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Samenwerken aan uitdagingen op
ons bord
Mensen bewust maken van de waarde van voedsel in de breedste zin van het woord, is een
belangrijke drijfveer in mijn leven. Al van jongs af aan heb ik een passie voor voeding en alles
wat daarmee te maken heeft. Mijn eerste baantje als aardbeienplukker, mijn studie levensmiddelentechnologie en de diverse rollen bij Albert Heijn hebben daaraan bijgedragen. Ik ben
ervan overtuigd dat we nu op een kantelpunt staan om ons voedselsysteem te vernieuwen.
En dat we daar bij Albert Heijn vanuit onze kracht en kennis een rol in te spelen hebben.
Wij geloven dat eten een essentiële rol speelt bij alles wat je doet in je leven. Ons voedsel is
van grote waarde voor de eters, de makers én de maatschappij. Onze aangescherpte missie,
die we in 2021 lanceerden, is hoe wij hier invulling aan geven: Samen beter eten bereikbaar
maken. Voor iedereen.
Onze eetgewoonten zijn in de laatste decennia sterk veranderd. Zo is er een overvloed aan
mogelijkheden ontstaan als het gaat om wat, waar, wanneer en hoe vaak je kunt eten. Dat is
heerlijk, maar het maakt goede keuzes maken soms ook lastig. Het is goed te zien dat steeds
meer mensen zich realiseren dat beter eten belangrijk is. En dat je daar zelf wat aan kunt
doen. Niet voor niets vlogen de verspakketten in 2021 over de toonbank en zien we bij onze
recepten steeds vaker dat groente de eerste zoekterm is. Van sperzieboon tot aubergine.
Daarnaast zijn steeds meer mensen zich bewust van de impact van ons voedselsysteem op
het klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en de leefomstandigheden van de makers. Zo tellen
we niet alleen meer calorieën, maar is ook CO2-tellen in opkomst. Want we willen de aarde
allemaal graag beter achterlaten voor de volgende generatie. En uiteindelijk willen we ook
vooral samen lekker aan tafel zitten; dat voedt immers de mooiste gesprekken en momenten
in het leven.
De urgentie om het beter te doen, werd nog niet eerder door zovelen in de maatschappij
gevoeld. Deze uitdagingen komen elke dag samen op ons eigen bord. En elke avond weer
vullen we bij Albert Heijn meer dan 6 miljoen borden in Nederland en Vlaanderen.
Die verantwoordelijkheid vraagt om een stap vooruit van ons als Albert Heijn en daarom
besloten we in 2021 onze missie aan te scherpen.
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Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.
Omdat ik geloof dat eten en drinken een essentiële rol speelt in het oplossen van de grote
uitdagingen in de maatschappij: het levert een belangrijke bijdrage aan een gezondere
leefstijl, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een
duurzamere samenleving. Deze missie is veel breder dan duurzaamheid alleen. Daarom
presenteren we dit jaar voor het eerst geen duurzaamheids- maar een missieverslag.
Hierin delen we graag op transparante wijze onze activiteiten, resultaten en dilemma’s bij het
werken aan onze missie in 2021.
Voor Albert Heijn was 2021 een jaar van groei, zowel online als in aantal winkels.
Dat betekent voor mij vooral dat we - als we de juiste keuzes maken - steeds meer impact
kunnen maken. De uitbreiding van onze Beter voor Natuur & Boer-programma's vind ik hier
een perfect voorbeeld van. Samen met een vaste groep Nederlandse boeren en telers maken
we afspraken over duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en verdienvermogen. Zo hebben boeren
en telers zekerheid en perspectief, en kunnen wij onze klanten iedere dag de lekkerste
versproducten bieden. Daarnaast stapten we over naar 100% Nederlandse windenergie en
bereikten we nieuwe mijlpalen met onze maatschappelijke partners Rode Kruis en
Voedselbanken Nederland om iedereen in Nederland te voorzien van een goede maaltijd.
Ook stond 2021 in het teken van de voorbereiding van de uitrol van Nutri-Score,
waardoor we gezond aan de start verschenen in 2022. Zo maken we beter eten elke dag
meer bereikbaar en gemakkelijker voor iedereen.
We hebben grote dromen en veelbelovende kansen. Daarom ben ik dankbaar voor de
stappen die we in 2021 samen met alle collega’s en ondernemers, met boeren, telers, onze
leveranciers, andere bedrijven en overheden hebben kunnen zetten. Ook in 2022 zetten we
onze kennis en kracht in om samen beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen.
Voor onze klanten die zich lekker willen voelen. En voor een wereld vol mogelijkheden voor
de volgende generatie.
Marit van Egmond, CEO Albert Heijn
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Onze missie
In dit hoofdstuk…
Een aangescherpte missie, voor een nieuwe stap. Samen beter eten bereikbaar
maken. Voor iedereen.
Ieders talenten inzetten om onze missie te realiseren. De missie is van ons allemaal
en we hebben elke collega en ieders talent en kennis nodig om de beweging kracht
bij te zetten.
Ontwikkelen bij Albert Heijn. Van bijbaan tot hele loopbaan.
Een inclusieve organisatie waarin ieder talent telt.
We geloven dat eten en drinken een doorslaggevende rol speelt in het oplossen van de grote
uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl,
het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving.
Als we om ons heen kijken, zien we een aantal grote uitdagingen waar de samenleving mee
te maken heeft. De wereld om ons heen en ook de verwachtingen van onze klanten veranderen sneller dan ooit. Ook voor Albert Heijn was 2021 een bijzonder jaar. Met meer dan
110.000 collega’s en 1.100 winkels vulden we elke avond ruim 6 miljoen borden. En we sloten
het jaar af met een marktaandeel van 35,9%; een stijging van 0,9% ten opzichte van 2020.
Daar zijn we trots op. Maar als marktleider willen we ook verantwoordelijkheid nemen.
Want we hebben de talenten, kennis, kunde en partners in huis om een beweging
te realiseren. Op weg naar beter eten. Om klaar te zijn voor de volgende stap en de transitie
te versnellen, scherpten we in 2021 onze missie aan: Samen beter eten bereikbaar maken.
Voor iedereen.
Albert Heijn zet zich al jaren in voor een duurzamere en gezondere leefstijl en samenleving.
Of het nu gaat over de structurele verlaging van suiker, zout en vet in de eigen merkproducten of het reduceren van verpakkingen. Of bij de jarenlange samenwerking met
Nederlandse boeren en telers in de Beter voor Natuur & Boer-programma’s en het overstappen op Nederlandse groene windenergie. We geloven dat we op een kantelpunt staan en
dat we als samenleving en als bedrijf nu kunnen en moeten versnellen richting een gezonde,
duurzame en sociale samenleving.
In dit missieverslag beschrijven we onze activiteiten en resultaten in Nederland in 2021 en
delen we onze doelen, met onze missie als leidraad. Met Albert Heijn in Nederland bedoelen
we: Albert Heijn, AH to go en AH Online.
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Albert Heijn in 2021: samen op
weg naar beter eten
Albert Heijn is er altijd en overal voor me. Dat is het gevoel dat we onze klanten willen geven.
Een gevoel van welkom zijn, van begrepen worden en geholpen worden. In het afgelopen jaar
hebben we grote en kleine stappen gezet, steeds met het leven van onze klant als startpunt.
Want door gezamenlijk ‘beter eten’ makkelijk, betaalbaar en lekker te maken, komt een
gezonde leefstijl voor iedereen binnen bereik. Door jong te leren wat voeding met je doet,
kunnen we welvaartsziekten verminderen. De verbindende kracht van eten kunnen we
inzetten om sociale cohesie te vergroten. Daarnaast is het verder verduurzamen van ons hele
voedselsysteem een belangrijke stap om te zorgen dat de volgende generaties ook de
vruchten van de aarde kunnen blijven gebruiken.
Doordat we als bedrijf groeien, kunnen steeds meer klanten onderdeel worden van deze
beweging. In 2021 hadden we 1.057 winkels in Nederland (inclusief Albert Heijn to go’s,
AH XL’s en franchisewinkels) en 65 winkels in België. Dat is een groei van 72 winkels, waarvan
7 in België en in 65 in Nederland. We startten met de uitrol van Albert Heijn to go naar ruim
100 bp tankstations en voorzagen, samen met partners Selecta en Albron, meer dan
65 kantoorlocaties van onbemande modules. In Noord-Holland breidden we ons winkelnetwerk uit met 38 winkels dankzij de overname van DEEN. In België doorbraken we de
grens van 1 miljard euro omzet. Samen met onze groeiende hoeveelheid klanten kunnen we
steeds meer impact maken.

Online gemak
Steeds meer klanten ontdekken het gemak
van online boodschappen doen. Om aan de
groeiende vraag te kunnen voldoen,
openden we in 2021 het achtste
Home Shop Center (logistiek centrum voor
online bestellingen) in Roosendaal en
breidden we AH Compact (onze gratis
bezorgservice voor één- en tweepersoonshuishoudens) uit. Zo kunnen honderdduizenden nieuwe huishoudens
in Nederland en België hun boodschappen
thuis laten bezorgen.
Ook in onze winkels bieden we onze klanten graag digitaal gemak. We zien bijvoorbeeld dat
klanten graag de mogelijkheid hebben om zelf te scannen. Winkels met zelfscan worden
hoger beoordeeld en de aanwezigheid van zelfscan blijkt voor klanten zelfs een reden om te
kiezen voor een bepaalde winkel. Om steeds meer klanten dit gemak te bieden, voorzien we
steeds meer winkels van zelfscan. In 2021 ging ruim 64% van de transacties bij Albert Heijn
over de zelfscan.
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Duurzaamheid en gezondheid
In 2021 zette Albert Heijn opnieuw grote stappen op het gebied van duurzaamheid en
gezondheid. Zo rolden we het overkoepelende Beter voor Natuur & Boer-programma uit naar
bijna alle Nederlandse versketens. Daardoor zijn nu met meer dan 1.000 boeren en telers
transparante langlopende afspraken gemaakt over duurzaamheid, dierenwelzijn, innovatie en
een gezond verdienvermogen. Ook stapte Albert Heijn over op 100% groene windenergie uit
Nederland. Daarnaast was er veel aandacht voor plantaardig eten; zo verdubbelden we het
vleesvervangers assortiment.
Al deze inspanningen werden opgemerkt door consumenten: voor het 5e jaar op rij werd
Albert Heijn in de Sustainable Brand Index door hen verkozen tot de meest duurzame
supermarktketen van Nederland. En ook in 2022 hebben we deze prijs ondertussen voor de
6e keer in ontvangst mogen nemen.

Met de introductie van Mijn Albert Heijn Premium maakten we beter eten in 2021 nog
gemakkelijker en betaalbaarder voor onze klanten. Het abonnement bestaat onder meer uit
10% korting op alle biologische producten, dubbele spaarzegels, koopzegels en Mijn
AH Miles, 10 in plaats van 5 persoonlijke Bonus Box-aanbiedingen per week en 10% korting
op de Albert Heijn Bezorgbundel. Al meer dan 250.000 klanten werden abonnee.
Innovaties voor klant en medewerker
In de winkel kunnen de elektronische
schapkaarten processen versimpelen, zoals
het tellen van de voorraad. Ook maken we
het boodschappen doen extra gemakkelijk
voor de klant, doordat we de Nutri-Score
erop vermelden en bijvoorbeeld kunnen
aangegeven dat een product (tijdelijk) uit
het assortiment is.
Kleinere innovaties brengen ook meer
gemak voor onze klant. Zo werd het voor
klanten met een persoonlijke Bonuskaart
in 2021 mogelijk hun kassabon te bekijken
in de Mijn Albert Heijn-app. Zodra de klant
heeft betaald, is de digitale kassabon zichtbaar. In de toekomst kunnen klanten met
de digitale kassabon/bonuskaart ook uitchecken na betaling op het zelfscanplein.
De duurzamere optie, omdat we zo de
kassabon niet hoeven te printen.
Goede service voor de klant in de winkel,
begint bij prettig werken voor onze eigen
medewerkers. In 2021 introduceerden we
nieuwe tools voor medewerkers die hen
daarbij helpen. Wink is een softwaretool die
helpt bij dagelijkse processen in de winkel.
Hierdoor kunnen medewerkers nu in één tool onder andere voorraadinformatie opvragen,
afprijzen en retouren ontvangen. Store Genius is een app die managers inzicht geeft in wat er
goed gaat en beter kan, op het gebied van financiën, klanten en processen. Ons doel is om
medewerkers één centrale plek te bieden waar ze alle relevante informatie voor hun
winkel(s) kunnen vinden. Ook kunnen we door betere informatie over voorraden voedselverspilling nog beter voorkomen. In 2022 zetten we nieuwe stappen voor meer werkgemak.
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Een missie vol betekenis
Albert Heijn snapt dat beter eten voor iedereen anders is; voor medewerkers, klanten,
partners, leveranciers, boeren en telers. Maar wat we uiteindelijk allemaal willen is hetzelfde:
ons goed voelen, lekker in ons vel zitten. Door gezonder te eten. Door te weten waar ons
eten vandaan komt en er samen van te genieten. Door een bijdrage te leveren aan het beter
achterlaten van de aarde. Vandaag en morgen. Dat gaat niet vanzelf. Daarom nemen we
iedereen stap voor stap mee naar beter eten. Altijd op een leuke en lekkere manier.
Onderweg, bij de winkel in de buurt, thuis of in de hand met de Mijn Albert Heijn-app.
Overal en op elk moment is Albert Heijn er als vertrouwde en inspirerende partner. Met initiatieven waar iedereen enthousiast van wordt en waarmee we samen telkens weer een stap
verder komen. Voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde.
Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.
Ieder woord in de nieuwe missie doet ertoe. Samen. Omdat we deze grote uitdagingen niet
alleen kunnen aangaan. Het verschil maken doen we samen met collega’s, leveranciers,
partners en klanten. Beter eten. Omdat we voor een gezondere, socialere en duurzamere
leefstijl gaan. Bereikbaar maken. Omdat we beter eten gemakkelijk, betaalbaar en vooral
lekker willen maken. Voor iedereen. Omdat we er voor iedereen in Nederland én
in België zijn.
Beter eten bestaat voor Albert Heijn uit drie pijlers die elkaar versterken:
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Beter eten is beter leven
Beter eten zorgt voor een beter leven. We willen graag lekker in ons vel zitten en elke dag
genieten van het leven. Zo lang mogelijk. Genieten van eten en drinken hoort daar zeker bij.
Tegelijkertijd komen welvaartsziekten steeds meer voor en zijn verleidingen lastig te weerstaan. We werken aan meer bewustzijn voor wat eten kan betekenen en het makkelijker en
betaalbaarder maken van verse, gevarieerde en gezonde voeding. Zo zorgen we dat een
gezondere leefstijl voor iedereen bereikbaar is.
Beter eten verbindt
Samen lekker aan tafel zitten, voedt de mooiste gesprekken en momenten in het leven.
Weten wie ons eten heeft gemaakt en waar het vandaan komt, geeft een diepere connectie
met de maker. De verbindende kracht van eten en drinken kan ook een brug slaan tussen
verschillende mensen, wereldbeelden, landen en culturen. Met gezinnen, vrienden, collega’s
of juist een onbekende. Bij feestelijkheden of memorabele gebeurtenissen maar ook gewoon
bij de dagelijkse maaltijd. Daarmee is voeding een belangrijk ingrediënt voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.
Beter eten is de wereld beter achterlaten
We verduurzamen ons voedselsysteem, zodat we een leefbare aarde overdragen aan generaties na ons. Minder voedsel verspillen, beter verpakken en meer vega(n) en plantaardige
producten. Maar bijvoorbeeld ook duurzamer transport, minder CO2-uitstoot en productiemethoden ontwikkelen die beter zijn voor dier, natuur en mens. Wanneer we nieuwe
mogelijkheden omarmen, kunnen we de impact samen met iedereen in de voedselketen omdraaien van negatieve impact naar een positieve bijdrage aan de wereld.
De beweging naar beter eten willen we als Albert Heijn samen aanjagen, met onze
leveranciers, boeren, telers en overheden. En als allereerste stap natuurlijk samen met al
onze collega’s en ondernemers. We lanceerden onze missie intern tijdens 2 grote digitale
bijeenkomsten in november en rollen deze in 2022 stap voor stap verder uit. Daarbij gaan we
met elkaar in gesprek om te kijken hoe ieders perspectief, talent en ambitie raakt aan de
missie van Albert Heijn. Om te zorgen dat we vanuit ieders perspectief toewerken naar eenzelfde doel en onze krachten bundelen.
“Mijn rol is om de winkels te tekenen, en te realiseren. Dat is helemaal in
lijn met onze missie. We presenteren ons vers assortiment maximaal met
de nieuwste ontwikkelingen op digitaal gemak en uiteraard ontzettend
veel voordeel voor onze klanten. Daarnaast maken we onze winkels steeds
duurzamer. Het is gaaf om te zien hoe ik onze missie vanuit mijn passie om
duurzaam te vernieuwen met oog voor de klant en
commercie verwezenlijk."
Henk Sierksma, verantwoordelijk voor alle winkelverbouwingen van Albert Heijn.
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Talenten inzetten om onze missie
te realiseren
De missie is van ons allemaal en we
hebben elke collega en ieders talent en
kennis nodig om de beweging kracht bij te
zetten. Onze missie geeft ruimte om ieders
talent optimaal in te zetten, te groeien als
mens en om persoonlijke ambities waar
te maken. Bij Albert Heijn kan je impact
maken in het leven van onze klanten en in
de maatschappij.
Als grootste werkgever van Nederland
bieden wij heel veel kansen om leuk en
betekenisvol werk te doen en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
De optelsom van alle talenten, expertises en verschillen tussen onze collega’s maakt dat wij
als Albert Heijn over unieke kracht beschikken. We streven naar een sfeer waarin we elkaar
stimuleren en enthousiasmeren, maar ook elkaar uitdagen om stappen vooruit te maken.
Daarbij leggen we de nadruk op ‘samen’. We geloven in de kracht van goede teams om met
elkaar impact te maken in het leven van onze klanten. Samen komen we verder en
bovendien is samen leuker.
Dat vraagt ook om een inclusieve organisatie met een diversiteit aan ideeën, creativiteit en
vernieuwende oplossingen en om een veilige werkomgeving waarin medewerkers zichzelf
kunnen zijn en op een prettige manier samenwerken. We willen dat iedereen zich
uitgenodigd voelt om bij te dragen aan onze missie vanuit de eigen rol en dat begint met een
goed begrip. Daarom besteden we veel aandacht aan de manier waarop we samenwerken,
ontwikkeling en loopbaankansen en een inclusieve en veilige werkomgeving. We vertellen je
graag meer over hoe wij ons inzetten op deze 3 belangrijke onderwerpen.

