk nodig zijn
voor mens, dier en milieu. Ook onze
lokale (vers)ketens kennen we door
en door, van land tot klant.

Productie
& transport

Medewerkers &
bedrijfsvoering

Product bij
onze klanten
thuis

Langlopende relaties met
onze leveranciers
Voor onze verse producten werken we
graag met gesloten leveranciersketens.
Daarmee bedoelen we dat we onze
verse producten bij een beperkt
aantal leveranciers inkopen. Met
deze leveranciers hebben we een
langetermijnrelatie van soms al meer dan
vijftig jaar. Langlopende relaties leiden tot
zekerheid bij zowel de boer als bij Albert
Heijn. Zo kunnen boeren met toenemende
zekerheid ondernemen en investeren
in duurzame productiemethoden. Ook
garandeert deze vorm van samenwerking
dat verspilling in de keten zo laag mogelijk
blijft en kunnen voedselveiligheidsrisico’s
snel en effectief beheerd worden.
Bovendien kunnen wij onze klanten
gegarandeerd kwalitatieve producten
bieden tegen een goede prijs: een
win-winsituatie.
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Transparante
ketens in 2025.
Op het gebied van ketentransparantie hebben we twee
overkoepelende ambities. Het inzicht in onze ketens delen
we graag met onze klanten. Onze eerste ambitie is dan ook
om in 2025 alle versketens van onze huismerkproducten en
twintig ketens van onze houdbare producten transparant
te hebben: waar komt een product vandaan, wat zit erin,
onder welke omstandigheden is het gemaakt. Verregaande
openheid, omdat onze klanten het recht hebben om te
weten waar hun eten vandaan komt. De tweede ambitie
is dat we de dialoog tussen klanten en boeren, telers en
vissers willen versterken. Hiernaast lees je welke stappen in
de goede richting we in 2019 hebben gezet.
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Hoe de ketens van Albert Heijn transparanter worden.
Inzicht in wereldwijde
productielocaties
In 2019 introduceerden we een
nieuwe wereldkaart op AH.nl waarmee
Albert Heijn een volgende stap zet in
ketentransparantie. Op de wereldkaart
zijn ruim 1.200 locaties te vinden waar
de laatste stap in het productieproces
wordt uitgevoerd voor allerlei zowel verse
als niet-verse huismerkproducten. In één
oogopslag zie je de verdeling van deze
locaties over de wereld. Vervolgens kan
op land, productgroep en leverancier
gezocht worden. Albert Heijn verkoopt
duizenden producten, die van duizenden
producenten komen. Het volledig maken
van deze kaart is dan ook een flink
proces. Daarom breiden we de kaart
vanaf 2020 in verschillende fases uit met
herkomstgegevens van verse producten
zoals groente, fruit, vlees en kip.

Bijdragen aan kringlooplandbouw
De Nederlandse overheid zet in op de
omschakeling naar kringlooplandbouw voor
een toekomstbestendig voedselsysteem.
Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk
afval vrij, is de uitstoot van schadelijke
stoffen zo klein mogelijk en worden
grondstoffen en eindproducten met zo min
mogelijk verliezen benut. Onze inspanningen
om ketens transparant te maken, dragen bij
aan belangrijke randvoorwaarden van
kringlooplandbouw: meer waardering voor
voedsel en het verkleinen van de afstand
tussen boer en burger.
Daar waar Albert Heijn een rol kan spelen,
kan op onze inzet gerekend worden om
het voedselsysteem te versterken. Zo
proberen we voedselverspilling zoveel
mogelijk te voorkomen [zie H6 - Minder
Voedselverspilling], werken we samen met

Over dit verslag

Albert Heijn
Foundation
breidt uit.
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Voedselbanken Nederland en gebruiken
we restproducten als biomassa voor het
opwekken van groene energie. Ook
verminderen we ons grondstoffenverbruik
door bijvoorbeeld bijproducten uit andere
ketens (groente en fruit) te gebruiken als
voer in onze Albert Heijn vlees- en
zuivelketens. Lees alles over onze inzet
op het gebied van kringlooplandbouw
in het document ‘Voedsel Verbindt’.

“Met de Albert Heijn Foundation laten we al ruim 12 jaar zien dat
een geïntegreerd businessmodel met compromisloze en echte
aandacht voor mens, gezondheid en natuur uiteindelijk meer
oplevert voor alle betrokken partijen. De cirkel is pas echt rond
als zowel de mensen die de prachtige producten verbouwen, als
de mensen die deze producten dag in dag uit op onze schappen
vinden en daarvan genieten, allemaal telkens weer beter af zijn."
Henri Zondag, Director en voorzitter dagelijks bestuur Albert Heijn Foundation

We halen onze versproducten zo dichtbij als mogelijk
en zo ver weg als noodzakelijk. Tien procent van de
groenten, fruit en bloemen van Albert Heijn komt
uit Afrika. In 2007 is de Albert Heijn Foundation
opgericht om samen met onze vaste groenten-, fruiten bloemenleveranciers in Afrika bij te dragen aan
het verbeteren van de leefomstandigheden van de
medewerkers van onze leveranciers.
De Albert Heijn Foundation werkt samen met
ontwikkelingsorganisaties ICCO en Fair Match Support
en investeert in lokale projecten zoals de bouw van
woningen, het verbeteren en financieren van scholen,
gezondheidzorg en economische ontwikkeling.
Investeren in de toekomst van lokale gemeenschappen
is voor ons een logisch onderdeel van de langdurige
relaties met onze leveranciers. Omdat we ook
groenten en fruit uit landen als Peru, Brazilië en
Colombia importeren, is de Albert Heijn Foundation
uitgebreid naar Zuid-Amerika. Het aantal projecten
is toegenomen en de jaarlijkse investering van Albert
Heijn in de Foundation groeit ook: van €1,4 miljoen
in 2018, naar €1,8 miljoen in 2019, tot ongeveer
€2,3 miljoen in 2020.
Een voorbeeld van een project uit 2019 is dat met
druiven- en avocadoleverancier Don Ricardo uit Peru.
Gezamenlijk gebruiken we sport om de sociale
vaardigheden van jongeren in de lokale gemeenschap
te verbeteren. Op zeven scholen - zowel lager als
middelbaar onderwijs - worden leraren getraind
om sport in te zetten om leerlingen beter te
leren samenwerken, pesten tegen te gaan
en het zelfvertrouwen te vergroten.
Bovendien worden ouders en
tieners gemobiliseerd om
voetbalteams op te zetten
en te begeleiden.
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Zo transparant werden onze ketens in 2019.
De basis op orde
Het certificeren van ‘risicoproducten’ zoals
koffie en cacao zien wij als de basis: dit
moet in ieder geval in orde zijn. De volgende
risicoproducten zijn bij Albert Heijn
gecertificeerd of geverifeerd:

• Cacao, koffie en thee - UTZ/Rainforest

Alliance.
Dit keurmerk voor arbeidsomstandigheden,
milieu en natuurbehoud richt zich op de
professionalisering van boeren en
boerenorganisaties. Dit zorgt doorgaans
voor een betere kwaliteit van de oogst en
hogere opbrengsten van de duurzaam
geteelde producten. Alle cacao, koffie en
thee in onze huismerkproducten zijn
gecertificeerd.

• Koffie – Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Sinds 2019 is alle Perla koffie
Klimaatneutraal gecertificeerd. Om dit
te bereiken is de klimaatimpact van alle
Perla koffieproducten met een Lifecycle
Analysis (LCA) in kaart gebracht.
Vervolgens is gekeken waar in de keten
de impact op het klimaat kan worden
verminderd. Tot slot wordt de resterende
klimaatimpact gecompenseerd.

• Palmolie – RSPO.

Palmolie wordt gewonnen uit vruchten
van de oliepalm. Voor grootschalige
palmolieproductie kan tropisch
regenwoud gekapt worden. Hierdoor
kunnen leefgebieden van onder andere
orang-oetans verkleind worden. Daarom
koopt Albert Heijn alleen huismerkproducten in die palmolie bevatten die
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil) gecertificeerd is. RSPO is de – door
NGO’s ondersteunde - duurzaamheidsstandaard die door de industrie gebruikt
wordt voor de duurzamere productie van
palmolie. Vraag je je af waarom wij niet
helemaal stoppen met het gebruik van
palmolie in onze producten? Palmolie
levert van alle soorten plantaardige oliën
verreweg de grootste opbrengst aan olie
per hectare. Daardoor is duurzaam
geproduceerde palmolie de meest
duurzame optie voor plantaardige olie.
Wij faseren palmolie dus niet uit, maar
faseren foute palmolie uit.