Overtref jezelf voor een glimlach van onze klant: hoe we willen werken
Werken bij Albert Heijn vraagt om een sfeer waarin we elkaar stimuleren en enthousiasmeren, maar ook om het lef en de bereidheid stappen te zetten en eerlijk te zijn naar onszelf
en elkaar. Daarbij vinden we de volgende gedragingen belangrijk binnen ons bedrijf:
Wees jezelf. – Gewoon dóén en gewóón doen. Durf te zeggen wat je vindt en te
staan waar je voor staat. Wees eerlijk naar jezelf en je collega's en neem jezelf niet te
serieus.
Samen eigenaar. – Samen kunnen we elke uitdaging aan. Samen betekent ook
kijken naar het gemeenschappelijke belang en de ander laten scoren. Pak
uitdagingen aan en los samen met anderen problemen op, ook als ze niet direct bij je
functie horen.
Elkaar waarderen. – Kijk ook eens door de ogen van een ander en spreek je
waardering uit. Iedereen mag een mening hebben, maar accepteer ook dat er een
ander besluit wordt genomen.
Goed in je vak. – Retail is detail. Investeer tijd om expert te worden in je vak. Want
dat is wat klanten bij ons zoeken. Durf te leren van je fouten.
Durf te doen. – Stap eens uit je comfortzone en zoek een nieuwe manier om je
werk beter te doen. Dat brengt iedereen verder.
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Deze gedragingen zijn vast onderdeel van ontwikkelgesprekken en ook in de ontwikkeldoelen
die collega’s zichzelf stellen. In 2021 lanceerden we de Blik op jezelf tool, waarmee medewerkers aan de hand van een simpele vragenlijst meer inzicht krijgen in zichzelf, hun drijfveren en energieprofiel aan de hand van de vijf gedragingen.

“De missie is een kompas, wie we willen zijn en wat we zien als onze rol in
de maatschappij. De ambitie is er: iedereen die voor en met ons werkt
trots maken op waar wij voor staan! Het is mooi om te zien dat veel
jongeren juist affiniteit hebben met bedrijven met een duidelijke missie
waar zij zich in kunnen vinden. We staan midden in de maatschappij en
met meer dan 110.000 medewerkers kunnen we als geen ander de kracht
van eten en drinken inzetten om te verbinden.”
Sonja Boelhouwer, directeur winkels, franchise & vastgoed.

Ontwikkelen en loopbaankansen bij Albert Heijn
Ontwikkelen bij Albert Heijn
Beter eten is voor iedereen anders, ook voor onze collega’s. Daarom helpen we collega’s te
ontdekken wat de missie van Albert Heijn voor hen persoonlijk betekent. En om te bepalen
hoe ze hier binnen hun eigen rol invulling aan kunnen geven. We stimuleren collega’s door
activaties gedurende het jaar, zoals events, e-learnings en inspiratiemomenten. En door
persoonlijke ontwikkeldoelstellingen voor onze medewerkers af te leiden uit onze missie.
Zelfontwikkeling draagt bij aan het welzijn
en de onafhankelijkheid van onze medewerkers, en aan de impact die we samen
maken met Albert Heijn om onze missie te
realiseren. Ontwikkelen doen we bij Albert
Heijn volgens het T-model. De verticale
dimensie van de T gaat over vakmanschap:
steeds beter worden in je vak, de
praktische dingen die je moet kennen en
kunnen. De horizontale dimensie gaat over
groeien in je bredere kennis en vaardigheden en over de 5 gedragingen die we
binnen Albert Heijn belangrijk vinden.
Al onze collega’s met een contract van meer dan 48 uur per 4 weken (22% van onze
werknemers) hebben jaarlijkse ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. Andere collega’s
krijgen natuurlijk ook feedback, maar dit is niet altijd formeel georganiseerd. We stimuleren
leidinggevenden en medewerkers om doorlopend met elkaar in gesprek te blijven over
ontwikkeling, onder andere door inspiratieweken die we in 2021 tweemaal hebben
georganiseerd.
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Iedere medewerker van Albert Heijn volgt
een e-learning over onze gedragingen.
Daarnaast kunnen medewerkers via ons
intranet gerichte trainingen selecteren voor
elk van de gedragingen. We stimuleren
iedereen een Individueel Ontwikkelplan in
te vullen. In 2021 vroegen we daarvoor
twee keer extra aandacht tijdens de ‘Week
van Ontwikkelen’. In deze week vonden
werknemers op ons intranet ieder dag
inspiratie en informatie over hoe zij zich
kunnen ontwikkelen in hun team en
als individu.
De wereld om ons heen verandert snel, heel snel. Om in deze snelle wereld goed te blijven in
je vak is het belangrijk om te blijven investeren in ieders vakmanschap. Om kennis en skills
een boost te geven, hebben we een aantal AH Academies opgericht voor verschillende
doelgroepen, namelijk: Inkoop, Finance, Digital, Data, en Tech. Deze AH Academies bieden
inspiratie, trainingen, webinars, lunchlezingen, studiegroepen en nog veel meer.
De Academies zijn meer dan alleen een platform met trainingen. Sterker nog, het is dé plek
waar collega’s kunnen verbinden, leren en zichzelf kunnen laten inspireren. Zo hebben we
ook een AH Technology community waarin onze collega’s van Data, Digital & Tech elkaar
opzoeken en inspireren om expertise te delen en om van daaruit onze ontwikkeling tot toonaangevend food- en techbedrijf verder te stimuleren.
Groeikansen binnen Albert Heijn
Veel jongeren in Nederland doen bij ons hun eerste werkervaring op – maar liefst 1 op de
5 Nederlanders heeft ooit bij ons gewerkt. En in 2021 werden we voor de derde keer op rij
door scholieren en studenten verkozen tot favoriete werkgever voor een bijbaan (onderzoek
Intelligence Group). Daar zijn we trots op! In totaal startten er in 2021 meer dan 36 duizend
‘kort parttimers’ bij ons; dit zijn werknemers met een contract van 12 uur per week of
minder. School of studie komt altijd op de eerste plaats. Wij bieden daarom altijd ruimte om
de werktijden flexibel in te delen, afhankelijk van het studierooster. Bovendien blijven we ook
onze eindexamenkandidaten ondersteunen met examentraining. 3.500 scholieren gaven zich
in 2021 op voor een training van Online Slagen. In 2022 kunnen ook alle scholieren uit de
bovenbouw zich opgeven voor gratis huiswerkbegeleiding. Hierdoor verwachten we nog meer
collega's te kunnen ondersteunen bij het behalen van een diploma.
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In veel gevallen ontwikkelt een eerste bijbaan zich tot een hele loopbaan bij Albert Heijn.
Zo gingen er in 2021 477 medewerkers met welverdiend pensioen. En vierden honderden
collega’s een jubileum:
Aantal collega's die een jubileum vierde
1083 collega’s

12,5-jarig jubileum

Koper

323 collega’s

25-jarig jubileum

Zilver

174 collega’s

40-jarig jubileum

Robijn

26 collega’s

50-jarig jubileum

Goud

Bijzondere momenten om op een passende manier te vieren en om onze waardering te
laten zien: jubilarissen ontvangen een extra bedrag waarvan de hoogte is gebaseerd op hun
salaris en dienstjaren. Collega’s die 25, 40 of 50 jaar in dienst zijn ontvangen daarbovenop
een budget om deze mijlpaal te vieren met (oud-)collega’s, familie en vrienden.
Binnen Albert Heijn maakten veel collega’s (22.972 totaal) in 2021 een overstap naar een
andere functie. 4.373 medewerkers maakten de overstap naar een lagere functie.
6.461 medewerkers konden we feliciteren met een mooie promotie. Deze uitschieters zijn
mede veroorzaakt door veranderingen in het organisatiemodel in onze winkels.
Veel aandacht ging in 2021 uit naar de invoering van dit nieuw organisatiemodel in onze
winkels om nog meer in te kunnen spelen op de behoefte van onze klant, met focus op vers,
service en gemak. We werken sinds het voorjaar van 2021 met een winkelmanagementteam
dat bestaat uit een supermarktmanager en drie gespecialiseerde managers – Vers, Operatie
en Service, ondersteund door Shiftleiders. Ieder met duidelijke eigen taken, en tegelijkertijd
een hecht team dat samen de winkel draait. De managers zijn veel op de vloer om zich te
richten op de klant en om hun team te coachen. Voor elke rol zijn specifieke opleidingsprogramma’s ontwikkeld.
Door deze aanpassing wisselden 7.500 collega’s van rol. Een grote verandering die we in de
afgelopen jaren zorgvuldig hebben voorbereid, waarbij zowel medewerkers als medezeggenschapsraad betrokken zijn. Dit is een van de voorbeelden waarin veel collega’s de kans
hebben gepakt om een uitdagende stap in hun loopbaan te maken.

Inclusieve en veilige werkomgeving waarin elk talent telt en
wordt gewaardeerd
Diversiteit en inclusie
In 2021 publiceerden we onze ambities en activiteiten op het gebied van diversiteit en
inclusiviteit. Diversiteit betekent voor ons diverse ideeën en inzichten die leiden tot
vernieuwing, creativiteit en oplossingen waarmee we een vertrouwde en inspirerende partner
zijn voor onze klanten. We geloven in diversiteit in de breedste zin van het woord en willen
als organisatie een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. In 2021 werkten bij
Albert Heijn meer dan 110.000 medewerkers. In 2021 namen we in totaal 38.125 nieuwe
medewerkers aan. 479 nieuwe collega’s gingen naar e-commerce, 178 naar AH to go en de
overige 37.468 naar andere functies binnen Albert Heijn. In 2021 verlieten 40.961 collega’s
Albert Heijn.
In ons medewerkersbestand in 2021 was 55,7% van de medewerkers vrouw, 44,1% man en
0,1% overig. In leidinggevende rollen was 40% vrouw. We hadden in 2021 2.092 participanten
in dienst; mensen die kunnen werken, maar daarbij wel wat extra ondersteuning
nodig hebben.
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Daarnaast streven we naar inclusie op de werkvloer: een omgeving waarin iedereen zichzelf
kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Dit borgen we in onze manier van werken en doen.
Zo organiseren we dialoogsessies om ervaringen en behoeften uit te wisselen en zo intern
het gesprek op gang te houden. En in 2022 trainen we al onze leidinggevenden op het
herkennen van onbewuste vooroordelen en het ontwikkelen van inclusief gedrag.

“Binnen mijn loopbaan bij Albert Heijn heb ik altijd het gevoel gehad dat
we de talenten van onze medewerkers zien. Ik merk dat we niet alleen
steeds makkelijker praten over diversiteit en inclusie, maar dat dit ook
steeds meer verweven zit in ons DNA en ons handelen. Zo vroegen
collega’s mij - als moslim - bij de assortimentswijziging van halalvlees om
input. We maken bewuste keuzes ten aanzien van diversiteit en het
vormen van sterke, diverse teams.”
Moussa Dahmani, supermarktmanager Albert Heijn.
Gelijke kansen voor iedereen
We willen dat al onze medewerkers dezelfde kansen krijgen en gelijk worden beloond.
Onderdeel van onze ambities en activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit,
zijn onze ambities op gendergelijkheid. Die zijn in lijn met ons commitment aan de
UN Women’s Empowerment Principles geformuleerd.
Het mediaan uurloon van vrouwen en mannen was in 2021 - net als in 2020 - gelijk bij Albert
Heijn. Maar over het geheel genomen verdienden mannen bij Albert Heijn in 2021
gemiddeld 8% 1 meer dan vrouwen (7,3% in 2020). Hoewel dit loonverschil lager is dan het
landelijk gemiddelde, namelijk gemiddeld 19% meer salaris voor mannen dan voor vrouwen
in het bedrijfsleven (CBS/SCP, 2020), werken we eraan om dit verschil te verkleinen. Een
uitsplitsing van het loonverschil naar onder andere leeftijd en functie, vind je in de GRI
Content Index.
Het verschil in salaris kan worden verklaard door:
Gekeken naar de leeftijdscategorieën valt op dat in de jongste leeftijd veel meer vrouwen
zitten dan mannen. In deze categorie verdienen medewerkers het laagste uurloon.
Hierdoor wordt het totaalgemiddelde van het uurloon voor vrouwen omlaag getrokken.
Op leidinggevende posities werken meer mannen dan vrouwen, deze posities zijn hoger
ingeschaald en waardoor het totaalgemiddelde van het uurloon voor vrouwen omlaag
getrokken wordt.
Op deze leidinggevende posities zijn mannen gemiddeld al langer in dienst dan vrouwen.
In onze beloningsstructuur is het gunstig om lang in dienst te zijn. Hierdoor zijn een groter
aantal beoordelingsrondes doorlopen, met meestal een hoger salaris tot gevolg.
Voor alle functies geldt dat mannen gemiddeld langer in dienst zijn dan vrouwen, enkel bij
e-Commerce & winkelmedewerkers zijn vrouwen langer in dienst. Zoals genoemd leidt een
langer dienstverband meestal tot een hoger salaris.

1

In dit gemiddelde is niet gecorrigeerd voor relevante achtergrondkenmerken zoals leeftijd, opleiding, (cumulatieve)
ervaringsjaren en aantal jaren in de betreffende functie. Zie de GRI content index voor opsplitsing naar leeftijd
en bedrijfstak.
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Naast salaris en vakantiegeld bieden we bij Albert Heijn nog meer voordelen
aan onze medewerkers
Winstdeling - Iedereen deelt mee in de resultaten van ons bedrijf, middels de
winstuitkeringsregeling (WUK) of andere regelingen.
Ahold Delhaize Pensioen - Onze werknemers vanaf 21 jaar kunnen rekenen op
een uitstekende pensioenregeling, via ons moederbedrijf Ahold Delhaize.
Medewerkersvoordeelplan - Onze medewerkers winkelen extra voordeling bij
Albert Heijn. Ze krijgen 10% personeelskorting op de meeste boodschappen, tot
maximaal 75 euro per kwartaal.

Veilig kunnen werken
Een inclusieve en veilige werkomgeving
gaan hand in hand. We willen dat onze
medewerkers zich thuis voelen en dat ze
zich veilig voelen. Veiligheid gaat voor ons
over fysieke en mentale veiligheid.
Het Albert Heijn Safety & Aftercare-team
helpt ons op het gebied van veiligheid.
Het team groeide in 2021 van 8 naar
12 mensen. Deze collega’s werken met een
veiligheidsmanagementsysteem en houden
zich bijvoorbeeld bezig met arbeidsveiligheid, machineveiligheid, gevaarlijke
stoffen en vergunningen. Ze verbeteren de
veiligheid op de werk- en winkelvloer, zodat medewerkers, uitzendkrachten, klanten,
bezoekers en medewerkers van ingehuurde bedrijven veilig en gezond op onze locaties
kunnen rondlopen. In overleg bepalen zij de veiligheidsstrategie en analyseren ze gevaren en
risico's via de risico-inventarisatie en evaluatie. Daarnaast analyseren zij de ongevallen die
onverhoopt toch voorvallen. Daarnaast heeft ieder bedrijfsonderdeel een eigen veiligheidscommissie, die meedenkt over het verbeteren van veiligheid binnen hun bedrijfsonderdeel.
In 2021 ontwikkelden we ook een nieuw ongevallendashboard; dit dashboard vertelt ons
waar, wanneer en wat voor ongevallen zich op de werkvloer voordoen. Zo kunnen we snel in
actie komen en ontwikkelen we een gerichte aanpak.
Een veilig, gezond en prettig werkklimaat is ontzettend belangrijk. Dat betekent ook dat er
geen plaats is voor ongewenste omgangsvormen, voor ongepast of grensoverschrijdend
gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie.
Hoe we met elkaar werken is vastgelegd in onze gedragingen. Zo creëren we een sfeer die
enthousiasmeert om jezelf te overtreffen voor een glimlach van onze klant. Onze inzet is het
voorkomen van ongewenst gedrag door bewustwording, daar is ons beleid ook op gericht.
Elke collega wordt geïnformeerd over onze regels met een verplichte e-learning. En als een
collega in een situatie toch ongewenste omgangsvormen ervaart, kunnen zij altijd terecht bij
een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen medewerkers helpen en informeren over de
mogelijkheden bij een ervaring met ongewenste omgangsvormen. Alle meldingen over
ongewenste omgangsvormen nemen we bij Albert Heijn serieus en worden zorgvuldig
onderzocht. In geval van schending van de ‘regeling ongewenste omgangsvormen’ of van de
wet wordt actie ondernomen. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs tot het
beëindigen van het dienstverband.
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Medewerkersbetrokkenheid
We organiseren jaarlijks een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek waarin we de
betrokkenheid van onze medewerkers
meten maar ook specifiek stil staan bij hoe
tevreden medewerkers zijn met onze
manier van werken, de kansen om jezelf te
ontwikkelen en door te groeien en de
inclusiviteit en veiligheid die we creëren.
In 2021 deden er in totaal 59.090 medewerkers (67% respons) mee aan ons
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. De
medewerkersbetrokkenheidsscore was in
2021 76%, een kleine daling ten opzichte
van 2020. Gezien de soms hectische omstandigheden door ons nieuwe winkelbesturingsmodel en Covid-19-maatregelen zijn we niet ontevreden. Maar natuurlijk horen we ook graag
hoe het beter kan. Daarom vroegen we, na de bekendmaking van de betrokkenheidscore,
collega’s waar we (als team, individu of leidinggevende) mee zouden moeten doorgaan,
starten en/of stoppen en blijven we gedurende het jaar hierover met elkaar in dialoog.

Privacy van onze klanten
Onze klanten kunnen alleen met een gerust
hart boodschappen doen bij Albert Heijn,
als ze er op kunnen vertrouwen dat wij hun
gegevens goed behandelen. De informatie
die we van klanten hebben, verschilt per
type klant: zo hebben sommigen een profiel
op ah.nl en maken anderen gebruik van de
Mijn Albert Heijn-app en/of een
Persoonlijke Bonuskaart. Ons volledige
privacybeleid staat op de website. Hier
beschrijven we per dienst precies welke
persoonlijke gegevens Albert Heijn verwerkt
om deze dienst te leveren. Daarnaast
houden we ons aan The Principles on
Personal Data Protection en The Principles
on the Responsible Use of Data van
Ahold Delhaize.
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Contact met onze stakeholders
Alleen samen kunnen we onze missie waarmaken. Met alle collega’s en ondernemers
natuurlijk, en ook met boeren, telers, onze leveranciers, andere bedrijven en overheden.
En natuurlijk onze klanten. Door samen te werken en te luisteren kunnen we onze missie
versnellen en meer impact maken.
We staan midden in de samenleving en vinden het vanzelfsprekend dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze impact. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden, in overleg te
blijven met onze collega’s en te onderzoeken wat van belang is voor de continuïteit van ons
bedrijf, besluiten we op welke onderwerpen we onze inspanningen richten. Onze materiële
onderwerpen – simpelweg de onderwerpen waar we ons vooral op richten - bepalen we
door de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. De resultaten van onze materialiteitsanalyse uit 2020 zijn weergegeven in de materialiteitsmatrix. Een overzicht van onze
belangrijkste stakeholders en de manier waarop we met ze in contact blijven, staat in de
GRI Content Index.
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Beter eten is beter leven
In dit hoofdstuk…
De lancering van de AH FoodFirst Leefstijlcoach app.
Beter Eten Magazine voor een gezonder, duurzamer menu.
10,4 miljoen minder zoutvaatjes.
De Gezonde Innovatie Awards voor onze 'Gezond koken onder de 2 euro’-campagne
en AH Volkoren Bollen.
We willen graag lekker in ons vel zitten en elke dag het meeste uit het leven halen. Zo lang
mogelijk. Daar hoort zeker het genieten van eten en drinken bij. Tegelijkertijd komen
welvaartsziekten steeds meer voor en zijn ongezonde verleidingen lastig te weerstaan.
Meer bewustzijn over wat eten voor je kan betekenen en het makkelijker en betaalbaarder
maken van verse, gevarieerde en gezondere voeding, zorgt dat een gezondere leefstijl binnen
het bereik komt van iedereen.

Beter leven en eten in 2021
Gezonder eten en leven kan een hele uitdaging zijn. Steeds meer klanten houden zich bezig
met hoe eten invloed heeft op hun mentale en fysieke gezondheid. Bijvoorbeeld hoe eten
werkt in combinatie met sporten en met slapen.

Gelukkig is er veel informatie over gezonde voeding beschik baar. Dat zien we terug in de
zoekopdrachten op onze website; klanten zijn steeds meer op zoek naar gezondere keuzes.
Maar door alle beschikbare informatie is het niet gek dat de klant soms de weg kwijtraakt.
Daarom houden we het graag zo makkelijk mogelijk om iedere dag weer antwoord te geven
op die ene vraag: Wat eten we vandaag? En: hoe kan dat duurzamer, gezonder én lekkerder?
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Beter eten is voor iedereen anders. Wie voor
zichzelf de juiste keuzes maakt, zit lekkerder in
z’n vel. Wij snappen dat, en als vertrouwde en
inspirerende partner helpen we onze klanten
hier graag bij. Iedereen kan bij ons terecht voor
heerlijke, smaakvolle producten en inspiratie.
Zo hebben wij meer dan 17.000 Allerhande
recepten waaruit de klant kan kiezen.
In 2021 vernieuwden we de Mijn Albert Heijn-app,
zodat klanten hier nog meer inspiratie en
recepten kunnen vinden. Daarnaast zijn we
natuurlijk altijd bezig in de winkel; we vernieuwen
en innoveren met onze acties en producten zodat
het voor iedereen steeds makkelijker wordt om te
kiezen voor beter eten. Toch bleek het ook in 2021
niet altijd simpel om te beoordelen wat de betere
keuze is. Wij geloven dat Nutri-Score hierbij gaat
helpen. Wel moet door de overheid, voedingsdeskundigen en supermarkten nog steeds aandachtig worden gekeken naar hoe Nutri-Score het
best kan worden ingezet om klanten te helpen bij
de gezondere keuze binnen een productgroep.
“Door gezamenlijk ‘beter eten’ makkelijk, betaalbaar en lekker te maken,
komt een gezonde leefstijl voor iedereen binnen bereik. Door jong te leren
wat voeding met je doet, kunnen we welvaartsziekten verminderen.”
Marit van Egmond, CEO Albert Heijn.
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Inspiratie en activatie voor een
gezondere leefstijl
Wij willen onze klanten inspireren om aan de slag te gaan met wat beter eten en een gezondere leefstijl voor hen betekent. In 2021 lanceerden en verbeterden we allerlei initiatieven, zodat onze klanten nog gemakkelijker de inspiratie en motivatie kunnen vinden voor
een gezondere leefstijl.

De volgende stap met FoodFirst
Lekker in je vel zitten begint bij gezondere voeding. Maar voldoende bewegen, slapen en ontspannen zijn ook ontzettend belangrijk. Daarom brengen we met FoodFirst Leefstijlcoach nu
alle voordelen van een gezondere leefstijl in een gratis app. Op de FoodFirst Leefstijlcoach
app vinden klanten een heleboel relevante gezondheidschallenges, video’s, en schema’s voor
bewegen, voeding, beter slapen en ontspannen. Wij maken het makkelijker voor de klant
door rekening te houden met persoonlijke doelen, voorkeuren en leefstijl.

Door gezondheidschallenges in de app worden onze klanten voor een bepaalde periode
dagelijks uitgedaagd met een korte opdracht. Dit is makkelijker vol te houden door relevante
filmpjes en artikelen vol tips en inspiratie. Onze gezondheidsexperts coachen appgebruikers
met motiverende video’s, leuke oefeningen, handige schema’s, slimme tips en natuurlijk
heerlijke recepten. Aan het eind van 2021 telden we 40.000 appgebruikers en in het begin
van 2022 al meer dan 200.000! In 2022 ontwikkelen we de FoodFirst Leefstijlcoach app
verder, zodat gezond leven nog lekkerder, leuker, en makkelijker wordt.

Beter Eten Magazine en e-mail nieuwsbrief
We lanceerden het Beter Eten Magazine om
de klant – naast de Allerhande - te informeren, inspireren en activeren om
gezonder en duurzamer te eten en leven.
In 2021 publiceerden we 3 edities van het
magazine vol informatie en inspiratie over
het volgen van een gezond, duurzaam
menu en de voordelen hiervan. Een gezond
menu is volgens de Schijf van Vijf rijk aan
groente, fruit, peulvruchten, noten, vis,
volkorenproducten en voldoende magere
melkproducten. Aan de andere kant is het
juist arm aan rood- en bewerkt vlees, alcoholische en suikerhoudende dranken, zout
en verzadigde vetzuren. We inspireren en
stimuleren de klant in het magazine met
allerlei lekkere en simpele gerechten die
bijvoorbeeld passen binnen de
Schijf van Vijf, of met gerechten die
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vegetarisch of plantaardig zijn. Daarnaast behandelen we gezondheidsvragen met de
FoodFirst-leefstijlcoaches. In 2022 zal het Beter Eten Magazine om worden gezet naar een email nieuwsbrief voor onze klanten.

Beter eten met collega's
We maken ook onze collega’s ervan bewust dat gezond leven leuk – en helemaal niet zo
moeilijk – is. In januari organiseerden we een Albert Heijn medewerkerscampagne waarbij
gezonder eten een week centraal stond. Collega’s ontvingen het Beter Eten Magazine thuis
en experts van FoodFirst deelden informatie over een gezonde leefstijl. Daarnaast organiseerden we onder andere een kookworkshop samen met chef-kok Rudolph van Veen, een
vragenuur met diëtiste Ellen Steinmeijer, een interview met ex-profvoetballer Ronald de Boer
en een “Wat wil je weten”-vragenuur met huisarts en leefstijl- en voedingsexpert
Tamara de Weijer. Ook stimuleerden we onze medewerkers om meer over beter eten te leren
met de FoodFirst Leefstijlcoach app.

“FoodFirst sluit naadloos aan bij de mooie missie van Albert Heijn. Het is
een gratis platform waarbij wetenschappelijke, betrouwbare informatie op
een toegankelijke en leuke manier overgebracht wordt. Door de korte en
makkelijke challenges is een gezondere leefstijl voor iedereen bereikbaar.
Als huisarts kan ik dit alleen maar toejuichen."
Tamara de Weijer, huisarts en AH FoodFirst-expert.
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Verantwoord omgaan met onze
gezondheid
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.

NIX 18
Albert Heijn wil geen alcoholhoudende dranken verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
Om er zeker van te zijn dat de klant oud genoeg is, controleren we de leeftijdsgrens tot
25 jaar. Om onze medewerkers scherp te houden, doen we jaarlijks meerdere controles.
Ook organiseren we de ‘Soms moet je nee verkopen-training’ voor onze medewerkers,
inclusief bezorgers, waarbij ze leren om te gaan met de regels rondom verantwoorde verkoop
van alcohol en tabak. Daarnaast hebben we 3 aanvullende trainingsmodules:
‘Nix voor je gezondheid’, ‘Procedure van NIX’ en ‘Omgaan met NIX’.
De NIX18-campagne is zichtbaar in onze
winkels en we ondernemen allerlei initiatieven om deze onder aandacht te brengen.
Zo vroegen we in oktober tijdens de
landelijke week ‘NIX zonder ID’ aandacht
voor het feit dat niet drinken en roken tot je
achttiende normaal is. We motiveerden jongeren boven de 18 om hun identiteitskaart spontaan te laten zien wanneer ze alcohol kochten. Alle supermarktmedewerkers konden op
initiatief van CBL meedoen aan de NIX challenge. Bij deze wedstrijd werden medewerkers
getraind om de juiste leeftijd van jongeren die tabak of alcohol wilden kopen te raden.
Met het trainen van medewerkers, onderlinge controles, en behulp van de NIX18-campagne
zorgen we ervoor dat er continu aandacht is voor NIX18.

Kies makkelijk gezonder door voedselkeuzelogo Nutri-Score
In 2021 bereidden we ons voor om de
Nutri-Score zichtbaar te maken bij onze
eigen merkproducten in de winkel, op de
Mijn Albert Heijn-app en op ah.nl. Het invoeren van Nutri-Score doen we zodat onze
klanten in één keer makkelijk kunnen zien
wat de gezondere keuze is binnen een
productgroep.
In 2022 gaan we het Nutri-Score voedselkeuzelogo weergeven op de elektronische
schapkaarten, op de Mijn Albert Heijn-app
en op ah.nl. Langzamerhand komt het
voedselkeuzelogo ook op de verpakking van
eigen merkproducten te staan. Zo kunnen
klanten in de winkel nog makkelijker kiezen
voor het gezondere alternatief. De NutriScore werkt ook bij onze leveranciers
stimulerend om hun producten te blijven
verbeteren door bijvoorbeeld te reduceren in zout, suiker en verzadigde vetten.
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Weet wat je eet
Leveranciers van onze eigen merkproducten
vermelden bij alle gebruikte ingrediënten het land
van herkomst, zodat wij weten wat er in onze
producten zit. Ook vermelden we vanzelfsprekend
alle allergenen op de verpakking van producten. Voor
producten met risico’s voor mens en milieu
gebruiken we duurzaamheidscertificeringen: ook
deze vermelden we op de verpakking. Zie hiervoor
het hoofdstuk Beter eten verbindt.

Ons assortiment voor een
gezondere leefstijl
Innovaties voor een gezonder assortiment
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren en nieuwe producten waardoor beter eten de
makkelijkere keuze wordt voor onze klanten. Zo breidden we in 2021 het aanbod verspakketten uit met bijvoorbeeld Tom kha kai, Libanese pita, Thaise rode curry en gesneden verspakketten zoals Thaise groene curry, Pokébowl, Japanse teriyaki, Shakshuka en Mexicaanse
wraps. Zo zet de klant met gemak een verse maaltijd vol groente op tafel. Ook hebben we
meer producten toegevoegd aan ons glutenvrij-assortiment, zoals glutenvrije spaghetti,
couscous en havermout. Zo kunnen ook klanten die geen gluten eten, gevarieerd genieten
van beter eten!

Volkoren producten; lekker en gezonder
Uit volkoren graanproducten halen we een heleboel belangrijke voedingsstoffen.
Het Voedingscentrum beschrijft dat koolhydraten, vezels, ijzer en B-vitamines allemaal goed
zijn voor de gezondheid, en zorgen voor een lager risico op bepaalde hartziekten en diabetes
type 2. In 2021 wilden we ons assortiment volkorenproducten uitbreiden met 50 producten.
Daar bleef het niet bij, want in totaal hebben we 80 volkoren en vezelrijke producten
toegevoegd. Extra trots zijn we op de Gezonde Innovatie Award die we kregen voor ons
bakkerijproduct AH Volkoren Bollen met veel vezels. Een mooie erkenning dat de AH Volkoren
Bollen vol vezels bijdragen aan een gezonder voedingspatroon.
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Minder vlees? Geen probleem
Klanten kiezen steeds vaker voor vegetarische en veganistische producten. Natuurlijk willen
wij iedereen genoeg alternatieven bieden om uit te kiezen. Zo hebben wij het grootste vega(n)
en plantaardig assortiment van alle supermarkten in Nederland! In 2021 introduceerden we
bijvoorbeeld Vegan kibbeling, Vegan zoete ribs, Vegan kipfilet, en heel veel nieuwe vega(n) Amerk producten. Ook breidden we ons assortiment vega(n) en plantaardig broodbeleg uit,
zodat er nu ook aan de ontbijt- en lunchtafel genoten kan worden van vega(n) en plantaardige vleeswaren, salades en alternatieven voor kaas. Er zijn dus veel verrassende producten
beschikbaar als de klant het stukje vlees wil vervangen.