• Soja - RTRS.

Soja wordt in grote hoeveelheden
verwerkt in veevoer, bijvoorbeeld voor
varkens en kippen. Om soja te kunnen
verbouwen worden wereldwijd grote
stukken bos, savanne en weidegebieden
omgezet in soja-akkers. Ons moederbedrijf
Ahold Delhaize is lid van de Roundtable
on Responsible Soy (RTRS). Dit is
een internationaal initiatief waarbij
producenten, handelaren en verwerkers
van soja samenwerken met banken
en maatschappelijke organisaties om
ervoor te zorgen dat soja overal ter
wereld duurzaam verbouwd wordt. Soja
afkomstig uit Zuid Amerika, die verwerkt
wordt in onze huismerkproducten (direct
of indirect via bijvoorbeeld veevoer),
is daarom altijd RTRS-gecertificeerd.

• Vis- en schaaldieren - MSC/ASC & ILVO.

Sommige vissoorten zijn zo zwaar bevist
dat ze met uitsterven worden bedreigd.
Het MSC-keurmerk garandeert dat een vis
duurzaam gevangen is. Het keurmerk ASC
staat voor verantwoord gekweekte vis,
schaal- en schelpdieren. Omdat er geen
MSC-standaard voor inktvis en rivierkreeft
is ontwikkeld, laten wij het Instituut voor
Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) deze
vissoorten beoordelen op duurzaamheidsaspecten. In de praktijk betekent dit dat al
onze vis, met uitzondering van inktvis en
rivierkreeft, een keurmerk heeft.

• Bloemen en planten – FSI.

Albert Heijn is lid van FSI (Floraculture
Sustainability Initiative). Dit is een initiatief
dat leden van de internationale toeleveringsketen van de sierteelt samenbrengt.
FSI-leden werken samen voor duurzame
productie en handel van bloemen en
planten. Het gezamenlijk doel is dat in
2020 90% van de bloemen en planten
verantwoord geproduceerd en verhandeld
wordt. Bij Albert Heijn zijn 93,3% van de
bloemen en planten die wij verkopen al
verantwoord geproduceerd.

• Sociale omstandigheden – BSCI.

Van leveranciers die produceren in hoog
risicolanden (zoals gedefinieerd door het
Business Social Compliance Initiative),
eist Albert Heijn altijd een BSCI-audit (of
een equivalent) en certificaat. Ook dienen
leveranciers van huismerkproducten de
Ahold Delhaize Standards of Engagement
te ondertekenen. Hiermee stellen wij
minimumnormen aan leveranciers die
ervoor moeten zorgen dat alle aspecten
van hun ketens voldoen. Waar mogelijk
ondersteunen wij leveranciers en werken
we met hen samen om deze standaarden
na te leven. 97% van onze leveranciers in
hoog-risicolanden heeft een geldige BSCIaudit (of equivalent) op hun productielocaties uitgevoerd.
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Méér dan certificeren
Zoals gezegd: de certificering van
risicoproducten vindt Albert Heijn de basis.
Lees hier wat we nog meer doen om onze
ketens zo transparant mogelijk te krijgen en
daarmee risico’s te verkleinen.

Onze risico’s in kaart
In 2019 publiceerden we voor het eerst
onze due diligence-aanpak. Due diligence
is een proces waarbij - op basis van
ketentransparantie - potentiële en
daadwerkelijk nadelige gevolgen voor mens
en milieu worden geïdentificeerd. We
identificeren niet alleen onze huidige
risico’s, maar houden ook rekening met
mogelijke issues die van belang zijn voor
het milieu of de mensen in onze ketens. Na
het in kaart brengen van de risico’s wordt
een verbeterplan gemaakt om deze risico’s
voortaan te voorkomen ofwel te
verminderen. Hierover wordt jaarlijks een
verantwoording gegeven. De uitvoering van
de due diligence-aanpak is een continu
traject. Door het publiceren van onze due
diligence-aanpak kunnen klanten nu precies
zien hoe wij met deze verantwoordelijkheid
omgaan en kunnen zij met een gerust hart
boodschappen doen bij Albert Heijn.
Met deze aanpak voldoet Albert Heijn aan
nationale wetgeving en internationale
verdragen en committeren we ons aan
internationaal erkende mensenrechtenverdragen. Bovendien verminderen wij
negatieve milieu-impact in onze
huismerkketens.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Wij onderschrijven de: United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights,
OESO Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen en de OECD-FAO Guidance
for Responsible Agricultural Supply Chains.

IMVO Convenanten:
Voedingsmiddelen en Sierteelt
Convenanten voor internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(IMVO-convenanten) zijn een samenwerking
tussen overheid, bedrijven, vakbonden en
maatschappelijke organisaties. Samen
gaan ze aan de slag om risico’s op
bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen
en milieuschade te beperken of te
voorkomen en zo te werken aan
verduurzaming van de productieketen. In
ontwikkelingslanden waar sommige
producten en ingrediënten vandaan komen
zijn de problemen vaak zo complex dat een
bedrijf in zijn eentje maar weinig kan
bereiken. Partijen kunnen met deze
samenwerking complexe problemen
structureel aanpakken. De convenanten
worden per sector afgesloten.
In 2019 ondertekende Albert Heijn het IMVO
Convenant Voedingsmiddelen. Eén van de
eerste afspraken waar wij ons aan hebben
gecommitteerd, is dat we ons gaan inzetten
voor een leefbaar loon voor arbeiders in de
bananenteelt. Een leefbaar loon is een loon
waarmee kosten voor voeding, onderdak,
kleding, onderwijs en medische zorg voor
een gezin gedekt kunnen worden, plus iets
extra voor onvoorziene omstandigheden.

“Door ons due-diligenceproces brengen wij de risico’s van onze
bedrijfsactiviteiten in kaart en kunnen we bepalen hoe we met
deze risico’s omgaan. Het is een grote stap voor Albert Heijn
om verantwoordelijkheid te nemen in onze ketens.”
Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

Wij streven ernaar om binnen vijf jaar het
gat tussen het huidige gangbare loon en het
leefbaar loon voor het totale bananenassortiment te verminderen met ten minste
75%. Dit doen we in stappen van ten minste
10% per jaar. In de eerste fase van dit
project (2019 tot 2020) wordt het gat
tussen dat gangbare loon en een leefbaar
loon voor het gehele bananenassortiment
bepaald. Vanaf 2021 zullen we het gat
stapsgewijs verkleinen. Meer informatie
over dit convenant vind je op de website
van de Sociaal-Economische Raad.
Naast diverse bedrijven en brancheorganisaties in de sierteeltsector,
is Albert Heijn op dit moment de eerste
retailer die ook het IMVO Convenant voor
de Sierteeltsector heeft ondertekend.
Het convenant is grotendeels gericht op
het uitvoeren van due diligence, verantwoordelijk gebruik van gewasbescherming
en het streven richting een leefbaar loon
voor werknemers in de productie van
bloemen en planten. Meer informatie over
dit convenant vind je op de website van
de Sociaal-Economische Raad. Het
ondertekenen van deze twee convenanten
was voor Albert Heijn een logische stap in
aanvulling op onze due diligence-aanpak.
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Steeds meer
duurzaamheidsbeoordelingen.