Kant-en-klare vleesvervangers die gemaakt zijn van soja, tarwe, of erwten, kosten in productie
vaak minder energie, water, land en grondstoffen dan de productie van vlees. Door te kiezen
voor vleesvervangers kan de klant dus ook bijdragen aan een beter klimaat. Meer hierover in
het hoofdstuk ‘Beter eten is de wereld beter achterlaten’.
Aan de andere kant kunnen vleesvervangers wel zout, conserveermiddel, smaakversterkers
en suiker bevatten, waardoor ze niet altijd de gezondere keuze zijn. We letten goed op de
voedingswaardes van onze eigen merk vlees- en zuivelvervangers. We houden het zout en
verzadigd vet zo laag mogelijk en tegelijkertijd zorgen we voor voldoende eiwitten en de
aanwezigheid van de juiste vitamines en mineralen. Uiteindelijk streven we naar lekkere en
betere vega(n) producten met zo min mogelijk gebruik van hulpstoffen. Daarnaast inspireren
we klanten ook met recepten met plantaardige alternatieven als paddenstoelen, peulvruchten en noten. Lekker afwisselend en gezond! In 2022 blijven we onze klanten
informeren over de verschillen in aandachtspunten voor beter eten voor het klimaat én beter
eten voor onze gezondheid.
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Een beetje minder zout, suiker en verzadigd vet
Om onze producten te verbeteren en om de gezondere keuze makkelijker te maken, werken
we er continu aan om de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet te verminderen en de
hoeveelheid vezels te verhogen. Afgelopen jaren hebben we hier al grote stappen op gezet,
en dit blijven we doen. Wel moeten we steeds beter zoeken naar mogelijkheden om
producten een beetje gezonder te maken.

In 2021 konden we meer dan 176 miljoen suikerklontjes uit ons assortiment halen door
onder andere onze eigen merkproducten lijn AH Popcorn, de AH Notenreep naturel en AH
Muesli noten onder de loep te nemen. Het zoutgehalte verminderden we met
52.325 kilogram door onder andere te kijken naar de hele lijn AH Smeerkaas, en AH Salsa
hot en AH Dunne maiswafels paprika. Met 10,4 miljoen minder zoutvaatjes in onze producten
sinds 2018 hebben we ons zoutreductie-doel van 10 miljoen zoutvaatjes ruim gehaald!
De hoeveelheid verzadigd vet in onze producten verminderden we met 282.444 kg. Deze
verzadigde vetten haalden we onder andere uit de AH Roomboter speculaasmolen, het
AH koffiebroodje en de AH American pancakes naturel.
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Gezondere leefstijl voor iedereen
We willen beter eten voor iedereen bereikbaar maken. Ook in 2021 hebben we ons ingezet
om ervoor te zorgen dat iedereen de stap kan maken naar een gezonder eetpatroon, ook
diegene waarvoor (beter) eten niet altijd vanzelfsprekend beschikbaar is.

Gezond koken onder de 2 euro
Gezond eten hoeft niet altijd duur te zijn. Zo vindt de klant bij ons op
ah.nl een budgetproof weekmenu om 5 dagen volgens de Schijf van
Vijf te eten binnen een budget van maximaal 2 euro per persoon.
In 2021 hebben we ook de ‘Gezond koken onder de 2 euro’-campagne
gevoerd met 14 gezonde recepten voor minder dan 2 euro
per persoon. Voor dit initiatief kregen we de consumentenprijs van de
Gezonde Innovatie Award, en een mooie derde plek van de jury!

Healthy Living Sales

Healthy living sales
Healthy living sales (HLS) is het percentage van onze totale eigen merkproductenverkoop dat bestaat uit gezondere
producten. Dit percentage berekenen we
aan de hand van onze totale verkoop van
voedingsmiddelen (eigen merk) en welk
percentage daarvan een Nutri-Score A of B
krijgt. In 2021 lag dit percentage op 55,3%.
Tot vorig jaar berekenden we de HLS met
behulp van het groene vinkje, maar omdat
dit in Nederland niet meer wordt gebruikt,
zijn we overgegaan op rapportage op basis
van Nutri-Score. Het percentage is dan ook
niet te vergelijken met voorgaande jaren.
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Op koers naar een gezondere
samenleving
In 2021 hebben we weer mooie stappen
kunnen zetten door de hoeveelheid zout,
suiker en verzadigd vet in onze producten te
verminderen. Daarnaast kan de klant steeds
meer gezonde inspiratie halen uit onze magazines en online, zijn we nog verder in de
voorbereiding van Nutri-Score en hebben we
de FoodFirst Leestijlcoach app vernieuwd.
In 2022 zetten we de koers voort naar een
gezondere samenleving. Zo kijken we uit naar
onze allereerste editie van het Albert Heijn
Beter eten Festival 2022; voor iedereen die
graag meer wil weten over wat voeding voor
jezelf en voor je omgeving kan betekenen.
Op het festival kunnen bezoekers zich 2 dagen
laten inspireren door topsprekers uit binnenen buitenland, tonen we de laatste innovaties
op het gebied van beter eten, en bieden we
allerlei interactieve workshops. De verdere
invoering van Nutri-Score in 2022 gaat zowel
de klant helpen bij de gezondere keuze als
onze leveranciers stimuleren om producten te
blijven verbeteren. In 2022 gaan we ook de
FoodFirst Leefstijlcoach-app nog verder
ontwikkelen.
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Beter eten verbindt
In dit hoofdstuk…
3,6 miljoen euro die wij hebben ingezameld en gedoneerd.
Onze verantwoordelijkheid voor transparante ketens.
Risico’s bepalen aan de hand van risicoanalyses.
De Albert Heijn Foundation.
De samenwerkingen voor heerlijke producten van dichtbij.
Samen lekker eten aan tafel; dit voedt de
mooiste gesprekken en momenten in het
leven. De verbindende kracht van eten en
drinken kan ook een brug slaan tussen
gezinsleden, vrienden, collega’s of juist
onbekenden. Daarmee is voeding een
belangrijk ingrediënt voor een maatschappij
waar plek is voor iedereen. Weten wie ons
eten heeft gemaakt en waar het vandaan
komt, geeft een diepere connectie met de
maker en meer bewustwording. Deze
kennis noemen we ketentransparantie.
Dit inzicht in onze ketens hebben we nodig
om beter eten bereikbaar te maken
voor iedereen.

“Met de aangescherpte missie kan Albert Heijn zijn rol in de samenleving
nog beter invulling geven. Het zou fijn zijn als we aan tafel weer echt tijd
en aandacht voor elkaar en voor het eten hebben. Laten we stil staan bij
de vraag: waar komt mijn eten eigenlijk vandaan? Ik denk echt dat wij met
elkaar het verschil kunnen maken.”
Joyce Bierman, verantwoordelijk voor merkcommunicatie.
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Onze maatschappelijke partners
Bij Albert Heijn geloven we in de verbindende kracht van eten. Daarmee kan voeding een
belangrijk ingrediënt zijn voor een maatschappij waarin samengewerkt wordt aan
oplossingen voor de uitdagingen van vandaag, en waar plek is voor iedereen. Om bij te
dragen aan zo’n maatschappij, werken we graag samen met verschillende landelijke
organisaties.

Beter Eten voor iedereen
Donaties aan Voedselbanken Nederland
Albert Heijn is al jaren vaste partner van Voedselbanken Nederland. Afgelopen jaar zijn er
3,8 miljoen producten gedoneerd. Mede hierdoor helpt Voedselbanken Nederland elke week
ruim 80.000 mensen aan boodschappen. In 2021 organiseerden we ook samen met klanten
een inzameling voor lokale voedselbanken. Toen de scholen weer begonnen voerden we
actie onder het motto “Op een lege maag kun je niet leren” om kinderen niet zonder ontbijt
naar school te laten gaan. In 660 winkels in het hele land konden klanten de gekochte
ontbijtproducten doneren aan de voedselbanken.

“De voedseldonaties van Albert Heijn op landelijk niveau, het voedsel dat
op lokaal niveau direct aan de voedselbanken wordt gedoneerd en de
periodieke gezamenlijke acties vormen een substantieel onderdeel van de
voedselpakketten die wij wekelijks aan onze klanten geven. Zo timmeren
we samen met Albert Heijn aan de weg om mensen die dat het hardst
nodig hebben, aan voedsel te helpen.”
Leo Wijnbelt, voorzitter Stichting Voedselbanken Nederland.
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Paasstollenactie met LINDA.foundation, Rode Kruis, en Voedselbanken
We willen beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Soms zit het tegen en is het als gezin
moeilijk om dagelijks een lekkere en goede maaltijd op tafel te zetten. Met doneeracties
zoals de paasstollenactie in 2021 willen wij deze gezinnen helpen. Van iedere verkochte
feeststol, doneerden we 1 euro aan een goed doel. De goede doelen waren: het Nederlandse
Rode Kruis, de LINDA.foundation en Voedselbanken Nederland. Deze paasstollenactie leverde
830.000 euro op. Daarnaast hebben wij tijdens de kerstactie 180.000 euro aan cadeaukaarten kunnen schenken aan LINDA.foundation waarmee (kerst)boodschappen konden
worden gedaan.
Air Miles doneren met het Rode Kruis
In Nederland zijn gelukkig veel zaken goed
geregeld, maar het kan natuurlijk gebeuren
dat iemand van het ene op het andere
moment extra hulp nodig heeft. Het
Rode Kruis komt juist op die momenten
in actie. Naast de paasstollenactie, zetten
we - speciaal voor het Rode Kruis - ook een
Air Miles-actie op. In 2021 konden klanten
opnieuw hun Air Miles bij ons doneren. De
Air Miles werden vervolgens omgezet in
boodschappenkaarten. Deze boodschappenkaarten worden uitgedeeld aan
mensen die hard zijn getroffen door de
Covid-19-crisis maar die geen recht hebben
op andere vormen van voedselhulp.
Door deze Air Miles-actie kon het
Rode Kruis nog meer mensen helpen om toch een volwaardige maaltijd op tafel te zetten.
In totaal doneerden onze klanten 89.000 euro in de vorm van boodschappenkaarten.

Samen genieten van beter eten
Een liefdevolle kerst voor iedereen, samen met Resto VanHarte
De helft van alle Nederlanders boven de 18 ervaren gevoelens van eenzaamheid 1 . Eén op
de tien Nederlanders heeft zelfs sterke gevoelens van eenzaamheid 2 . Resto VanHarte wil
eenzaamheid bestrijden door samen te koken en te eten. Met hun 59 locaties door het hele
land organiseren ze laagdrempelige eettafels en helpen ze eenzame mensen bij het aangaan
van verbindende, betekenisvolle ontmoetingen. Albert Heijn ondersteunde Resto van Harte in
de kerst periode ter waarde van 250.000 euro met producten en een financiële bijdrage voor
organisatie van de diners en het kerstevent. Door Covid-19-maatregelen gingen de geplande
diners door het hele land niet door. In plaats van fysieke diners konden op alle locaties
heerlijke kerstdiners afgehaald worden. Daarnaast was er de online Kerstshow onder leiding
van Angela Groothuizen. Deelnemers konden elkaar ontmoeten in een digital buurthuis,
kersthits aanvragen bij de band en de online kookworkshop volgen.
“Er ligt een taboe op eenzaamheid. Terwijl de helft van alle Nederlanders
boven de 18 gevoelens van eenzaamheid ervaart. Resto VanHarte is een
middel om mensen bij elkaar te brengen, door samen te eten kun je
barrières doorbreken.”
Polle Janssens, directeur van Resto VanHarte

1
2

Bron: https://vzinfo.nl/eenzaamheid/regionaal
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/30/vandaag-start-de-week-tegen-eenzaamheid-elk-kleingebaar-kan-het-verschil-maken
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Andere samenwerkingen
Bloemenactie met Pink Ribbon
Pink Ribbon financiert onderzoeken en
projecten rondom de behandeling, nazorg en
langetermijneffecten van borstkanker. In 2021
hebben wij Pink Ribbon opnieuw ondersteund
door middel van een bloemenactie in oktober:
de borstkankermaand. We verkochten verschillende boeketten, waarvan een gedeelte
van de verkoopprijs naar Pink Ribbon ging.
Met deze bloemenactie is er in totaal
315.000 euro gedoneerd.
RTL Project Glimlach
Tijdens RTL Project Glimlach zond RTL verschillende televisie-items uit om geld in te zamelen
of acties te ondernemen voor Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. De aftrap en afsluiting van dit project werden uitgezonden als onderdeel van zangcompetitie The Masked
Singer. Samen met de finalisten van The Masked Singer regelden we een mooie verrassing
voor kinderen die in het Emma Kinderziekenhuis liggen. We verrasten patiënten en medewerkers van het Emma Kinderziekenhuis met een ontbijtbox. Vanwege Covid-19 kon niet
iedereen samen aan de ontbijttafel ontbijten, maar een mini kerstontbijt-markt in de
buitenlucht bood een mooi alternatief. Daarnaast doneerde Albert Heijn 100.000 euro. Met de
opbrengst van deze actie kan Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje nog meer onderzoek
en projecten mogelijk maken om angst, pijn en stress te verminderen bij 380.000 kinderen
die daar ieder jaar mee te maken krijgen tijdens de behandeling van hun ziekte.
Voetbalpassie met lokale voetbalclubs
In september 2021 spaarden klanten in de
Mijn Albert Heijn-app bij aankoop van meer
dan 2000 actieproducten Voetbalpassiepunten. Met een volle digitale spaarkaart
van 10 punten werd een lokale voetbalclub
naar keuze met 1 euro gesponsord. Klanten
spaarden enthousiast voor hun club en
in totaal leverde de actie een mooi bedrag
van 1.6 miljoen euro op voor amateurclubs.
Met dit bedrag kunnen lokale verenigingen
bijvoorbeeld trainingsmateriaal aanschaffen
of een financiële reserve opbouwen voor
het onderhoud van de velden of de kantine.

Overzicht donaties Albert Heijn in 2021
Donatie stollenactie Pasen Rode Kruis/LINDA.foundation/Voedselbanken NL

€ 830.000

Cadeaukaarten schenking kerstactie Linda Foundation

€ 180.000

Donatie aan Project Glimlach

€ 100.000

Donatie aan Voetbalpassie

€ 1.600.000

Samenwerking Resto van Harte

€ 250.000

Boodschappenkaarten nav All You Need is Love-actie

€ 300.000

Donatie nav Pink Ribbon boeketten
Totaal

€ 315.000
€ 3.575.000
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Ketentransparantie
Beter eten verbindt. Dat gaat ook over weten waar je eten vandaan komt. En dat gaat verder
dan alleen de supermarkt. Al onze producten komen ergens vandaan. Soms van dichtbij en
soms van verder weg, maar altijd zijn ze onderdeel van een keten, van leveranciers tot
boeren of telers. Wij zijn afhankelijk van de oogst van boeren over heel de wereld en we
willen onze verantwoordelijkheid nemen om iedereen in de keten eerlijk te behandelen.
En we bieden onze klanten zoveel mogelijk transparantie over onze ketens, zodat ook zij zich
verbonden kunnen voelen met waar onze producten vandaan komen.
In dit hoofdstuk…
Kritische grondstoffen onderzoeken.
Nieuwe beleidswijzigingen.
Certificeren als de basis.
Steeds meer samenwerken.
Weten waar onze eigen merkproducten en grondstoffen vandaan komen en onder welke
omstandigheden (voor mens, dier en natuur) ze geproduceerd worden. Dat noemen we
ketentransparantie. Inzicht in onze ketens is cruciaal om beter eten bereikbaar te maken
voor iedereen. Want alleen als we weten waar onze producen vandaan komen, kunnen we
ontdekken waar en hoe we kunnen verbeteren op bijvoorbeeld duurzaamheid en
productveiligheid.
Onze toeleveringsketen ziet er op hoofdlijnen 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.
Productie en transport: Grondstoffen worden gesneden, ingrediënten samengesteld,
bereid en verpakt om vervolgens de producten richting distributiecentra te vervoeren.
Medewerkers en bedrijfsvoering: Producten worden met alle zorg behandeld door
onze medewerkers in distributiecentra, HUB’s, Home Shop Centers, Pick Up Points en
natuurlijk onze winkels.
Klanten: Producten belanden bij de klant via winkels in de buurt, onderweg of bezorging.
De klant kan gerust genieten van veilig voedsel dat wordt geproduceerd met respect voor
mens, dier en natuur.
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Ontwikkelingen op het gebied van onze
medewerkers en eigen bedrijfsvoering zijn
terug te lezen in ‘De missie van Albert
Heijn’. Daarnaast komen onze distributiecentra, logistiek en winkels ook terug in
‘Beter eten is de wereld beter achterlaten’.
Onze klanten hebben de focus in ‘Beter
eten is beter leven’. De eerste 2 onderdelen van de keten zullen met name aan
bod komen in ‘Beter eten is de wereld
beter achterlaten’ en in dit hoofdstuk over
ketentransparantie.

Ons beleid voor ketentransparantie
We verkopen bij Albert Heijn bijna 10.000 eigen merkproducten en meer dan 40.000 producten in totaal. Deze verse, houdbare en non-food producten halen we van zo dichtbij
mogelijk en zo ver weg als nodig. 50% van onze verse groente- en fruitproducten komt uit
Nederland en 23% uit de rest van Europa. Naast Nederland, zijn producten ook afkomstig uit
tientallen andere landen waar ze op duizenden plekken geteeld of geproduceerd worden.
Productielocaties van onze eigen merkproducten zijn terug te vinden op deze wereldkaart.
We willen dat beter eten bereikbaar is voor iedereen. Dat betekent dat al onze klanten met
een gerust hart boodschappen kunnen doen. Daarnaast willen we dat beter eten ook zorgt
voor een beter leven voor onze medewerkers, boeren en voor telers binnen onze ketens.
Want de hoeveelheid verschillende producten die we verkopen, brengt verantwoordelijkheid
met zich mee voor mens, dier en natuur. 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 onze eigen merkproducten omdat we daar afspraken kunnen
maken binnen de hele keten. Van leveranciers van eigen merkproducten verlangen we niet
alleen certificering op het gebied van voedselveiligheid, maar ook volgens milieu- en sociale
standaarden. Dit laatste zien wij als een basis voor met name hoog-risicogebieden en
risicogrondstoffen.

Missieverslag 2021 | Ketentransparantie | 34

Om klanten te helpen met het kiezen voor producten die bijvoorbeeld duurzamer of met
meer aandacht voor mensenrechten geproduceerd zijn, maken wij gebruik van keurmerken.
Zo kan iedereen gemakkelijk kiezen voor beter eten. Er zijn inmiddels ontzettend veel
keurmerken. Om te voorkomen dat de klant hierin verdwaald raakt en om onze impact te
vergroten, zetten wij in op een selectie van keurmerken. Als basis nemen wij de topkeurmerken geselecteerd door Milieu Centraal. Deze zijn onafhankelijk beoordeeld, en zijn
daarom een betrouwbare keuze voor klanten.
Keurmerken die op onze eigen merkproducten terug te vinden zijn, komen uit de top 10 van
Milieu Centraal: Biologisch, MSC, ASC, Rainforest Alliance, Fairtrade, BLK 2 sterren en BLK
3 sterren. Ook werken we met PEFC/FSC om onze eigen merkproducten en verpakkingen
te verduurzamen.
Eisen voor duurzaamheid
Onze eisen voor duurzaamheid gaan verder dan de keurmerken die een klant terugvindt op
onze eigen merkproducten. Albert Heijn is onderdeel van Ahold Delhaize. Naast deelname
aan internationale afspraken heeft Ahold Delhaize een eigen beleid voor medewerkers,
leveranciers en hun toeleveranciers. Het Ahold Delhaize-beleid is een belangrijke basis voor
ons eigen duurzaamheidsbeleid.
In 2020 stelde Ahold Delhaize na overleg met interne- en externe belanghebbenden
bijvoorbeeld een lijst samen met prioritaire mensenrechtenthema’s. Dit zijn onderwerpen
waar het risico op misstanden in onze ketens het grootst is en de meeste impact heeft.
Daarom geven wij als Albert Heijn, en onderdeel van Ahold Delhaize, aan deze mensenrechtenthema’s prioriteit: veiligheid en gezondheid, inkomen, vrijheid van vereniging,
vrouwenrechten, gedwongen arbeid en kinderarbeid, en discriminatie en intimidatie. In 2021
trainden we alle Albert Heijn-inkopers op het gebied van duurzaamheid, inclusief een focus
op mensenrechten aan het begin van onze ketens.
Wij vragen alle leveranciers van eigen merkproducten de Ahold Delhaize Standards of
Engagement te ondertekenen. Dit zijn gedragsregels voor leveranciers die Ahold Delhaize en
dochterbedrijven, waaronder Albert Heijn, stellen aan alle productieketens. Nieuwe producten
of leveranciers worden alleen toegevoegd als ze hieraan voldoen. Voor leveranciers in hoog
risicolanden (landen waar de bescherming van mensenrechten niet vanzelfsprekend is)
gebruiken wij certificering van sociale standaarden om na te gaan of de leveranciers voldoen
aan onze Standards of Engagement.
Daarnaast heeft Albert Heijn aanvullende eisen voor bepaalde grondstoffen of producten met
een hoog risico – naar aanleiding van onze risicoanalyse – waaraan leveranciers ook moeten
voldoen. Deze zijn vastgelegd in onze eisen voor duurzaamheid.
Alle productspecificaties (ingrediënten, voedingswaarden, informatie over duurzaamheid,
productveiligheid en herkomst) leggen we vast in ons systeem en daarnaast werken we
met ImpactBuying (voorheen SIM Supply Chain Information Management) om de controle op
certificeringen te borgen.
In 2019 hebben wij een due diligence-aanpak opgezet om de ketens van producten uit
risicolanden te onderzoeken. Due diligence is een continu proces. Het start met een risicoanalyse en eventueel een ketenonderzoek. Hierbij worden potentiële en daadwerkelijke
risico’s en negatieve effecten voor mens en natuur geïdentificeerd en beoordeeld. Ook
worden prioriteiten gesteld, want sommige problemen zijn ernstiger en groter dan andere.
Vervolgens stellen we een actieplan op en werken we met onze leveranciers en andere
partijen samen om te zorgen dat negatieve effecten worden aangepakt en zoveel mogelijk
worden voorkomen of verminderd. Meer informatie over onze aanpak op due diligence en
mensenrechten lees je in het Albert Heijn mensenrechten due diligence rapport 2021.
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Risicoanalyse
De beoordeling van mogelijke risico’s voor onze eigen merkproducten doen we jaarlijks op
basis van een risicoanalyse. In 2021 deden we dit voor het eerst met behulp van de
Ahold Delhaize risicotool. Naast een aantal milieuonderwerpen zoals ontbossing, pesticides
en water zijn ook de prioritaire mensenrechtenthema’s hierin opgenomen.
Belangrijkste producten en hoog risico grondstoffen
Voor onze top 15 belangrijkste producten en grondstoffen onderzoeken we of de mogelijke
risico’s worden afgedekt door Albert Heijns bestaande certificeringseisen of niet. Op basis
van de resultaten bepalen we waar extra stappen nodig zijn.
Onze top 15-producten en grondstoffen zijn geselecteerd omdat het produceren van deze
producten een grote impact heeft op mens, dier en/of natuur, en we ze in grote volumes
verkopen. Voor de eerste 8 is het beleid gericht op verduurzaming vastgelegd in de programma's onder het Beter voor Natuur & Boer-programma. De laatste 7 beschouwen we als onze
meest kritische grondstoffen; ze komen vaak uit risicolanden en kennen daarmee
significante milieu en/of mensenrechtenrisico’s in de keten. Voor deze grondstoffen zijn
aanvullende specifieke eisen voor duurzaamheid opgesteld.
1. Groente
2. Fruit
3. Rundvlees
4. Varkensvlees
5. Kippenvlees

6. Eieren
7. Zuivel
8. Kaas
9. Vis
10. Cacao

11. Koffie
12. Thee
13. Palmolie
14. Soja
15. Papierwaren

Beter voor Natuur & Boer voor
producten uit Nederland
We vinden het belangrijk dat er toekomstperspectief is voor onze boeren nu, maar
ook voor de volgende generaties.
In onze Beter voor Natuur & Boer
programma's werken we daarom samen
met onze boeren en telers in langlopende
samenwerkingsverbanden. Een unieke,
directe samenwerking waarin we
gezamenlijk investeren in het verduurzamen van de ketens van onze versproducten, groente, fruit, zuivel en vlees. De basis is een
gezonde prijs voor elke boer en teler, in elke seizoen. Nu en in de toekomst.
Binnen deze programma’s leggen we de lat hoog als het gaat om versheid, kwaliteit en
duurzaamheid. Ons Beter voor Koe, Natuur & Boer programma is zelfs benoemd als topkeurmerk door Milieu Centraal. Dit hopen we ook voor onze andere programma’s te behalen.
Alles over Beter voor Natuur & Boer vind je hier.
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Vrouwenrechten
Eén van de uitkomsten van de risicoanalyse is dat er vaak niet genoeg aandacht is voor
genderongelijkheid bij certificering. We vinden het van groot belang dat vrouwen en mannen
gelijke kansen krijgen en gelijkwaardig worden behandeld, zowel in onze eigen organisatie als
in onze productieketens. Daarbij zien we dat vrouwen in ketens met een hoog mensenrechtenrisico, helaas nog vaak te maken hebben met ongelijkheid en mensenrechtenschendingen. In 2021 publiceerden we een statement over vrouwenrechten om aandacht te
geven aan de rechten van vrouwen binnen Albert Heijn en in onze ketens.
Arbeidsmigranten
Uit de risicoanalyse bleek ook dat mogelijke risico’s voor arbeidsmigranten niet altijd
voldoende zijn belicht. In sommige landen zijn veel arbeidsmigranten werkzaam en soms
maken werkgevers misbruik van de situatie door hen minder te betalen dan het wettelijk
minimumloon. Hierbij kan het om hoog risicolanden gaan, maar ook om landen met een
minder hoog risico. We gaan op zoek naar een manier om mogelijke risico’s met arbeidsmigranten beter te identificeren.
Ontbossing en landconversie
Bossen houden onze aarde gezond; ze beschermen de natuur en beschermen ons tegen
klimaatverandering. Daarom zetten we ons in om ontbossing en landconversie waar mogelijk
te voorkomen. Zo zijn we via Ahold Delhaize aangesloten bij de doelstellingen van de New
York Declaration on Forests. Verschillende belangrijke aanjagers van ontbossing zijn gelinkt
aan landbouw: rundvlees, soja, palmolie en hout/papier productie. Daarom hebben wij ons
beleid hierop het afgelopen jaar op een aantal punten aangescherpt.

Beleidswijzigingen 2021
Naar aanleiding van de risicoanalyse hebben we een aantal wijzigingen in onze eisen voor
duurzaamheid doorgevoerd.
Rundvlees uit Brazilië
Rundvlees is één van de grootste oorzaken van ontbossing en landconversie van gevoelige
ecosystemen. We zijn dan ook al langer in gesprek met onze leveranciers om transparantie
te bieden over de herkomst van hun rundvlees en de condities waaronder dit geproduceerd
wordt. Omdat we geen enkel risico willen lopen op ontbossing in onze rundvleesketens,
besloten we in 2021 om Braziliaans rundvlees volledig uit te faseren binnen zowel eigen
merkprodcuten als A-merkproducten. Dit houdt in dat wij geen rundvlees uit Brazilië meer
gaan verkopen. We zijn op zoek naar alternatieven uit andere regio’s. We hebben de voorkeur
voor rundvlees uit Nederland, maar mogelijk wijken we uit naar andere EU-landen. Het heeft
altijd onze voorkeur om risico’s samen met onze leveranciers te verbeteren. Alleen als dat
niet mogelijk is, nemen wij de zware beslissing om een product uit te faseren.
Soja
Meer dan 95% van de soja die verwerkt wordt in onze ketens, zit in het veevoer van kippen,
varkens en andere dieren die worden verwerkt in dierlijke producten. Soja is een belangrijk
onderdeel van veevoer omdat het een hoog eiwitgehalte heeft. Maar om soja te kunnen
verbouwen worden wereldwijd grote stukken bos, savanne en weidegebieden omgezet in
soja-akkers. Dit is onder andere bedreigend voor de biodiversiteit en voor bestaansmiddelen
van plaatselijke gemeenschappen.
Al sinds 2017 dekken we jaarlijks 100% van het volume van hoger risico soja door inkoop van
zogenaamde RTRS-credits. RTRS is een standaard voor verantwoorde soja die wordt
ondersteund door zo’n 200 sojaproducenten, -handelaren, -verwerkers, voedingsmiddelenbedrijven, banken en maatschappelijke organisaties. Eén RTRS-credit staat gelijk aan 1 ton
duurzaam gecertificeerde ton soja, en zo steunen we verantwoorde productie.
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In 2021 zetten we een volgende stap en hebben we toegezegd om helemaal geen soja meer
te accepteren die in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie die na
1 januari 2020 heeft plaatsgevonden. We werken samen met onze leveranciers en alle
schakels in onze keten om dit waar te kunnen maken. Met deze toezegging bouwen we voort
op het werk dat we zijn begonnen met True Code. True Code gebruikt een open source
unieke identificatiecode om locaties die gelinkt zijn aan specifieke producten, door de keten
heen te kunnen identificeren. Dit is een eerste stap in het transparant maken van de keten
van soja die verwerkt wordt in onze producten.
We kunnen dit niet alleen en werken dan ook graag samen met onze leveranciers en de
boeren en handelaars van soja om dit doel te realiseren. Om deze toezegging op grote schaal
te kunnen realiseren, is het ook belangrijk dat andere Nederlandse afnemers van producten
die soja (in)direct bevatten, dezelfde toezegging gaan doen. Daarom werken we nauw samen
met het CBL en andere retailers om een gezamenlijke stap te zetten. In 2022 zetten we
binnen Albert Heijn een volgende stap op monitoring, waardoor wij meer dan ooit weten over
volume, herkomst en ketens van de soja in onze producten.
Andere beleidswijzigingen
Groente en fruit: Voor alle producenten/telers en boeren is de herziene en
uitgebreide versie van het ‘AH-protocol voor residubestrijding’ verplicht. De nieuwe
naam hiervoor is GROW.
Bloemen en planten: Alle bloemen en planten zijn 100% gecertificeerd volgens een
door het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) gebenchmarkte certificeringstandaard.
Vlees, vleeswaren en kip: Alle Nederlandse vleeswaren met kip of varken hebben
minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Hetzelfde geldt voor alle
konijnenvlees. Albert Heijn heeft toegezegd dat al het kippenvlees in 2023 minimaal
1 ster van het Beter Leven keurmerk heeft. Zie Dierenwelzijn voor meer informatie.
Vis en schaaldieren: Van alle vis en schaaldieren is de visser of kweker bekend.
Bij tonijn en Aziatische garnalen moet ook de vloot bekend zijn. In het geval van
kweekgarnalen is het bijvoorbeeld de vloot die de vis vangt om te verwerken als
vismeel/olie in garnalenvoer. Zie Dierenwelzijn voor meer informatie.
Veranderingen door fusie Rainforest Alliance en UTZ:
1. Cacao: Al onze eigen merkproducten die cacao bevatten zijn Rainforest Alliance
(voormalig UTZ) of Fairtrade gecertificeerd.
2. Koffie en thee: Al onze eigen merkproducten met 1% of meer koffiebonen of
thee zijn Rainforest Alliance (voormalig UTZ) gecertificeerd.
3. Hazelnoten: Al onze eigen merkproducten met een equivalent van 5% of meer
hazelnoten zijn Rainforest Alliance (voormalig UTZ) gecertificeerd.
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Certificering van eigen merkproducten
We willen dat beter eten bereikbaar is voor iedereen. Daarom worden leveranciers van eigen
merkproducten op het gebied van voedselveiligheid en volgens sociale- en milieustandaarden gecertificeerd; dat zien wij als een belangrijke basis.
Voedselveiligheid
Voedselveiligheid is cruciaal. Daarom is een Global Food Safety Initiative (GFSI)-certificaat een
belangrijk vereiste van onze eigen merkleveranciers. In 2021 had 99% van onze eigen merkleveranciers een geldig GFSI-certificaat. Ondanks deze certificering waren er bij controle door
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in 2021 in totaal 32 incidenten waarbij regelgeving niet werd nageleefd. In 8 gevallen leidde dit tot een waarschuwing, in 24 gevallen tot
een boete. Deze incidenten hadden geen gevolgen voor onze klanten. In 2021 waren er 33
publieke terughaalacties, waarvan 15 eigen merkproducten en 18 A-merkproducten, waarbij
klanten zijn gewaarschuwd om producten niet te consumeren of te gebruiken.
Sociale certificering
Arbeidsomstandigheden kunnen sterk verschillen over de hele wereld. Soms vormen
arbeidsomstandigheden helaas een risico voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.
Amfori heeft een onafhankelijke lijst met risicolanden samengesteld waar de bescherming
van arbeidsomstandigheden niet vanzelfsprekend is. Van leveranciers die in een risicoland
produceren, vragen we van de betreffende productielocatie altijd een Business Social
Compliance Initiative (BSCI) audit (of vergelijkbaar alternatief).
In 2021 had 95% van onze leveranciers in
risicolanden een geldige BSCI-audit (of
vergelijkbaar alternatief) van de productielocatie. In 2020 en 2021 konden veel
inspecties door Covid-19 niet doorgaan,
maar inmiddels is dit proces op veel
plekken weer gestart. We streven ernaar dat
in 2025 alle leveranciers een geldige BSCIaudit (of vergelijkbaar alternatief) op hun
productielocaties hebben.
In 2021 vonden we tijdens audits bij
5 leveranciers een zogenaamd breekpunt
(bijvoorbeeld geblokkeerde vluchtwegen).
Dit is bij minder dan 1% van alle inspecties.
Gelukkig konden we al deze breekpunten
samen oplossen, zodat we onze samenwerkingen met de leveranciers voort
konden zetten. We zorgen liever voor
verbetering bij een leverancier, dan dat we
een samenwerking beëindigen.