Als onderdeel van de due diligence-aanpak
van Albert Heijn, heeft Azura - onze
tomatenleverancier in Marokko – in 2019
een uitgebreide duurzaamheidsbeoordeling
uitgevoerd. Met behulp van een levenscyclusanalyse en een stakeholderbeoordeling werd gekeken naar de
impact van de productie op het klimaat,
werknemers en de gemeenschap. Op basis
daarvan werden vijf prioriteiten bepaald
voor het duurzaamheidsbeleid van Azura:
watergebruik, circulariteit van afval,
CO2-uitstoot, pesticiden, biodiversiteit
en welzijn en veiligheid van werknemers.
In de komende jaren wil Azura bijvoorbeeld
CO2-neutraal worden. Azura is een van
de eerste partijen met wie we deze
beoordeling uitvoerden. Vanaf 2020 voeren
we per jaar met zes van onze leveranciers
een duurzaamheidsbeoordeling uit, waarbij
de focus ligt op impact op mens en milieu.
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Structurele inzet Albert Heijn voor
cacaoboeren
Albert Heijn heeft zich eind 2018 met ons
eigen chocolademerk Delicata als eerste
aangesloten bij het nieuwe ‘Open Chain’
platform, opgezet door Tony’s Chocolonely.
Voor Delicata kopen wij voortaan UTZgecertificeerde cacao in volgens de vijf
samenwerkingsprincipes van de Open
Chain. Met deze werkwijze is een leefbaar
inkomen voor cacaoboeren mogelijk. We
zijn er trots op dat deze Delicata-repen in
2019 voor het eerst in de schappen lagen.
Naast traceerbare en gecertificeerde
cacaobonen betekent dit dat wij:

• Een hogere en eerlijke prijs betalen voor
de cacaobonen: een eerste stap om
boeren uit armoede te laten komen;

• Een lange-termijnsamenwerking
hebben, zodat boeren kunnen
investeren in hun toekomst;

• Boeren helpen zichzelf te organiseren

zodat zij bijvoorbeeld gezamenlijk
meststoffen of nieuwe planten kunnen
inkopen. Maar ook om bijvoorbeeld
kinderwelzijn te waarborgen binnen de
gemeenschap;

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

• Boeren trainen op vakmanschap, zodat
zij meer cacao kunnen verbouwen op
hun land en het milieu tegelijkertijd
wordt beschermd.

Alle Delicata pure- en melkchocolade
bevat traceerbare cacaomassa. De bonen
zijn ingekocht bij onze partnercoöperaties
in Ghana en Ivoorkust. We kiezen er
bewust voor om te werken in deze
twee landen. Daar zijn de problemen
het grootst en dus willen we dáár impact
maken. In november 2019 hebben we
de samenwerking met Socoopacdi,
een lokale coöperatie van circa
1.500 cacaoboeren in Ivoorkust,
voor langere termijn vastgelegd.
Zo kunnen wij structureel bijdragen aan een
beter leven voor cacaoboeren. Vanaf 2020
zullen ook de Delicata-paaseitjes
traceerbaar zijn. Het overzetten van de
witte chocolade op Open Chain-cacao is
productietechnisch nog lastig, maar de
verwachting is dat dit in 2021 zo ver zal zijn.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Perla Future Coffee Project
Met de lancering van het innovatieve
‘Perla Future Coffee Project’ draagt Albert
Heijn bij aan duurzamere landbouw en
steun aan lokale koffieboeren.
De nieuwste toevoeging aan het assortiment,
de Perla Origins Tanzania koffieboon, is het
resultaat van een intensieve samenwerking
met een koffiekwekerij aan de voet van de
Kilimanjaro in Tanzania.

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat
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Samenwerking met
Tanzaniaanse
boeren.

Door deze samenwerking hebben
Tanzaniaanse boeren toegang tot nieuwe
koffieplantjes die beter bestand zijn tegen
droogte en andere gevolgen van klimaatverandering. Hiermee garanderen
wij hogere inkomsten voor de boer
en koffie van een hoge kwaliteit.
Meer informatie over het Perla Future
Coffee Project, vind je hier.

“Albert Heijn was de eerste Open Chain-partner die ervoor koos om de
problemen in de industrie aan te pakken door het merk Delicata in te kopen
volgens de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain. Het vereist
moed, tijd en investeringen om de cacaoketen traceerbaar en transparant te
maken en de 5 samenwerkingsprincipes in het productieproces te integreren.
De samenwerking resulteert in een grotere impact bij de coöperaties in
Ghana en Ivoorkust. Samen maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade.”
Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer, Tony’s Chocolonely
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Hier staan we: gecertificeerde producten
Resultaat
2018

Resultaat
2019

Doelstelling
2020

% huismerkthee dat thee bevat dat UTZ, Rainforest Alliance of Fairtrade gecertificeerd is.

100%

100%

100%

Koffie

% huismerkkoffie (Perla) dat UTZ, Rainforest Alliance of Fairtrade gecertificeerd is.

100%

100%

100%

Koffie

% huismerkkoffie (Perla) dat Klimaatneutraal Gegarandeerd is

-

100%

100%

Cacao

% Delicata-huismerkchocolade dat cocoa uit ivoorkust en Ghana bevat die geproduceerd is volgesn
de 5 principes van de Open Chain, opgezet door Tony's Chocolonley.

-

69,8%

80%

Cacao

% huismerkproducten die cacao bevatten die door UTZ, Rainforest Alliance of Fairtrade gecertificeerd zijn.

100%

100%

100%

Palmolie

% palm- en palmpitolie in huismerkproducten die RSPO gecertificeerd (mass balance of segregated)
of gecompenseerd door het inkopen van RSPO Book & Claim credits.

100%

100%

100%

Palmolie

% palm- en palmpitolie in huismerkproducten die RSPO gecertificeerd zijn (Mass Balance of Segregated)

99,9%

99,6%

100%

Palmolie

% palm- en palmpitolie in huismerkproducten dat gecompenseerd door het inkopen
van RSPO Book & Claim Credits

0%

0,4%

0%

Hazelnoten

% huismerk hazelnoten die UTZ gecertificeerd zijn.

-

93,7%

95%

Soja

% soja uit hoog risico landen verwerkt in onze huismerk producten of ketens, die RTRS gecertificeerd is.

100%

100%

100%

Vis en schaaldieren

% verkochte huismerkvis die MSC/ASC gecertificeerd is, of beoordeeld door ILVO, of van een credible
Fishery/Aquaculture In Improvement Project afkomstig is.

98,5%

100%

100%

Vis en schaaldieren

% van totale visverkoop die MSC of ASC gecertificeerd is

95%

95,3%

100%

Vis en schaaldieren

% verkochte huismerkvis waarvan oorspronkelijke visserij/kweekerij bekend is.

100%

100%

100%

Bloemen- en plantenstelen

% bloemen- en plantenstelen dat voldoet aan FSI (Floriculture Sustainability Initiative) Basket of Standards

-

93,3%

90%

Houtvezelproducten

% houtvezel huismerkproducten die FSC of PEFC gecertificeerd of gerecycled zijn.

97,5%

99%

99%

Papier- en houtverpakkingen

% papier- en houtverpakkingen die FSC of PEFC gecertificeerd of gerecycled zijn.

-

22,3%

25%

Social Compliance

% huismerk-productielocaties in hoogrisicolanden die geaudit zijn door BSCI (of equivalent)
en die een valide audit report hebben.

97%

97%

97,5%

Gecertificeerde producten

Indicator

Thee

Op schema?

Op schema

Op weg

Niet op schema
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• Biodiversiteit

We plaatsen bijenkorven en
insectenhotels bij de melkveehouders en
door gebruik van speciale zaden ontstaat
een kruidenrijk grasland

• Boer

We ondersteunen de melkveehouders
door een premie op de melkprijs zodat zij
kunnen investeren in duurzaamheid.

In 2019 zitten er al iets meer dan
34.200 melkkoeien en 16.100 pinken
(eenjarige runderen) en kalfjes in het Beter
voor Koe, Natuur, Boer-programma. Alle
melkkoeien hebben een eigen ligplek en al
het jongvee heeft ten minste drie maanden
leren grazen. Voor het programma wordt
meer dan 19.200 hectare gras gebruikt en
melkveehouders hebben meer dan
2.435 hectare land ingezaaid met kruiden
en klaver (wat ook de biodiversiteit op de
weide ondersteunt).

In ons Beter voor Koe Natuur Boerprogramma werken we onder andere aan:

• Dierenwelzijn

Licht en ruimte in de stal, zachte
ligbedden en koeborstels. Daarnaast
zetten we verdere stappen op het welzijn
van kalfjes zoals groepshuisvesting op
stro en weidegang voor jonge dieren.
A

H.