Leveranciers met geldige audit
100%

97%

91%

95%

80%
60%
40%
20%
0%
2019

2020

2021

Leveranciers in risicolanden met BSCIaudit (of equivalent)
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Specifieke certificering
Naast voedselveiligheid en de standaard sociale certificering voor producten uit risicolanden,
vragen we ook specifieke certificering voor een aantal grondstoffen of producten. Hieronder
vind je een overzicht van al deze gecertificeerde producten en onze doelstellingen hierop.
Certificeringseisen kritische grondstoffen en producten
Doelstelling
Op
2025
schema?

Indicator

2020

2021

Thee

% eigen merkthee dat thee bevat
die is gecertificeerd door het
relevante keurmerk

100%

100%

100%
(2025)

Koffie

% eigen merkkoffie (Perla) dat is
gecertificeerd door het relevante
keurmerk

100%

100%

100%
(2025)

Cacao

% eigen merkproducten dat
cacao bevat die is gecertificeerd
door het relevante keurmerk

100%

100%

100%
(2025)

Cacao

% Delicata-eigen merkchocolade
dat open chain cacao uit
Ivoorkust en Ghana bevat die is
geproduceerd a.d.h.v. de 5
principes van Tony's Chocolonely

79,2%

100%

100%
(2021)

Palmolie

% volume palm- en
palmpitolieproducten
gecertificeerd tegen relevante
keurmerk

100%

100%

100%
(2025)*

Palmolie

% volume palm- en
palmpitolieproducten RSPO
segregated + mass balance
gecertificeerd

78,6%

87,9%

100%
(2025)

Palmolie

% volume palm- en
palmpitolieproducten RSPO
segregated gecertificeerd

66,8%

73,5%

Palmolie

% volume palm- en
palmpitolieproducten RSPO
mass balance gecertificeerd

11,7%

14,4%

Palmolie

% volume palm- en
palmpitolieproducten waarvoor
RSPO-credits werden gekocht

21,4%

12,1%

-

Hazelnoten

% eigen merkproducten dat
hazelnoten bevat die is
gecertificeerd door het relevante
keurmerk

95,8%

93,3%

100%
(2025)

Soja

% volume hoger risico soja
verwerkt in eigen merkproducten
dat gedekt is door inkoop van
RTRS credits

100%

100%

100%
(2025)

Soja

% volume soja verwerkt in eigen
merkproducten afkomstig uit
hoger risicogebied (ZuidAmerika)

-

71,1%

-

-

Soja

volume soja (in metric ton)
verwerkt in eigen merkproducten
afkomstig uit hoger risicogebied
(Zuid-Amerika)

-

140.765

-

-

100%
(2025)
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Doelstelling
Op
2025
schema?

Indicator

2020

2021

Bloemen- en
plantenstelen

% bloemenstelen en planten dat
voldoet aan FSI (Floriculture
Sustainability Initiative) Basket of
Standards

92%

94.5%
(exclusief
DEEN)

90% (2025)

Houtvezelproducten

% houtvezel eigen
merkproducten dat duurzaam
gecertificeerd is door het
relevante keurmerk

99,4%

100%

100%
(2025)

Papier

% eigen merk papierwaren met
EU Ecolabel

% papier- en houtverpakkingen
Papier- en
dat duurzaam gecertificeerd is
houtverpakkingen
door het relevante keurmerk

*

65,5%
75,8%
(19/29
(22/29
producten ) producten )
26,3%

18,5%**

-

100%
(2025)

Wij hebben in 2021 veel werk gedaan om zorgvuldiger te analyseren welke producten palmolie/palmpitolie bevatten.
Door het aansporen van leveranciers is het percentage gecertificeerde olie daardoor gestegen.

** Relevante certificering voor verpakkingen gemaakt van papier of houtvezels zijn FSC / PEFC. Wij accepteren ook lager
risico papier of houtvezels (grondstof wel gecertificeerd, maar Chain of Custody certificaat ontbreekt) of gerecycled
materiaal. Het target van de stuurgroep ligt op 90%, daarom houden wij dit aan. In de praktijk ligt het percentage dus
mogelijk hoger, door gebrek aan data van papier/houtvezel verpakkingen die voldoen aan de criteria: lager risico en/of
gerecycled materiaal.

Certificering eigen merkwijn
Ons inkoopbeleid voor wijn is vooruitstrevend. We vragen alle wijnleveranciers en hun toeleveranciers om certificering op het gebied van zowel sociale factoren als milieu. Daarnaast
vullen leveranciers jaarlijks een vragenlijst in over hun gebruik van energie, water en andere
grondstoffen om ons meer inzicht te geven in de milieu impact van de keten. Begin 2021
hebben we leveranciers 2 jaar de tijd gegeven om te voldoen aan onze richtlijnen. We zijn
trots op de stappen die wij in het eerste jaar al samen met de leveranciers in onze keten
hebben kunnen zetten. Daarnaast werden we in 2021 oprichtend lid van de Sustainable Wine
Roundtable (SWR), om de agenda van wereldwijde duurzaamheid in de wijnhandel verder
vorm te geven.
2021

Doelstelling
2023

% wijn wereldwijd dat voldoet aan Albert Heijn duurzaam inkoopbeleid
voor wijn

45%

100%

% wijn wereldwijd dat voldoet aan Albert Heijn sociaal
inkoopbeleid voor wijn

35%

100%
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Aardappel-, groente- en fruitketen
Groente en fruit is voor Albert Heijn een belangrijke categorie – ook om beter eten bereikbaar te kunnen maken voor iedereen. Daarom nemen wij stappen om zo transparant
mogelijk te zijn over de herkomst van deze producten en stellen we eisen waaraan alle
aardappel-, groente- en fruitproducten moeten voldoen. Al onze wereldwijde groente-, fruiten aardappelproductielocaties zijn GLOBAL GAP-gecertificeerd. Dit certificaat heeft betrekking
op voedselveiligheid en traceerbaarheid, milieu en gezondheid van werknemers. Ook voldoen
alle productielocaties aan GROW, het Albert Heijn-protocol voor beheersing van residuen van
bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is Albert Heijn sinds 2012 aangesloten bij het Sustainability
Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) van IDH (Initiatief Duurzame Handel). Dit convenant
streeft – voor 2025 - naar onder andere implementatie van due diligence in de keten,
verbetering van arbeidsomstandigheden en leefbare lonen en het meten en verminderen van
de ecologische voetafdruk van producten. We hebben ons gecommitteerd aan de doelstelling
van het initiatief om 100% van het wereldwijd ingekochte volume groente en fruit duurzaam
gecertificeerd te hebben.
Duurzaamheidsdoelstellingen en voortgang aardappel-, groete- en fruitproducten
(AGF)
Resultaat
2019

Resultaat
2020

Resultaat
2021

Productielocaties van onbewerkte AGFproducten Global G.A.P of SAI-FSA gecertificeerd
(of equivalent)

98,2%

99,6%

99,6%

100%

Productielocaties van onbewerkte AGFproducten zijn Global G.A.P GROW gecertificeerd

98,8%

99,1%

99,6%

100%

Volume AGF eigen merkproducten uit hoger
risico landen BSCI-gecertificeerd (of equivalent)

97,4%

90,7%

95,2%

100%

Nederlandse telers dat gebruik maakt van online
tool voor registratie bestrijdingsmiddelen
(Agrovision/Teeltcentraal)

92,6%

93,3%

94,1%

100%

Doelstelling

Voor het verduurzamen van het vervoer van onze aardappel-, groente- en fruitketens werken
we samen met onze leveranciers van groente en fruit uit Nederland en het buitenland. Onze
leveranciers werken samen met telers aan het berekenen en verminderen van de
CO2-uitstoot van productie, verpakking en het transport van hun producten.
De CO2-uitstoot van (vlieg)transport is hier bijvoorbeeld onderdeel van. Maar ook energie die
nodig is om kassen te verwarmen draagt procentueel flink bij aan de CO2-uitstoot. Tegen
onze intuïtie in, kan een bakje aardbeien uit een kas in Nederland daardoor een grotere
CO2-voetafdruk hebben dan een bakje aardbeien uit Spanje, dat met de vrachtwagen naar
Nederland is vervoerd. Veel producten van ver, zoals kiwi’s uit Nieuw-Zeeland en bananen uit
Zuid-Amerika komen met de boot naar Nederland. Alleen als het niet anders kan, laten we
onze producten met het vliegtuig vervoeren, zoals voor bijvoorbeeld haricots verts, groene
asperges en sommige kruiden. Dit heeft te maken met de korte houdbaarheid van deze
producten, terwijl boottransport meestal meerdere weken duurt. Ook een deel van onze snijbloemen, zoals rozen, worden met het vliegtuig vervoerd.
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Teeltmethoden aardappel,
groente en fruit

Transportmiddelen aardappel,
groente en fruit

4%

1%

22%

27%

72%

74%

Teelt: open teelt

Transport: weg

Teelt: bedekte teelt & glastuinbouw

Transport: water + weg

Teelt: bedekt & onbedekt

Transport: lucht + weg

Herkomst aardappel, groente en
fruit

23%
50%
25%

Herkomst: uit NL (inclusief gesneden)
Herkomst: buiten EU
Herkomst: EU (exc NL)
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Samenwerking en initiatieven
Om op grote schaal duurzame verbeteringen te kunnen maken, is het belangrijk samen
te werken. We werken samen met brancheorganisaties en spelen een actieve rol in verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden om duurzaamheid te bevorderen,
onder andere op het gebied van mensenrechten. Albert Heijn is onder andere betrokken bij
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenanten voor
Voedingsmiddelen en voor de Sierteeltsector. Ook werken we onder andere samen met
Tony’s Open Chain en The Seafood Taskforce.
In de loop van 2021 is Albert Heijn lid geworden van enkele nieuwe initiatieven:
Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV)
Floriculture Sustainability Initiative (FSI)
Sustainable Wine Roundtable
Better Cotton Initiative (BCI)
IMVO Convenant Voedingsmiddelen
In 2019 ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) namens
Nederlandse supermarkten 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. Dit doen we samen met andere grote
retailers, zoals Jumbo en Superunie.
Leefbaar loon bananen
Een leefbaar loon is een loon waarmee de kosten voor basisbehoeften zoals voeding,
onderdak, kleding, onderwijs en medische zorg voor een gezin gedekt kunnen worden, plus
iets extra’s voor onvoorziene omstandigheden. In risicolanden is het minimumloon niet altijd
voldoende om deze kosten te betalen.
In 2021 hebben we bij 68% van de producenten van onze bananen (afkomstig uit Colombia,
Costa Rica, Panama, Ecuador en Peru) berekend wat het verschil is tussen een leefbaar loon
en de lonen die worden betaald. Dit verschil noemen we een leefbaarloongat. Van alle
producenten die werden onderzocht, was er bij 63% gelukkig geen sprake van een leefbaarloongat. Bij producenten met een leefbaarloongat gaat het om 36% van de medewerkers
met een gemiddeld loongat van 9%.
In 2021 zijn we gestart met gesprekken met onze leveranciers om dit loongat gezamenlijk te
dichten. Daarnaast zijn we verdergegaan met het in kaart brengen van het leefbaar loongat
bij de rest van onze bananen. Het doel is om in 2022 100% van de producenten van onze
bananen in kaart te hebben. Meer informatie over dit project en de gezamenlijke resultaten
van de Nederlandse retailers die meedoen vind je hier.
Onderzoek naar Italiaanse tomatenketen
Binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen werd besloten om het CBL en de vakbond
FNV samen een risico- en impactanalyse te laten uitvoeren in de productieketen van
Italiaanse ingeblikte tomaten. Hoewel Italië voor ons geen risicoland is, zijn er steeds meer
signalen dat er mensenrechtenrisico’s kunnen zijn voor migranten werkzaam in deze sector.
Het doel van de analyse was om de specifieke risico’s op de schending van mensenrechten
in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten en een gezamenlijk actieplan voor Nederlandse
retailers om positieve verandering in gang te zetten, zijn hier terug te vinden.
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IMVO Convenant Sierteelt
Ook is Albert Heijn de eerste retailer die het IMVO Convenant voor de Sierteeltsector
heeft ondertekend. In 2021 zetten we binnen het convenant onder andere de volgende
stappen:
Due diligence: Als hulpmiddel heeft het IMVO Convenant Sierteelt een code of
conduct opgesteld en een vragenlijst voor leveranciers ontwikkeld om na te gaan op
welke thema’s er mogelijk duurzaamheidsrisico’s spelen. Beide kunnen worden
gebruikt ter ondersteuning van het due diligenceproces.
Leefbaar loon: In een pilot werden 27 sierteeltproducenten in Ethiopië, Oeganda of
Kenia getraind op het onderwerp leefbaar loon en een rekenmethode om te
berekenen hoe groot het leefbaarloongat in hun regio is. De inzichten dienen als
basis voor een nieuw project in 2022.
Gewasbescherming: Het convenant wil een methodiek ontwikkelen voor het meten
van milieu-impact. Voor een sectorbrede en efficiënte manier van werken, heeft het
convenant zich ingezet op het ondersteunen van het topsectorproject Milieu Indicator
Gewasbescherming (MIG).
Samenwerking Tony’s Open Chain
Eind 2018 sloot Albert Heijn zich met het eigen chocolademerk Delicata als eerste aan bij
het Open Chain platform, opgezet door Tony’s Chocolonely. Voor onze Delicata chocolade uit
Ghana en Ivoorkust kopen wij sindsdien door Rainforest Alliance (UTZ) gecertificeerde cacao
in volgens de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain. Dit betekent onder andere
dat alle cacaobonen in onze Delicata-repen volledig traceerbaar zijn, dat we actief op zoek
gaan naar gevallen van kinderarbeid en deze tegengaan, dat we boeren trainen op
vakmanschap en duurzame landbouw en dat we langdurig samenwerken met dezelfde
partnercoöperaties. Bovendien is er voor deze bonen een extra premie betaald boven op de
certificeringspremie en marktprijs. Sinds 2021 kopen we ook de cacaoboter voor witte
chocolade in volgens de principes van Tony’s Open Chain.
In 2019 kocht Albert Heijn bij de
coöperaties van Tony's Open Chain 1.500
ton cacaobonen en in 2020 iets minder,
zo’n 1.174 ton bonen. In 2021 was dat
gestegen tot 2.750 ton. Deze toename werd
mede ingegeven door de productie van
cacaoboter voor witte chocolade. In 2022
verwachten we 3.000 ton cacaobonen in te
kopen bij de partnercoöperaties van Tony’s
Open Chain.
Meer informatie over de samenwerking met
onze partnercoöperaties binnen Tony's
Open Chain delen we in ons Delicata rapport en de laatste ontwikkelingen staan in ons
Mensenrechten due diligence rapport 2021.
Samenwerking Seafood Task Force
Via Ahold Delhaize is Albert Heijn lid van The Seafood Task Force (STF), een coalitie van
bedrijven en maatschappelijke organisaties die werd opgericht na berichten over moderne
slavernij in de keten van vis en schaaldieren in Azië. STF wil de transparantie in de keten
vergroten en vissers en kweekbedrijven controleren op de naleving van sociale- en milieustandaarden. Traceerbaarheid is daarbij een belangrijke stap. We doen mee aan een pilot
gericht op het traceren van garnalen die gekweekt worden in Vietnam. In 2021 testten we,
samen met onze leveranciers, het TruTrace-instrument dat STF samen met WWF ontwikkelde
om garnalen tot aan de kwekerij elektronisch te kunnen traceren. Dat wordt gevolgd door
een onderzoek naar de sociale en milieuomstandigheden op deze kwekerijen, waarbij onder
andere wordt gekeken naar gedwongen arbeid en kinderarbeid, werkuren, lonen en
toeslagen, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en landconversie. In 2022 gaan we verder
met het testen en gebruik van TruTrace en de audit, maar nog een stap verder in de keten; bij
de visserij naar de uit de zee afkomstige ingrediënten (vismeel en visolie).
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Ketenonderzoek
Al onze eigen merkleveranciers vragen we om aan onze
eisen van duurzaamheid te voldoen. Toch lost dat niet
altijd alle problemen op. Om te zorgen dat beter eten
positief uitpakt voor iedereen, doen we ook onafhankelijk
onderzoek naar de ketens van producten uit risicolanden.
In zo’n onderzoek spreken we onder andere met lokale
werknemers en belanghebbenden. Zo brengen we
mogelijke risico’s in kaart, zoals slechte arbeidsomstandigheden en impact op het milieu. Vervolgens maken we met de leveranciers een
actieplan om de omstandigheden te verbeteren. Zo krijgen we goed in beeld wat er moet
gebeuren en kunnen we sneller veranderingen doorvoeren. Met als resultaat een duurzamere
keten voor iedereen.
We hebben de ambitie om ieder jaar 6 ketens uit risicolanden onafhankelijk te laten onderzoeken. Vanwege de Covid-19-pandemie lukte het in 2020 helaas niet om 6 ketens te onderzoeken. Aangezien de pandemie in 2021 nog altijd belemmeringen met zich meebracht,
hebben we ons bewust gericht op 3 ketens: bananen, tomatenpuree en wijn.
De keuze viel op bananen, omdat dit het meest verkochte
fruit in onze winkels is en zowel het product als
belangrijkste land van oorsprong Colombia een hoog
risiconiveau hebben. Bovendien hebben we met de
leverancier al een lange samenwerking en zagen we
daarmee een goede kans om eventuele issues te
onderzoeken. Ook voor onze Zuid-Afrikaanse wijn kozen
we omdat er veel vraag naar is in onze supermarkten en
omdat zowel het product als het land een hoog
risiconiveau hebben.
Voor tomatenpuree namen we deel aan het onderzoek
dat binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen
werd uitgevoerd door de onafhankelijke partij
ImpactBuying. In 2022 willen we de mogelijke risico’s of
negatieve impact in de ketens van blauwe bessen,
boontjes en verse fruitsalades analyseren. Voor een aantal producten worden verschillende
leveranciers onderzocht.
In 2021 werkten we samen met Cordaid (voorheen ICCO) bij het in kaart brengen van
mogelijke sociale en milieurisico’s voor mensen werkzaam in onze wijn en bananenketen.
Inmiddels zijn wij gestart met gesprekken met onze leveranciers om actieplannen op te
stellen. Hieronder een korte samenvatting van de analyse van de mogelijke risico’s en
negatieve impact in de ketens van bananen en wijn. Alle ketenonderzoeksresultaten zijn te
vinden in ons Mensenrechten due diligence rapport 2021.
Impactanalyse in keten van bananen
Volgens de risico- en impactanalyse van Cordaid worden de mensenrechten op beide onderzochte bananenplantages in Colombia gerespecteerd. Het management van de plantages
houdt zich aan alle erkende internationale richtlijnen en verdragen en op de meeste
terreinen werden geen negatieve effecten geconstateerd. Om toekomstige negatieve effecten
te voorkomen of verminderen, werden aanbevelingen gedaan op het gebied van lonen, water,
gewasbeschermingsmiddelen en de relatie met lokale gemeenschappen. Daarnaast zetten
we ons – als ondertekenaar van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen – in voor
een leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt.
Impactanalyse in keten van wijn
In Zuid-Afrika is 95% van onze eigen merk wijnproducenten al BSCI-gecertificeerd. 73% is
naast BSCI ook WIETA-gecertificeerd. Ook op de onderzochte druivenboerderijen en wijnmakerij in Zuid-Afrika werden de mensenrechten gerespecteerd. Hier werden aanbevelingen
gedaan op het gebied van lonen, huisvesting van seizoensarbeiders en gewasbeschermingsmiddelen.
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AH Foundation
De Albert Heijn Foundation (AHF) is een stichting waar Albert Heijn, samen met zijn vaste
groenten-, fruit- en bloemenleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika via projecten bijdraagt aan
het verbeteren van de leefomstandigheden van hun medewerkers. In samenwerking met
ontwikkelingsorganisaties Cordaid en Fair Match Support investeert de AHF in lokale
projecten zoals de bouw van woningen, het verbeteren en financieren van scholen,
gezondheidszorg en economische ontwikkeling.
2021 was een uitdagend jaar, waarin de AHF vooral heeft geprobeerd om – ondanks
beperkingen door Covid-19 – bestaande projecten zo goed mogelijk voort te zetten en
nieuwe projecten te starten. Natuurlijk zonder daarbij in te leveren op actieve betrokkenheid
van de lokale bevolking en de kwaliteit van de projecten.
Zonder de intensieve en langdurige relaties die we – sinds de oprichting van AHF in 2007 –
hebben opgebouwd met onze leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika was het onmogelijk
geweest de projecten goed uit te blijven voeren. In 2021 werkte de AHF samen met
37 leveranciers die actief zijn op productielocaties in 16 landen: 12 in Afrika en 4 in ZuidAmerika. We konden 3 nieuwe leveranciers verwelkomen om samen projecten mee te doen,
twee uit Ecuador (bananen en mango's) en één avocadoleverancier uit Peru. In 2021
begonnen hier de eerste projecten. We zijn blij dat we zo de medewerkers van onze
leveranciers ook in Covid-19-tijd goed konden ondersteunen.
In totaal konden we in 2021 nieuwe projecten opstarten bij 23 van de 37 leveranciers (62%).
Naast gezondheidsprojecten – en projecten gerelateerd aan Covid-19 in het bijzonder –
richtten we ons in 2021 op het verbeteren van onderwijs, het opleiden van gekwalificeerd
personeel in de agrarische sector en op klimaatprojecten zoals het investeren in zonneenergie. Hiermee bereikte de AHF in totaal 26.840 mensen, waaronder ruim 12.000 kinderen.
In 2021 is er voor 2,3 miljoen euro aan projecten gestart en gerealiseerd. Albert Heijn droeg
1,5 miljoen euro bij en leveranciers financierden 800.000 euro.
Onderwijsproject in Ecuador
De AHF ondersteunt de plaatselijke middelbare school bij bananenleverancier Favorita. Deze
school ontwikkelde een speciaal curriculum om scholieren te helpen bij het ontwikkelen van
wetenschappelijke, technische, wiskundige en communicatieve vaardigheden. Scholieren
krijgen op hoog niveau les over ondernemerschap, waar ook het succes van Favorita
onderdeel van is. Managers delen hun ervaringen met scholieren en motiveren hen om hun
dromen en doelen te realiseren.
Gemiddeld 43% van de geslaagde scholieren kiest daarna voor een baan in de bananen- of
zuivelindustrie. Een mooi voorbeeld van hoe zakelijke belangen (groei kunnen doormaken
door aanbod van genoeg opgeleid personeel) en gemeenschappelijke belangen (ontwikkeling
en loopbaankansen) hand in hand kunnen gaan.
Zonne-energie in Zuid-Afrika
United Exports, onze blauwe bessenleverancier in Zuid-Afrika, startte in 2021 met steun van
de AHF een zonne-energieproject. Ze installeren zonnepanelen op woningen van medewerkers om groene stroom te produceren voor deze huishoudens, voor bijvoorbeeld licht en
een koelkast.
15 jaar Albert Heijn Foundation
In 2022 bestaat de Albert Heijn Foundation 15 jaar. Ons doel voor 2022 is om, waar mogelijk,
vertragingen in te lopen en extra te investeren in de capaciteit en kwaliteit van onder andere
onderwijsprojecten.
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Daarnaast breekt een volgende fase in de ontwikkeling van de AHF aan. We willen altijd dat
onze hulp niet voor meer-, maar juist voor minder afhankelijkheid zorgt. Daarom richten we
ons ook op het trainen van vaardigheden om meer kans te krijgen op werk en/of extra
inkomen. Een belangrijke stap op weg naar grotere onafhankelijkheid. In 2022 starten we een
proces van intensieve impact assessments bij onze leveranciers. We verwachten hiermee
nieuwe inzichten te krijgen wat de belangrijkste prioriteiten en behoeften zijn voor mensen
om tot structurele verbeteringen te komen in hun persoonlijke levens en
leefomstandigheden.

Heerlijk van dichtbij
Lekker uit Nederland
Met de campagne Lekker uit Nederland promootten we in 2021 producten van Nederlandse
bodem. Door de jarenlange en intensieve samenwerking met onze leveranciers kunnen we
samen onderzoek doen naar innovatieve bewaar- en teeltechnieken. Door de juiste technieken te gebruiken kunnen we het seizoen van Nederlandse frambozen, komkommer,
paprika, kropsla, kruiden, aardappelen, uien en conference peren verlengen. Melk, kaas,
eieren, kip en varkensvlees komen al 100% van eigen bodem en in 2021 zijn er meer dan
40 miljoen aardappelen-, groente- en fruitproducten uit Nederland bij gekomen. Zo legden
we vanaf april voor een groot deel alleen nog maar Nederlandse aardbeien in het schap; dit
leidde tot een toename van 7 miljoen meer verkochte bakjes Nederlandse aardbeien ten
opzichte van 2020. Ook onze komkommers van Nederlandse bodem zijn nu het hele jaar
verkrijgbaar; dit leidde net als bij de aardbeien tot een toename van 7 miljoen meer
verkochte Nederlandse komkommers ten opzichte van 2020.
Streeckgenoten
Elke streek heeft zijn eigen smaken en specialiteiten. Die unieke streekproducten worden
gemaakt naar eigen recepten van ambachtsmensen met passie voor hun vak.
Met Streeckgenoten wil Albert Heijn zoveel mogelijk klanten laten kennismaken met
specialiteiten van dichtbij.

Van Limburgse achterham tot Zuid-Hollandse geitenkaas en Haarlemse duivenkaters. Meer
dan 80 lokale slagers, bakkers en kaasmakers uit heel Nederland leveren aan Albert Heijn
onder de naam Streeckgenoten ruim 250 lokale specialiteiten. Deze Streeckgenoten zijn niet
allemaal in elke winkel verkrijgbaar, maar worden in de betreffende regio verkocht.
Het aantal lokale leveranciers groeit en daarmee
ook ons brede assortiment aan streekproducten.
Zo introduceerden we in 2021 lokale buffelmozzarella gemaakt van melk van Hollandse
buffels. De buffels grazen allemaal rondom
Venlo, dicht bij de kaasmakerij. De buffelmozzarella wordt gemaakt door broers Sjaak en
Wouter Tebben. En ook in België introduceerden
we in 2021 de eerste 10 Streeckgenoten,
waaronder bijvoorbeeld gebakken paté uit
Hasselt en mosterdspek uit Ninove.
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Beter eten is de wereld beter
achterlaten
In dit hoofdstuk…
De samenwerking met meer dan 1.000 boeren en telers met Beter voor Natuur
& Boer.
Minder dan 5 ton voedselverspilling per miljoen euro.
De verpakkingsreductie van 9.1 miljoen kilogram.
Onze inspanningen op de eiwit
transitie.
De overstap naar 100% groene windenergie.
We willen een leefbare aarde overdragen aan toekomstige generaties. Om hiervoor te zorgen
spannen wij ons in om het voedselsysteem te verduurzamen. Wanneer we eetpatronen doorbreken, voedsel op slimme manieren produceren en verpakken en verspilling tegengaan,
kunnen wij de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn omdraaien van negatief naar
positief. Met een positieve instelling en door al onze kennis en kunde in te zetten, kunnen we
samen met partners vele stappen zetten en bijdragen aan een mooiere wereld.
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Beter voor Natuur & Boerprogramma's
Iedere dag zetten we ons in om onze versketens (vlees, gevogelte, zuivel, eieren, groente en
fruit) zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Daarom ontwikkelden we het
Beter voor Natuur & Boer-programma. Daaronder vallen 4 unieke en directe samenwerkingen met onze Nederlandse boeren en telers:
Beter
Beter
Beter
Beter

voor
voor
voor
voor

Koe, Natuur & Boer-programma (melkveehouders)
Kip, Natuur & Boer-programma (pluimveehouders)
Varken, Natuur & Boer-programma (varkensboeren)
Natuur & Boer-programma (groente- en fruittelers)

We hebben langdurige samenwerkingen
met bijna 450 melkveehouders,
100 varkensboeren, 200 pluimveehouders
en 360 groente- en fruittelers. Samen
investeren we in smaak, kwaliteit, innovatie,
dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit, vaak
al generaties lang. Binnen het programma
maken we afspraken over onder andere
duurzaamheid, innovaties en het verdienvermogen binnen onze voedselketen.
De basis is een gezonde prijs voor elke
boer en teler, in elk seizoen. Nu en in de
toekomst. Zo laten we samen de aarde
beter achter. Klanten kunnen bewust kiezen
voor de duurzamere keuze, door het
‘Beter voor Natuur & Boer’ logo op
producten in de winkel.

“De producten uit het Beter voor
Natuur & Boer programma zijn geweldig. Ze zijn met trots en met zorg
voor dier en natuur gemaakt door onze eigen boeren en telers en met een
gezond verdienvermogen voor alle betrokkenen in de keten, nu en in de
toekomst. Zo kan de klant met een gerust gevoel producten bij ons kopen.
Samen laten we de wereld een stukje mooier achter.”
Constantijn Ninck Blok, directeur logistiek & keten.
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Beter voor Koe, Natuur & Boer
Het Beter voor Koe, Natuur & Boerprogramma ontwikkelden we in samenwerking met onze leveranciers en zuivelverwerker Royal A-ware. Met dit programma
willen we duurzamere stappen in de melkveehouderij stimuleren zodat we steeds
duurzamere zuivel kunnen produceren met
aandacht voor dieren, klimaat en
melkveehouders.
Voor koeien en kalfjes moet goed worden
gezorgd en ze moeten natuurlijk gedrag
kunnen vertonen. Zo moeten alle melkkoeien voldoende weidegang krijgen. Dit
houdt in dat koeien jaarlijks minimaal
120 dagen, 6 uur per dag kunnen grazen
in het grasland. In de praktijk is het aantal
dagen dat koeien in de wei staan
gemiddeld 170 dagen. Voor de natuur
werken we aan het verkleinen van de
CO2-voetafdruk van de melkveehouders.
Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en met speciale zaden
bevorderen boeren de biodiversiteit van de bodem en ontstaat er kruidenrijk grasland.
Minimaal 10% van de hectares grasland moet bij onze boeren bestaan uit kruidenrijk
grasland. Wij zorgen voor een goed verdienmodel voor de boer, met realistische
vergoedingen. Bekijk hier het beoordelingsschema om een beeld te krijgen van al
onze voorwaardes.
Een pilot in 2021 waarbij koeien in de eerste plaats gehouden worden voor de productie van
melk, en uiteindelijk ook voor Nederlands geproduceerd rundvlees, bleek uitdagend. De vraag
van de klant bleek namelijk zo groot, dat er te weinig melkkoeien beschikbaar waren om
hieraan te voldoen. Dit benadrukte voor ons nogmaals dat vertrouwen in de keten van groot
belang is en dat nieuwe ketensamenwerkingen tijd kosten.

Beter voor Kip, Natuur & Boer
Eén van onze jongste programma’s is het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma dat we
in 2021 startten. Het doel is om de productieketen van kippenvlees verder te verduurzamen
en transparant te maken. In inspirerende sessies met een klankbordgroep van pluimveehouders, leveranciers, experts en collega’s ontwikkelden we dit programma.
In 2021 organiseerden we een webinar waarin we het programma aan bijna 200 pluimveehouders konden uitleggen. Via het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma gaan we een
exclusieve samenwerking aan met deze pluimveehouders en pluimveeverwerkingsbedrijf
Plukon Food Group.
Binnen het programma zorgen we ervoor
dat alle pluimveehouders overstappen naar
1 ster Beter Leven en voldoen aan de
normen die gesteld worden voor scharrel
kippen. Dit houdt in dat alle kippen een
overdekte uitloop hebben, en van een langzaam groeiend ras zijn. Op natuur zetten we
stappen op vermindering van CO2 -uitstoot
met als doel om in 2030 minimaal 15%
minder CO2 uit te stoten in vergelijking met
2018. Daarnaast hebben we samen met de
boeren een gezond verdienmodel
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ontwikkeld, voor op de lange termijn. Dit doen we zodat pluimveehouders ook op een verantwoorde manier kunnen verduurzamen. Alle stappen die we zetten worden nauwkeurig bijgehouden in een informatiesysteem. Via technieken zoals blockchain en DNA-tracering
maken we de hele kippenketen transparant en weten we precies waar ons vlees
vandaan komt.
Ieder programma onder Beter voor Natuur
& Boer-programma willen we ontwikkelen
zodat het boeren of telers zowel aanspreekt
als uitdaagt. Bij pluimvee vragen de
stappen die wij willen zetten op huisvesting,
bijvoorbeeld vaak om grote investeringen.
Wij moeten daar rekening mee houden in
het programma en een toekomstperspectief bieden voor de boer. Daarnaast is de
afweging van klimaat en dierenwelzijn soms
lastig. Van kippen die buiten lopen verdwijnen mineralen uit mest bijvoorbeeld in
de lucht en in de bodem, wat schadelijk
kan zijn voor het milieu. In een stal worden de mineralen opgevangen en hergebruikt.
Maar dan moeten de kippen dus binnenblijven én een stal gebruikt weer meer energie.
Best uitdagend dus om hier een goede balans in te vinden.