NL

/DU URZ

AA

Bekijk hier de video over ons Beter
voor koe, natuur & boer programma.

Koe

Ketentransparantie

Speciaal bodemprogramma; door
maatregelen te nemen op het bewerken
van de bodem ontstaat er een rijke,
gezonde bodem die CO2 uit de lucht kan
binden. Daarnaast gebruiken alle
melkveehouders groene stroom.

Met ons Beter voor Koe Natuur Boerprogramma werken we constant aan een
duurzame zuivelketen. Albert Heijn heeft
een unieke samenwerking met driehonderd
Nederlandse melkveehouders die alleen
voor ons produceren. Daardoor weten we
precies waar de melk voor onze Albert
Heijn-huismerk zuivelproducten vandaan
komt en welke inspanningen ‘onze’ boeren
dagelijks leveren op het gebied van
dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit.
De melkstroom wordt vervolgens in een
apart, gesloten proces verwerkt tot een
breed assortiment aan Albert Heijnhuismerkproducten. Alle Albert Heijn
Hollandse zuivel en Albert Heijn Goudse
kaas is afkomstig uit deze keten. Dit gaat
om 175 miljoen liter melk per jaar!
Het Koe Natuur Boer-programma wordt
gecertificeerd door Qlip, een onafhankelijke
Nederlandse certificerende instantie.

Terwijl certificering voornamelijk over
houdbare producten gaat, zetten wij ons
ook dagelijks in om de Albert Heijnversketens van vlees, zuivel, groenten en
fruit zo transparant mogelijk te maken.
Lees hier welke resultaten dit in 2019
heeft opgeleverd.

Voedselverspilling

• Natuur

Beter voor Koe, Natuur, Boerprogramma

Steeds transparantere versketens

Verpakkingen

M

Steeds een beetje beter

Natuur

Boer

Zo min mogelijk
milieu-impact
door bestrijdingsmiddelen

Van 2016 tot 2018 hebben Albert Heijn en Stichting Natuur & Milieu
samengewerkt aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
voor de teelt van Nederlandse groente en fruit. Voor de 27 meest schadelijke
middelen hebben we onderzocht of en hoe deze vervangen kunnen worden
door groene middelen en biologische bestrijding. In 2019 hebben we de
resultaten geëvalueerd; uit de pilots kwamen mooie resultaten. Zo hebben we
de meest schadelijke middelen bij aardbeien, bladselderij, broccoli en (cherry)
tomaten kunnen vervangen door alternatieve middelen. Ook bij prei en ui kon
de milieu-impact door bestrijdingsmiddelen significant worden verminderd.
Bij enkele gewassen bleek de pilot niet succesvol en mislukte een oogst bij
het gebruik van een alternatieve aanpak: dit gold bijvoorbeeld voor aardappelen. Na deze succesvolle samenwerking zijn we samen met onze leveranciers
begonnen met het ontwikkelen van een online registratietool voor Albert
Heijn-telers. De milieu-impact wordt hier uitgerekend aan de hand van het
bestrijdingsmiddelengebruik dat de teler invoert. Aan de hand van deze
informatie kan Albert Heijn samen met onze telers onderzoeken hoe we de
milieu-impact van bestrijdingsmiddelen nog verder kunnen reduceren.
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Onze eieren traceerbaar
in de blockchain
Zeventig Nederlandse pluimveehouders
leveren jaarlijks tientallen miljoenen eieren
aan Albert Heijn. Samen met hen werken
we aan kwaliteit, smaak, duurzaamheid,
innovatie en andere verbeteringen in de
keten. Daarbij is het belangrijk dat de
productieketen volledig inzichtelijk is,
waardoor de vele miljoenen verkochte
eieren per jaar traceerbaar zijn naar de
boer. Deze transparantie bereiken we door
middel van blockchain.

Wij werken
met blockchaintechnologie.

De productieketen van Albert Heijneieren met 1 ster van het Beter Leven
Keurmerk (BLK) is sinds 2019 volledig
inzichtelijk. Hiermee zit 66% van onze
eieren al in de Blockchain. Op alle eieren
staan twee unieke codes. Daarmee
kunnen klanten – via www.check-je-ei.nl
- precies achterhalen welke kippen de
BLK 1-stereieren op welke datum hebben
gelegd, welke boer er voor de dieren
zorgt en wat de route is die de eieren
hebben afgelegd. Komend jaar wordt de
blockchain uitgebreid met eieren met
2 en 3 Beter Leven Keurmerk-sterren.
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Stappen in 2019
Op het gebied van ketentransparantie
hebben we in 2019 een aantal mooie
stappen gezet. We publiceerden de online
wereldkaart waarop onze productielocaties
wereldwijd te zien zijn. In 2020 breiden we
de wereldkaart uit door ook onze versketens
in beeld te brengen.
Dit helpt ons om onze versketens op een
meer systematische manier te verbeteren;
dat is beter voor mens, dier en milieu.
Ook publiceerden we in 2019 onze due
diligence-aanpak: dit leidt tot een hele
andere manier waarop we binnen Albert
Heijn naar risico’s kijken. Er is nu meer
aandacht voor risico’s voor mens en milieu
in onze productieketens.

Bekijk in deze video welke
reis de eieren afleggen.

“ We willen precies weten waar verse
producten vandaan komen. Alleen dan
weten we zeker dat het is geproduceerd
met respect voor mens, dier en milieu.
Dat laten we graag zien aan onze klanten.”
Anita Scholte op Reimer, Directeur Kwaliteit & Duurzaamheid
bij Albert Heijn

Op Ons
Bord-podcast.

In onze ambitie om zo inzichtelijk mogelijk
te maken waar ons voedsel vandaan komt,
hebben we dit jaar de podcastserie ‘Op
ons bord’ gemaakt. In iedere aflevering
van ‘Op ons bord’ gaat radiomaker, dj
en presentator Justin Verkijk langs bij
boeren, telers, producenten en experts om
duidelijke antwoorden te krijgen op vragen
die we allemaal hebben. Hij is nieuwsgierig
waar zijn eten vandaan komt en wil alles
weten van alternatieve teeltmethoden,
kringlooplandbouw, voedselflats en het
kweekvleeslab.

27

Steeds een beetje beter

Over AH

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

AH kijkt vooruit

Over dit verslag

28

Resultaten versketens
Versketens

Hier staan we: versketens
In deze tabel een overzicht van
alle huidige resultaten in onze
versketens. Over veel indicatoren
rapporteren we dit jaar voor het
eerst. Er zijn op deze indicatoren
dus geen resultaten van 2018.
Vanaf volgend jaar kunnen we hier
de trends weergeven. Als wij op
een indicator doelstellingen hebben
bepaald voor 2020, vind je die ook
terug in de tabel.

Aardappel,
groente & fruit
(AGF)

Kip

Konijn

Indicator

Resultaat 2019

Doelstelling 2020

% huismerk AGF-producten die voldoen aan Global GAP (Goede Agrarische Productie)

98.2%

100%

% huismerk AGF-producten afkomstig uit hoog-risico landen die voldoen aan BSCI (Business Social Compliance Initiative) eisen.

97,4%

100%

% telers die onbewerkte AGF-producten levert die het AH Protocol (bestrijdingsmiddlen residue) hebben geïmplementeerd

98,8%

100%

# kilometers akkerrand ingezaaid met bloemen en kruiden door AH aardappeltelers.

20km

20km per jaar

% NL'se telers dat gebruikmaakt van online tool voor registratie bestrijdingsmiddelen (AgroVision/Teeltcentraal)

92,6%

100%

# ton CO2e-uitstoot bespaard in AGF-keten

46.462

-

% volume huismerk AH kip van onze boeren uit Nederland (langamer groeiend ras)

78,95%

% volume huismerk kip met Beter Leven Keurmerk - 1 ster

15,05%

% volume huismerk kip met Beter Leven Keurmerk - 2 ster

1,19%

% volume huismerk kip met Beter Leven Keurmerk - 3 ster

4,8%

% volume huismerk vleeswaren van minimaal de AH kip van onze boeren uit Nederland

100%

100%

% volume huismerk konijn met Beter Leven Keurmerk - 1 ster

68%

100%

% volume huismerk varkensvlees met Beter Leven Keurmerk - 1 ster

97,04%

Varken

% volume huismerk varkensvlees met Beter Leven Keurmerk - 2 ster

0,59%

% volume huismerk varkensvlees met Beter Leven Keurmerk - 3 ster

2,37%

Rund

Lidmaatschap en bestuurslid Ahold Delhaize van Global Roundtable on Sustainable Beef

Eieren

Biologisch

Totaal 100%

Ja

Ja

% volume huismerk consumptie eieren uit AH Gesloten Keten met minimaal Beter Leven Keurmerk - 1 ster

100%

100%

% volume huismerk consumptie eieren met Beter Leven Keurmerk - 1 ster

65,8%

% volume huismerk consumptie eieren met Beter Leven Keurmerk - 2 ster

11,2%

% volume huismerk consumptie eieren met Beter Leven Keurmerk - 3 ster

Totaal 100%

23%
65 gram PM10 per
dier per jaar

75% reductie
(in 2024 t.o.v. 2019)

% huismerk eieren in 'check je ei'-blockchain

65,8%

100% (in 2020)

# Hectares ingezaaid met kruiden en klaver via het Zuivel Gesloten Keten programma

2.435

-

# melkkoien in de Albert Heijn gesloten keten voor zuivel

34.200

-

% reductie fijnstofuitstoot (PM10) bij eigenmerk consumptie ei-stallen

Zuivel

Totaal 100%

16,2

-

% Nederlandse huismerk zuivelproducten die weidegang toepassen

# gigawat groene stroom op de melkveehouderij bedrijven (alle elektriciteit is vergroend)

72,1%

-

% van verkoop huismerkproducten dat biologisch geproduceerd is

5,8%

-

# huismerkproducten dat biologisch geproduceerd is

695

-

Op schema

Op weg

Niet op schema
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Ambitie voor 2025:

alle versketens van onze huismerkproducten
en 20 ketens van onze houdbare producten
zijn transparant .
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Dit jaar introduceerde we een digitale wereldkaart
om het productieproces inzichtelijk maken.
Op de wereldkaart zijn ruim

1.200 productielocaties
te vinden.

We publiceerden voor het eerst onze

due-dilligence
aanpak.

66% van onze eieren

Van al onze verse groenten en fruit komt

Ketentransparantie

50% uit Nederland.
30% komt uit de
rest van Europa.

zitten in de Blockchain.

De Albert Heijn Foundation is uitgebreid
naar Zuid-Amerika. Het aantal projecten
is hier toegenomen en de jaarlijkse
investering groeit ook naar maar liefst

Het Beter voor Koe, Natuur, Boer-programma
zorgt voor een duurzame zuivelketen. Voor dit
programma wordt meer dan 19.200 hectare
gras gebruikt voor ruim 34.200 koeien en
16.100 kalfjes. Samen zorgen zij voor meer dan

175 miljoen liter melk

per jaar.

1,8 miljoen in 2019.

We zien het certificeren van risicoproducten als
belangrijke basis. Hiervoor zijn producten als koffie,
olie, soja, planten en vis

gecertificeerd door maar
liefst 7 organisaties.
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8. Beter voor
het klimaat.
In 2019 was er wereldwijd ongekend veel
aandacht voor het klimaat. Ook Albert Heijn
vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid
te nemen voor het duurzaam gebruiken van
de hulpbronnen van onze planeet. Dat doen
we door stap voor stap onze CO2-uitstoot
te verlagen. Per product in onze gesloten
ketens gaan we voor een zo laag mogelijke
uitstoot. Zo halen we onze versproducten zo
dichtbij als mogelijk. Onze Streeckgenoten zijn
daarvan een goed voorbeeld: lokaal gemaakte
kaas en vleeswaren die regionaal een plekje
in het schap krijgen.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Door onze ketenpartners wordt zoveel
mogelijk groene stroom gebruikt
of zij wekken zelf stroom op met
zonnepanelen. Een deel van de CO2voetafdruk van Albert Heijn is bovendien
afkomstig van transport en logistiek.
Samen met onze transporteurs en ook
voertuig fabrikanten, energieleveranciers
en onderzoeksinstellingen proberen we
dan ook de schoonste en efficiëntste
voertuigtechniek in te zetten op de
meest strategische trajecten.
We zien een stijgende vraag naar
thuisbezorging en willen het leven van
onze klanten zo gemakkelijk mogelijk
maken. Doordat we steeds meer
bezorgen, neemt het aantal kilometers
dat onze klanten hoeven af te leggen
af. Dat van onze bezorgers neemt
echter toe. Om grote stappen voor
CO2-reductie te kunnen realiseren,
luchtkwaliteit te bevorderen en de
leefbaarheid in steden te verbeteren,
zoeken we altijd mogelijkheden om
alternatieve voertuigtechnieken en
brandstoffen in te zetten binnen het
transport van Albert Heijn.

Beter voor het klimaat

AH kijkt vooruit

Tot nu toe hebben we doelstellingen
geformuleerd op onze ‘Scope 1’
en ‘Scope 2’ uitstoot: onze directe
uitstoot in onze winkels (bv.
gasverbruik) en indirecte uitstoot
bij elektraleveranciers. Albert Heijn
werkt er op dit moment ook hard aan
om emissie reductiedoelstellingen te
formuleren op ‘Scope 3’: alle uitstoot
in onze gehele productieketens. Deze
doelstellingen vangen we in Science
Based Targets. Het Science Based
Targets Initiative, dat we in 2019
ondertekenden vanuit Ahold Delhaize,
ontwikkelde een raamwerk dat helpt
te specificeren hoeveel en hoe snel
organisaties hun CO2-uitstoot moeten
verminderen om binnen de maximale
temperatuurstijging van 2˚C te blijven.
Hiermee kunnen we stapsgewijs onze
klimaatdoelstellingen realiseren.

Wij verlagen
stap voor
stap onze
CO2 uitstoot.

Over dit verslag
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Emissievrij
bevoorraden.
We werken er hard aan om – in navolging
van het klimaatakkoord - binnensteden
zo snel mogelijk, zoveel mogelijk
emissievrij te kunnen bevoorraden.
Hiervoor zijn we echter afhankelijk
van de snelheid van technische
ontwikkelingen en de kosten.
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Hoe we onze CO2-uitstoot

blijven verminderen.
We verduurzamen onze winkels

We doen er alles aan om de CO2-uitstoot
van Albert Heijn zoveel mogelijk te
beperken. In 2019 bouwden we 120 oude
Albert Heijn-winkels om tot gloednieuwe
winkels. Bovendien verduurzamen we onze
koelinstallaties. De bijdrage van diverse
koudemiddelen aan het broeikaseffect,
wordt vergeleken op basis van het GWP
(Global Warming Potential). Koudemiddel
is een gasvormige stof die warmte kan

transporteren. Bij iedere winkelverbouwing
stappen we over op CO2 als koudemiddel,
dat – in tegenstelling tot chemische
koudemiddelen – een zeer lage GWP heeft.
Sinds 2010 bouwen we al onze winkels
(aard)gasvrij. We hergebruiken namelijk
de restwarmte uit onze koelinstallaties.
Op deze manier is Albert Heijn altijd op
zoek naar innovatieve technieken om ons
energieverbruik te verminderen.

Verpakkingen

Voedselverspilling

CO2-reductie
in de hele productieketen.

In 2020 zullen wij doelstellingen
formuleren voor de reductie van uitstoot
in onze gehele productieketens (scope 3).
Toch zetten we nu al allerlei stappen om
de CO2-uitstoot in de keten steeds een
beetje meer te reduceren.
Zo stapten de vervoerders van onze
Chiquita-bananen in 2019 over van
vrachtwagen naar boot. Reden eerder nog
40 vrachtwagens vol bananen per week
vanuit Vlissingen naar Barendrecht; het
grootste gedeelte van die tocht leggen de
bananen nu met een binnenvaartschip af.
In de laatste vier maanden van 2019
leverde dit voor het transport van
bananen een besparing van 59%CO2uitstoot op. Dat is ruim 66,5 ton CO2.
Op die manier zoeken we overal in onze
productieketens naar kansen – zowel
klein als groot - om CO2-uitstoot te
reduceren.

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat
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We verduurzamen ons transport

Bevoorrading van de (binnen)steden

We werken op allerlei manieren aan het
reduceren van de CO2-uitstoot van ons
transport. Zo gebruiken we de modernste
software om de routes iedere dag weer iets
efficiënter te plannen. Iedere kilometer die
we niet hoeven te rijden bespaart namelijk
uitstoot. Ook richt Albert Heijn innovatieve
pilots op om elektrische en hybride
technieken te beproeven en kansen voor
opschaling vast te stellen. De resultaten
van deze proeven delen we direct met
diverse grote Nederlandse steden. Zo
zijn zij op de hoogte van de obstakels en
kansen die wij ervaren bij het emissievrij
bevoorraden van de steden. We werken
samen met onder andere transporteurs,
voertuigfabrikanten, energieleveranciers
en externe onderzoeksbureaus. Zo wordt
de hele transportketen meegenomen
in de transitie naar duurzaam. In 2019
resulteerde dit erin dat wij de GTL-award
(geluid, trillingen en luchtkwaliteit) wonnen
voor onze aanpak van geluidsoverlast en
emissies bij supermarktbevoorrading.
Daar zijn we trots op!

Niet alleen de bezorging wordt elektrisch,
ook een deel van de bevoorrading van
winkels in de stad. Samen met DAF Trucks,
Simon Loos, Peter Appel Transport en
TNO startten we in 2019 een proef of
we supermarkten in de stad ook kunnen
bevoorraden met elektrische trucks.
We hebben daarmee een Europese primeur,
want we gebruiken niet alleen volledig
elektrische trucks, maar ook de eerste twee
prototype plug-in-hybride trucks. Deze
trucks rijden extra zuinig naar de stad en
schakelen dan om naar volledig elektrisch
om de winkel zonder uitstoot te bereiken.
Het is ons doel om zoveel mogelijk
praktijkkennis op te doen om zo vast te
stellen of het in de toekomst mogelijk
is om de binnensteden emissievrij te
bevoorraden en op welke termijn dit
mogelijk gaat zijn. De pilot wordt uitgevoerd
met de subsidieregeling Demonstratie
Klimaattechnologieën en -Innovaties
in Transport van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.

Elektrische bezorgwagens
In 2019 begon Albert Heijn de
boodschappen bij een deel van onze
klanten in Amsterdam te bezorgen met
elektrische bezorgwagens en elektrische
fietsen. Van onze 700 bezorgwagens zijn
er nu 25 omgebouwd van diesel naar
elektrisch. De omgebouwde wagens kunnen
op een volle accu ongeveer 130 kilometer
rijden en maximaal zo'n 950 kilo lading
meenemen. De komende jaren willen we
steeds meer emissievrije voertuigen zoals
deze omgebouwde bezorgwagens gaan
inzetten bij de bezorging.

Bekijk in deze video hoe we inzetten op
emissievrije bevoorrading van de binnensteden.
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Buiten de stadsmuren dringen we ook
onze uitstoot terug door steeds meer op
vloeibaar gas (LNG) te rijden. Bovendien
onderzoeken we de mogelijkheid om op
grote schaal bio-LNG te rijden; hierdoor
zouden we nog meer CO2-uitstoot kunnen
reduceren en in de toekomst wellicht zelfs
ons eigen afval voor de productie van
brandstof kunnen gebruiken.

We verduurzamen onze logistiek
Binnen de logistiek heeft Albert Heijn in
2019 vele verduurzamingsmaatregelen
getroffen. Zo wekken steeds meer daken
van onze distributiecentra energie op. Het
dak van de vershal van distributiecentrum
Zaandam staat sinds 2019 vol met maar
liefst 6.020 zonnepanelen en op het dak van
de Ahold Delhaize Coffee Company werden

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

1.465 zonnepanelen geplaatst. Ook startten
we met de voorbereidingen voor het eerste
distributiecentrum dat van gas overstapt
op elektrische warmtepompen. Na de
afronding in 2020 zal distributiecentrum
Geldermalsen hierdoor maar liefst 475 ton
CO2 minder uitstoten.
Om meer inzicht te krijgen in het
energieverbruik op de distributiecentra,
plaatsten we in 2019 verschillende
tussenmeters die ons inzicht bieden
in het energieverbruik van aparte
onderdelen binnen de logistiek. Denk
bijvoorbeeld aan het energieverbruik van
koelinstallaties of accukamers. Hierdoor
krijgen we direct inzicht in de effecten
van de energiebesparende maatregelen
die we doorvoeren.

Er moet nog veel
ontwikkeld en getest
worden om zero
emissie transport te
realiseren, maar binnen
de mogelijkheden zijn we
maximaal op weg.

Verpakkingen

Voedselverspilling

Tot slot troffen wij in 2019 de
voorbereidingen voor de BREEAMNL In-Use-certificering van al onze
distributiecentra. Dit is een instrument
waarmee de duurzaamheidsprestatie van
een bestaand gebouw wordt gemonitord.
Het (beheer en gebruik van het) gebouw
wordt op negen categorieën beoordeeld:
management, gezondheid, energie,
transport, water, materialen, afval,
landgebruik & ecologie en vervuiling.
Uit de eerste scan in 2019 bleek dat
het mogelijk is om alle Albert Heijn
distributiecentra, homeshopcentra en ons
hoofdkantoor in 2020 te certificeren. De
monitoring zal ons helpen bij het verder
verduurzamen van onze distributiecentra.

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

AH kijkt vooruit
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Eerste oogst
‘sla op water’.

Albert Heijn verkoopt sinds 2019 zes op water gekweekte slasoorten (botersla, rode en
groene eikenbladsla, frisee, lollo rossa en batavia). Een voordeel van het kweken van
‘sla op water’ is dat de ecologische voetafdruk afneemt. Kweek en transport vinden namelijk
geheel binnen Nederland plaats. Het hele jaar kan er sla geteeld worden in Nederland.
De sla is geteeld zonder gewasbeschermingsmiddelen en zonder meststoffen te verspillen.
Na de oogst (ca. 190.000 kroppen per week) wordt de sla verwerkt in ruim 1 miljoen
producten (zakjes gemengde sla en maaltijdsalades) per week.

Bekijk in deze video hoe sla op water wordt gekweekt.
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Meer voor flexi, vega en vegan

‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’-campagne

Ook goed voor de planeet: er is steeds
meer vraag naar vegetarische en
veganistische producten. Bijna de helft van
de Nederlanders noemt zich flexitariër en
eet minstens drie keer per week geen
vlees bij de warme maaltijd. Dat zien
we terug in onze cijfers: in 2019 steeg
de omzet van onze vegetarische en
veganistische producten met 24%! Meer
plantaardig eten heeft een positief effect
op het klimaat. Een plantaardige leefstijl
vraagt onder andere minder water en
graan en produceert minder CO2-uitstoot.

De Nationale Postcode Loterij, Albert Heijn en
Unilever werkten in 2019 voor de zesde keer
samen om Nederland bewuster te laten eten.
Met de ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’campagne willen we zoveel mogelijk mensen
inspireren om wat vaker een dag geen vlees
te eten. Bijna drie miljoen Nederlanders
ontvingen een cadeaukaart voor vegetarische
producten en het receptenboekje ‘De Vega
Favorieten van Nederland’.

In lijn met het klimaatakkoord probeert
Albert Heijn de klant te verleiden om meer
plantaardige eiwitten te eten. We maken
veganistisch eten nog toegankelijker door
in onze winkels een apart schap met
veganistische producten in te richten.
Bovendien hangen er bij ruim 600
veganistische producten speciale
schapkaartjes. Hierdoor zien klanten in
één oogopslag welke artikelen vrij zijn van
dierlijke ingrediënten en hoeven ze de
ingrediëntenlijsten niet meer af te speuren.

Met de cadeaukaart konden bij Albert Heijn
verschillende vegetarische alternatieven voor
vlees worden gekocht. Zo konden mensen kiezen
voor een van de tien Vega Favorieten maaltijden,
voor een vegetarische box met Unileverproducten of voor eeen Allerhande Vegabox.
Om de totale CO2-besparing van de campagne
uit te rekenen, is de levenscyclusanalyse
methode gebruikt. Door de consumptie van
vleesvervangende producten gedurende de
‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’-campagne is in
drie weken in totaal 2.752 ton CO2-uitstoot
bespaard. Deze uitstoot is gelijk aan de
uitstoot van 3.177 vluchten naar New York!

Energieverbruik & CO2-uitstoot

GWP waarde

700

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Zoveel CO2 bespaarden we in 2019.
We zijn er trots op dat onze totale CO2uitstoot dit jaar wederom flink is gedaald.
De CO2-uitstoot van Albert Heijn zakte
van 272 kg CO2 per m2 verkoopoppervlak
in 2018 naar 231 kg in 2019. In 2008
startten we met het meten van onze
CO2-uitstoot reductie. In 2019 is onze
CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 al
gereduceerd met 48%. Dat betekent dat
we onze ambitie voor 2020 al in 2019
hebben behaald! Ook de GWP-waarde
(Global Warming Potential) van onze
koelinstallaties is in 2019 sterk gedaald.
In 2019 hebben we hard gewerkt aan het
beperken van onze CO2-uitstoot in onze
winkels (bv. gasverbruik, scope 1) en
indirecte uitstoot bij elektraleveranciers
(scope 2). In 2020 werken we er verder
aan om ook in scope 3 (alle uitstoot in
onze ketens) de uitstoot te beperken.
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Minder vlees
eten heeft een
positief effect op
het klimaat.
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Beter voor het klimaat

Dat houdt in dat we met al onze
ketenpartners zullen samenwerken om te
zien waar we uitstoot kunnen beperken.
Op weg naar Zero Emissie stedelijke
distributie hebben we in 2019 wat betreft
transport belangrijke stappen gezet:
zowel op het gebied van luchtkwaliteit als
op klimaat hebben we de beschikbare
alternatieve brandstoffen en innovaties
zoveel mogelijk getest (elektrisch) en
uitgerold (LNG). Voor onze reeds jarenlange inzet als voortrekker met innovaties
in duurzaam transport ontvingen we in
2019 de GTL Award. Er moet nog veel
ontwikkeld en getest worden om zero
emissie transport te realiseren, maar
binnen de mogelijkheden zijn we
maximaal op weg.
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25 bezorgwagens
zijn omgebouwd van diesel naar elektrisch.

120 Albert Heijn
winkels
zijn omgebouwd tot gloednieuwe winkels,
waarbij is overschakeld op ledverlichting en
verduurzaamde koelinstallaties.

Bestel op ah.nl

Op het dak van het distributiecentrum
Zaandam zijn er

6.020 zonnepanelen
bijgeplaatst.

Beter voor
het klimaat
Het verduurzamen van onze logistiek zorgt
voor een CO2-reductie van maar liefst

2008

475 ton per jaar.

2019

Onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 is
gereduceerd met

48%.

Tijdens de ‘Doe-maar-lekker-vegetarisch’-campagne is de
consumptie van vleesvervangers toegenomen, waardoor maar
liefst

2.752 ton CO -uitstoot is bespaard.
2

De vervoerders van Chiquita-bananen zijn
overgestapt van vrachtwagen naar boot.
Dit leverde een besparing van

59% CO -uitstoot op!
2
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9. Albert Heijn
kijkt vooruit.
Bij publicatie van dit duurzaamheidsverslag is het
nieuwe jaar al ruim van start. Dat betekent dat
we bij Albert Heijn niet alleen terug- maar ook
juist vooruitkijken. We verheugen ons op een jaar
waarin Albert Heijn zich weer collectief inzet voor
onze missie: alle ingrediënten leveren voor een
beter leven voor iedereen. Dit sluit natuurlijk aan
bij de onlangs gepubliceerde Gezondheids- en
Duurzaamheidsambities van ons moederbedrijf
Ahold Delhaize. Hieronder delen we een aantal
projecten en plannen voor 2020 die daaraan
bij zullen dragen.

Eten van alle kanten belichten
In 2019 hebben we hard gewerkt om
onze eier- en zuivelketens inzichtelijk
te maken. We hebben contact met alle
schakels in de keten, weten waar onze
eieren en zuivel vandaan komen en
maken deze informatie toegankelijk
voor onze klanten. De inzichten die we
daarbij opdoen, zetten we in 2020 in bij
het inzichtelijk maken van onze andere
ketens. Zo blijven we nieuwe kennis in de
praktijk brengen.

Naturalis en Albert Heijn
onderzoeken samen biodiversiteit
Een tweede mooie ontwikkeling is de
langdurige samenwerking met Naturalis
Biodiversity Center die in 2020 van
start gaat. We zien dat het onderwerp
biodiversiteit meer en meer leeft in
Nederland. Vandaar dat we bijenhotels
neerzetten, akkerranden inzaaien en
afspraken maken op het gebied van
biodiversiteit met onze telers en boeren.
We vinden het belangrijk dat Naturalis
hier meer onderzoek naar kan doen;
ook wij hebben behoefte aan meer
diepgaande kennis over biodiversiteit.
Daarom maken we het de komende

vijf jaar mogelijk een promovendus
aan te stellen binnen Naturalis om die
kennis op te doen. We kijken er naar
uit te zien welke kruisbestuiving er
tussen de wetenschap en de praktijk
zal plaatsvinden.

Bewuste keuzes over klimaat
Klimaatverandering is een steeds
belangrijker onderwerp. In dit
verslag lees je hoe we ons in 2019
hebben ingezet om onze CO2-uitstoot
te reduceren, bijvoorbeeld door
verduurzaming van onze winkels en
transport. Volgens ons zijn volgende
stappen in dit proces de reductie van
CO2-uitstoot in onze productieketens
(scope 3) en bewustwording creëren
bij de klant. We besteden al veel
aandacht aan bewustzijn op de thema’s
gezondheid en voedselverspilling.
Dit bewustzijn willen we ook rond
CO2-uitstoot creëren. We gaan dan
ook steeds meer communiceren over
de klimaatimpact van verschillende
producten bij Albert Heijn. We hopen
dat klanten in de nabije toekomst
de CO2-uitstoot op de labels van hun
favoriete producten kunnen vinden.

“Als we gezamenlijk andere
keuzes gaan maken en het
elke dag een beetje beter
doen, dan valt er volgens mij
nog een enorme winst te
behalen."
Anita Scholte op Reimer,
Directeur Kwaliteit & Duurzaamheid
bij Albert Heijn
Bekijk in deze video hoe we ons inzetten
voor biodiversiteit en insecten.
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10. Over dit
verslag.
Dit is het derde duurzaamheidsverslag van
Albert Heijn, voor het jaar van januari tot en
met december 2019. We geven dit jaarlijks uit.
Het verslag over 2018 is op 18 april 2019
gepubliceerd.
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GRI-vuurdoop.
In 2019 maakte Albert Heijn een
belangrijke stap in de professionalisering
van onze duurzaamheidsverslaggeving.
Eerdere jaren schreven we dit
verslag nog naar eigen inzicht,
maar vanaf dit jaar houden we
hierbij de GRI-standaard aan. Het
Initiative (GRI) is een internationale
organisatie die de standaard voor
duurzaamheidsverslaggeving opstelt.
Ons moederbedrijf Ahold Delhaize maakt
al langer gebruik van deze standaard.
Het aanhouden van de GRIstandaard resulteert erin dat we onze
overkoepelende ambities hebben
omgezet in specifiekere prestatie
indicatoren per pijler. Omdat we
voor enkele onderwerpen in 2019
voor het eerst metingen hebben
uitgevoerd, is hiervoor (nog) geen
vergelijkingsmateriaal met eerdere
jaren. We zien 2019 dan ook als een
mooi startpunt voor onze toekomstige
duurzaamheidsverslaglegging.
Dit duurzaamheidsverslag is opgesteld in
overeenstemming met de GRI Standards
kernachtige versie (Core). Achterin dit
verslag vind je de GRI Content Index met
daarin verwijzingen waar je de resultaten
in Albert Heijn’s Duurzaamheidsverslag
2019 terugvindt.

Gezonde
leefstijl

Minder
verpakkingen

Beter voor het
klimaat

Minder
voedselverspilling

Ketentransparantie

Onze materiële onderwerpen.
Duurzaamheid is een heel breed begrip,
daarom maken we bewust keuzes in de
onderwerpen waar we ons op richten.
Dit doen we door te luisteren naar
verschillende belanghebbenden en door
binnen Albert Heijn de discussie aan te
gaan over waar onze impact zit en wat
van belang is voor de continuïteit van
ons bedrijf.

Door deze externe en interne belangen
goed tegen elkaar af te wegen bepalen
we de onderwerpen waar we ons vooral
op richten, de zogeheten materiële
onderwerpen. Deze onderwerpen hebben
we geclusterd in vijf thema’s, die ook als
indeling voor dit duurzaamheidsverslag
zijn gebruikt.
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Minder voedselverspilling
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Gezonde
producten

Reductie

Preventie in
de winkel

Certificering

CO2-uitstoot

Ondersteuning
gezonder eten

Recyclebaarheid

Gebruik van
overgebleven
producten

Transparantie

Veganistische
en vegetarische
producten

Preventie thuis

Mensenrechten
Dierenwelzijn
Ontbossing
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GRI content index.
GRI 102 Algemene informatievoorziening
GRI
Standaard
GRI 102:
Algemene
informatievoorziening
2016

Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

102-1

Naam van de organisatie

4

102-2

Activiteiten, merken, producten en/of diensten

4

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

4

102-4

Locatie van werkzaamheden

4

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

4

102-6

Afzetmarkten

4

102-7

Omvang van de organisatie

4, 5

102-8

Informatie over werknemers en andere uitvoerende personen

5

a. Totaal aantal werknemers naar type arbeidscontract (vast en tijdelijk), naar geslacht

31.540 mensen met vast contract (52,6% vrouw, 47,4% man),
57.836 mensen met tijdelijk contract (54,7% vrouw, 45,3% man)

b. Totaal aantal werknemers naar type arbeidscontract (vast en tijdelijk), naar regio

We splitsen Nederland niet verder op in regio's

c. Aantal werknemers naar soort werk (fulltime en parttime), naar geslacht

7.525 mensen werken fulltime (25% vrouw, 75% man),
81.851 mensen werken parttime (56% vrouw, 44% man)

d. Of een significant deel van de activiteiten worden uitvoerd door arbeiders die niet in dienst zijn.

Er wordt beperkt gebruik gemaakt van externe partijen zoals consultants

e. Sigificante schommelingen in deze aantallen, zoals bijvoorbeeld seizoenarbeid

Geen sterke schommelingen

f. Uitleg hoe deze data zijn samengesteld, inclusief toelichting op eventuele onderliggende aannames

Samengesteld op basis van eigen personeelbestand. Fulltime is vanaf 0,8 FTE.

102-9

Toeleveringsketen

20

102-10

Significante veranderingen in de organisatie en de toeleveringsketen

3, 4, 24

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe

30

Externe initiatieven

Sustainable Development Goals, IMVO-convenant Voedingsmiddelen, IMVO-convenant Sierteeltsector,
Science Based Targets initiative, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, OESO
Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply
Chains, de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Chocolonely Open Chain, Samen Tegen Voedselverspilling,
Green Protein Alliance, Het Plastic Pact NL, Ellen MacArthur Foundation, Week Zonder Vlees, Doe Maar
Lekker Vegetarisch (via Nationale Postcode Loterij), Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, Nationaal
Preventieakkoord, Klimaatakkoord, Gezond010: het akkoord.

102-12
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GRI 102 Algemene informatievoorziening
GRI
Standaard
GRI 102:
Algemene
informatievoorziening
2016

Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen

CBL, Detailhandel Nederland, GS1, Foodpolicy.

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde

3

Waarden, principes, standaarden en gedragscodes

4

Bestuursstructuur

7

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

5, 6

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomst

100%

102-42

Inventarisatie en selectie van belanghebbenden

6

102-43

Aanpak voor de benadering van belanghebbenden

6

102-44

Voornaamste onderwerpen en belangen van de belanghebbenden

6

102-45

Bedrijfsonderdelen die zijn inbegrepen in het financiele verslag

4

102-46

Uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud en de afbakening per onderwerp

4

102-47

Opsomming van materiele onderwerpen

36

102-48

Herformulering van eerder verstrekte informatie

Er zijn geen herformuleringen geweest.

102-49

Veranderingen in verslaglegging

36

102-50

Verslagperiode

36

102-51

Datum van het meest recente verslag

36

102-52

Verslagleggingscyclus

36

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag

40

102-54

Claim om in overeenstemming met GRI standards te rapporteren

36

102-55

GRI inhoudsopgave / content index

37-39

102-56

Externe controle

Dit duurzaamheidsverslag is niet gecontroleerd door een externe accountant.

Strategie
102-14
Ethiek en integriteit
102-16
Bestuursstructuur
102-18
Stakeholder betrokkenheid

Verslagprofiel

Over dit verslag

Steeds een beetje beter

Over AH

Duurzaamheidspijlers

Gezonde leefstijl

Verpakkingen

Voedselverspilling

Ketentransparantie

Beter voor het klimaat

GRI 103 Gezonde leefstijl GRI 103: Management aanpak 2016
Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

9

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

9

103-3

Evaluatie van de management aanpak

11

AHKPI1

Vermindering van specifieke ingrediënten

11, 12

AHKPI2

Groei in aantal gezonde producten

11, 12

GRI 103 Minder voedselverspilling GRI 103: Management aanpak 2016
Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

13

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

13

Evaluatie van de management aanpak

15

Intensiteit van voedselverspilling (t/€ 1 mln)

15, 16

103-3
AHKPI3

GRI 103 Minder verpakkingen GRI 103: Management aanpak 2016
Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

17

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

17

103-3

Evaluatie van de management aanpak

18

Reductie van verpakkingsmateriaal in kg

19

AHKPI4

GRI 103 Voedselketentransparantie GRI 103: Management aanpak 2016
Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

20

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

20

103-3

Evaluatie van de management aanpak

27

AHKPI5

Gecertificeerde producten

25

AHKPI6

Resultaten versketens

28

GRI 103 Beter voor het klimaat GRI 103: Management aanpak 2016
Informatie

Beschrijving

Pagina en/of informatie

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

30

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

30

103-3

Evaluatie van de management aanpak

33

305-4

Intensiteit van broeikasgasemissies

33

305-5

Vermindering van broeikasgasemissies

33, 34

AH kijkt vooruit
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In dit verslag

Voorwoord

Over Albert Heijn

Heeft u naar aanleiding van dit duurzaamheidsverslag nog vragen over ons
duurzaamheidsbeleid?
Neemt u dan vooral telefonisch contact op
met onze klantenservice via: 0800-0308.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag
van 07:30 tot 23:00 uur.
Albert Heijn, Provincialeweg 11,
1506 MA, Zaandam,
ah.nl
Creatie: AH Studio & The MindOffice
Tekst: The Terrace

Duurzaamheidsbeleid

Albert Heijn kijkt vooruit

Over dit verslag

De informatie in dit verslag dient slechts voor
algemene informatieve doeleinden en de verstrekte
informatie is niet bedoeld als advies in concrete
gevallen. Hoewel Albert Heijn grote zorgvuldigheid
betracht bij het samenstellen van dit verslag en
daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar
geacht worden, kan Albert Heijn niet instaan voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Fouten kunnen niet altijd voorkomen
worden. Albert Heijn wijst iedere aansprakelijkheid
ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit
van de geboden informatie in dit verslag uitdrukkelijk
van de hand. Er kunnen dan ook op geen enkele
wijze rechten worden ontleend aan de in dit verslag
aangeboden informatie.

Albert Heijn Duurzaamheidsverslag 2019

Albert Heijn behoudt zich alle intellectuele
eigendomsrechten en andere rechten voor
met betrekking tot alle op of via deze website
aangeboden informatie (waaronder alle teksten,
grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan
deze informatie te kopiëren, te downloaden of op
enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden
of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Albert Heijn of de oorspronkelijk rechthebbende.
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