Beter voor Varken, Natuur & Boer
In 2021 ontwikkelden we ook het Beter voor Varken, Natuur & Boer-programma. Deze unieke,
directe samenwerking startten we met 100 van onze vaste varkenshouders en vleesverwerker Vion Food Group. In samenwerking gaan we de komende jaren een flinke stap
vooruit op het gebied van dierenwelzijn, CO2-uitstoot, circulariteit en biodiversiteit. We zijn er
ook trots op dat we - samen met de klankbordgroep en ambassadeurs van het programma tot een samenwerking zijn gekomen.
Met het Beter voor Varken, Natuur & Boerprogramma leggen we de lat hoog als het
gaat om dierenwelzijn. Ons eigenmerk vers
varkensvlees heeft minimaal 1 ster van het
Beter Leven-keurmerk. Dit betekent dat de
varkens in lichte stallen leven en extra
ruimte hebben. Op natuur stellen we ook
hoge eisen aan onze boeren; deelnemende
varkenshouders stappen over naar groene
stroom en werken zoveel mogelijk circulair.
Een belangrijk deel van het varkensvoer
bestaat uit voedselproducten die niet meer
geschikt zijn voor menselijke consumptie,
zoals groente- en fruitresten en oud brood.
Daarnaast wordt alle palmolie en soja in
het voer op een verantwoordelijke manier geproduceerd. De biodiversiteit op en om
bedrijven wordt vergroot, boeren gaan insectenhotels en vogelnestkasten plaatsen en
bloemrijke akkerranden inzaaien. De basis van het programma is een gezond verdienmodel
voor iedereen; waarin varkenshouders een stabieler inkomen hebben met meer financiële
ruimte om zich te ontwikkelen.
“Door langdurige samenwerkingen aan te gaan met boeren kunnen boeren
investeren in het houden van varkens met oog voor dier en natuur.
Op deze manier maken wij beter varkensvlees bereikbaar voor al
onze klanten.”
Wim van Kemenade, manager vlees, vleesconserven, grill en steak.
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Beter voor Natuur & Boer
Steeds meer Nederlanders hebben een voorkeur voor groente en fruit uit Nederland. Dat is
lekker van smaak, vraagt minder transport én is verser doordat producten die vandaag
worden geoogst, soms morgen al in de winkel liggen. Gelukkig komt 50% van onze verse
groente- en fruitproducten uit Nederland. Zo dichtbij als mogelijk, en zo ver weg als
noodzakelijk.
Met het Beter voor Natuur & Boerprogramma willen we samen met meer dan
360 Nederlandse groente- en fruittelers de
komende jaren flink gaan verduurzamen.
Zo maakten we afspraken met telers over
energiebesparing en het verkleinen van de
CO2-voetafdruk. Eén doel is om uiterlijk
1 januari 2023 100% LED-verlichting te
hebben in alle kantoorruimtes en loodsen
van telers. Daarnaast besteden we
aandacht aan (bodem)biodiversiteit. We
zaaiden akkerranden in met een oppervlakte zo groot als 163 voetbalvelden. Ook
hebben al onze 360 telers een insectenhotel in hun voortuin staan. Het Beter voor Natuur
& Boer-programma voor groente en fruit is uniek, omdat wij de vaste samenwerking
opzoeken met de telers én met leveranciers. In uitdagende omstandigheden gaan we altijd
samen met onze telers in gesprek om daar goede afspraken over te maken. Dit doen we
altijd met het uitgangspunt van een langdurig gezond verdienmodel in elk seizoen, nu en in
de toekomst. Zo creëren we samen impact en zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk
groente, fruit en aardappelen kunnen eten van eigen bodem.
Door verschillende typen bodems en gewassen bleek het in 2021 uitdagend om tot een
ambitieus programma te komen. Maar door in gesprek te gaan met de groente- en fruittelers,
leveranciers en specialisten hebben we toch samen een mooi Beter voor Natuur & Boerprogramma kunnen vormgeven.
“We komen allebei uit een gezin van worteltelers en werken al meer dan
18 jaar samen met Albert Heijn. Die lange samenwerking geeft vertrouwen.
Daardoor kunnen we verduurzamen en ons familiebedrijf doorgeven aan
de volgende generatie."
Mart en Arenda Ouwehand, worteltelers en onderdeel van Beter voor Natuur & Boer.
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Het Beter voor Natuur & Boer-programma in 2022
De ontwikkeling van verschillende Beter voor Natuur & Boer-programma’s in 2021 geeft
een mooie basis om in 2022 nog veel meer lekkere en duurzamere producten te kunnen
aanbieden. Binnen de zuivelketen praten we bijvoorbeeld verder met ambitieuze boeren om
ideeën uit te wisselen over hoe we de zuivelketen nog sterker en duurzamer kunnen maken.
Zo willen we graag het aandeel van eigen opgewekte energie bij boeren vergroten.
Ook stimuleren we hen te werken aan een gesloten CO2-kringloop op de boerderij, waarbij
de CO2 die wordt uitgestoten gelijk is aan de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen in de
bodem. In mei 2022 komen de eerste resultaten beschikbaar hoeveel CO2 er is vastgelegd in
de bodem met het kruidenrijk grasland, en wat de totale uitstoot is van onze zuivelketen.
Met deze gegevens kijken we of de CO2-uitstoot is gecompenseerd door de vastlegging.
Hiermee leggen we de fundering om vanaf 2022 stapsgewijs naar klimaatneutrale melk te
werken. Tot slot willen we in 2022 nog meer verbinding creëren tussen onze melkveehouders
en klanten, zodat ook klanten de passie van melkveehouders voor hun koeien en
kalfjes beleven.

In 2022 kunnen onze klanten ook de eerste varkensvleesproducten in de winkel terugvinden
die geproduceerd zijn binnen het Varken, Natuur & Boer-programma. We willen grote stappen
zetten op circulariteit met diervoeding voor de varkens. Varkens zijn heel geschikt om
voedsel op te eten dat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie. Het rest brood uit
onze winkel wordt nu omgezet tot veevoer in een algemeen veevoer producent. In 2022
onderzoeken we of voedingsproducten uit de levensmiddelenindustrie, en producten die niet
meer verkocht kunnen worden in de winkels, direct als voer kan worden gebruikt voor onze
varkens binnen het Beter voor Varken, Natuur & Boer programma. We kijken er naar uit om
samen met de groep van enthousiaste varkenshouders en vleesverwerker Vion Food Group
een nieuw toekomstvisie te ontwikkelen in de keten van varkensvlees.
Binnen het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma breiden we in 2022 het monitoren van
de individuele kippen op gezondheid en welzijn verder uit. En we kijken ernaar uit om
in 2022 de eerste kipproducten en groente- en fruitproducten binnen het Beter voor Kip,
Natuur & Boer-programma en het Beter voor Natuur & Boer-programma in de schappen te
zien liggen. Daarnaast hopen we een nieuw programma op te starten waar we hopen nieuwe
legpluimveehouders te mogen verwelkomen binnen het overkoepelende Beter voor Natuur &
Boer-programma.

Missieverslag 2021 | Beter voor Natuur & Boer-programma's | 54

Inzetten op biodiversiteit
Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan leven: alle planten, dieren en microorganismen die op aarde te vinden zijn. Al het leven is afhankelijk van ander leven.
Wij zijn onderdeel van dit geheel en we moeten dus zuinig zijn op de natuur. Dit kunnen we
alleen samen bereiken, zodat we samen beter eten beschikbaar kunnen maken.
Naturalis Biodiversity Center is hét kennisinstituut op het gebied van biodiversiteit.
Samen met Naturalis Biodiversity Center werkt Albert Heijn aan een onderzoek naar biodiversiteit in Nederland. Zo sponsoren we het PhD-traject rondom biodiversiteit van bioloog
Auke-Florian Hiemstra.
Auke-Florian doet bijvoorbeeld onderzoek naar verschillen in bodembiodiversiteit tussen
Beter voor Koe, Natuur & Boer-melkveebedrijven en gangbare melkveebedrijven. Dit doet hij
aan de hand van winternesten van de Europese mol. Niet alleen de mol overleeft namelijk in
deze nesten, maar ook allerlei andere bodemdieren. Daardoor zijn deze nesten perfect om
bodembiodiversiteit te onderzoeken. In het voorjaar van 2021 werd het veldwerk uitgevoerd
en halverwege 2022 verwachten we de resultaten van het onderzoek. In 2022 start AukeFlorian ook een onderzoek naar biodiversiteit in de groente- en fruitteelt.
“Vrijwel al ons voedsel in de supermarkt is afhankelijk van een rijke
biodiversiteit. Het is één systeem waarin alles elkaar nodig heeft.”
Auke-Florian Hiemstra, promovendus Naturalis.

MoestuinMaatjes met Naturalis en IVN Natuureducatie
Tijdens de moestuintjes-spaaractie kon bij iedere 15 euro aan boodschappen een gratis
moestuinbakje worden gespaard. Deze populaire spaaractie van Albert Heijn hebben we
in 2021 in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en IVN Natuureducatie helemaal
vernieuwd. Moestuintjes komen nu met zijn tweeën: MoestuinMaatjes. Elk setje
MoestuinMaatjes bestond in 2021 uit slimme combinaties van plantjes. Elke groentesoort is
gekoppeld aan een kruid of bloem, zodat ze elkaar kunnen ‘helpen’. Zo zorgt bijvoorbeeld de
sterke geur van bieslook ervoor dat wortelvliegen uit de buurt van wortels blijven. We willen
klanten niet alleen laten ontdekken hoe mooi de natuur samenwerkt, maar ook hoe ze de
natuur een handje kunnen helpen door een moestuin te beginnen. Met MoestuinMaatjes
helpen klanten de biodiversiteit een handje en krijgt de tuin of balkon een groene boost.
Naturalis Biodiversity Center zorgen voor de feitelijke, educatieve en leuke inhoud om het
begrip ‘biodiversiteit’ tot leven te brengen. IVN Natuureducatie zet zich als landelijke nonprofit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland, en werkte mee aan de
MoestuinMaatjes als expert-partner op het gebied van moestuinieren.
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Voedselverspilling
In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard
kilogram voedsel verspild. 1 Dat staat gelijk
aan een file vrachtwagens gevuld met
voedsel van Utrecht tot Barcelona! 2
Voedselverspilling vindt plaats in de hele
keten: van boer tot bord. Dit is niet alleen
ontzettend zonde van het eten en de
energie die erin is gestopt om het product
te maken, maar het heeft ook een negatief
effect op het klimaat.
Om beter eten bereikbaar te maken voor
iedereen, doen we er alles aan om de
hoeveelheid voedselverspilling zoveel mogelijk te reduceren: zowel in onze ketens, in de
winkel als bij onze klanten. Daarbij proberen we zo hoog mogelijk te blijven op de Ladder van
Moerman 3 : een model dat laat zien hoe grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk gebruikt
kunnen worden.
Hergebruik voedsel

23%

77%

De meest wenselijke situatie is het
voorkomen van verspilling door verkoop of
door donatie aan voedselbanken. Als dat
niet mogelijk blijkt, is het verwerken tot
nieuwe grondstoffen voor veevoer of hoogwaardige materialen de beste stap.
Zo zetten we bijvoorbeeld meer dan
5 miljoen kilogram brood en 4 miljoen
kilogram sinaasappelschillen in voor
veevoer. Vergisting, composteren of
verbranden van voedsel doen we liever niet.

Rendering
Voedselverspilling gebruikt voor veevoer

1
2
3

bron: Monitor Voedselverspilling Update 2009-2018, 1.649 - 2.568 kiloton
bron: Samen Tegen Voedselverspilling
bron Ladder van Moerman: samentegenvoedselverspilling.nl
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Aantal ton voedselverspilling per miljoen
euro verkocht voedsel

Samen met het CBL hebben Nederlandse
supermarkten de volgende doelstelling
vastgesteld: ‘50% vermindering van voedselverspilling in 2030 ten opzichte van 2015’.
Onze strijd tegen voedselverspilling leverde
in 2021 mooie resultaten op: het aantal ton
voedselverspilling per miljoen euro verkocht
voedsel daalde flink. Sinds 2018 hebben we
onze relatieve voedselverspilling met 21%
gereduceerd van 6,2 naar 4,9 ton voedselverspilling per miljoen euro verkocht
voedsel. Hiermee behalen we ons doel van
5 ton verspilling per miljoen euro (in 2025)
eerder dan verwacht. Dit tempo hopen we
in 2022 voort te kunnen zetten zodat we
onze relatieve voedselverspilling in 2030
met 50% kunnen reduceren ten opzichte
van 2016.

“We willen de wereld beter achterlaten, daarom moeten we
voedselverspilling zoveel mogelijk voorkomen. Elke kilogram verspild
voedsel is er 1 te veel, in elke kilogram wordt veel energie, liefde en passie
gestopt om het te maken, dus weggooien is echt zonde. Mochten we toch
iets overhouden, dan krijgt het een zo goed als mogelijke bestemming.
Dit doen we samen met iedereen in de hele keten, van boer tot bord."
Anita Scholte op Reimer, vice president duurzaamheid bij Albert Heijn.

Missieverslag 2021 | Voedselverspilling | 57

Voedselverspilling in de winkel voorkomen
Om voedselverspilling in de winkel te voorkomen, zijn we altijd op zoek naar een goede
balans tussen de juiste hoeveelheid voorraad aanhouden – zodat onze klanten altijd volle
schappen aantreffen – en de beperkte houdbaarheid van sommige producten. Zo werken we
met een slim bestelsysteem dat het aanbod automatisch afstemt op de verwachte verkoop.
En op de broodafdeling adviseert een speciale app medewerkers hoeveel brood er op welk
moment afgebakken moet worden om de juiste hoeveelheden vers aan te bieden. Op de
groente en fruit afdeling zijn we in 2019 gestart met het uitrollen van dry misting; een
systeem dat groente en fruit goed op temperatuur houdt door middel van verfijnde
verneveling van water. Zo blijven groente en fruit langer vers en van goede kwaliteit.
Inmiddels hebben 800 winkels in Nederland en België een dry misting systeem. We lanceren
ook initiatieven om te voorkomen dat we producten weg moeten gooien, die daarnaast extra
voordelig uitpakken voor de klant. Want voedselverspilling voorkomen kunnen we niet alleen.

Brood van gisteren, vandaag extra voordelig
Uit voedselverspillingsonderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat
brood een van de meest verspilde producten is. Van al het verspilde brood blijft ongeveer de
helft onverkocht in de supermarkten, terwijl de andere helft van de verspilling plaatsvindt bij
klanten thuis. In september 2021 stond de Verspillingsvrije week bij ons dan ook in het teken
van broodverspilling.
Zo lanceerden we ‘Brood van gisteren’.
Brood dat vers in de winkel is aangeleverd
en niet verkocht is op de dag zelf wordt de
volgende dag tot 11.00 uur verkocht voor
een extra voordelige prijs. Een half brood
kost 25 cent, een heel brood en een zak
bolletjes 50 cent. Een spannende innovatie,
omdat dit Brood van gisteren natuurlijk
‘concurreert’ met dagvers brood. De pilot
van 10 weken in 10 winkels, wees uit dat
we – bij uitbreiding naar alle winkels - per
jaar 1,4 miljoen kilogram brood kunnen
redden van verspilling. Eind 2021 rolden we
‘Brood van gisteren’ uit naar alle winkels.
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Verspil me niet-zakje
Het Verspil me niet-zakje is sinds 2021 verkrijgbaar in 12 Albert Heijn-winkels. Voor €1,krijgen klanten een herbruikbaar verszakje gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of
een plekje heeft, maar nog steeds even lekker is. In het zakje zitten allerlei groente- en fruitsoorten, zoals appels, uien, mandarijnen, courgettes en tomaten, die elke dag zorgvuldig door
een medewerker van de winkel verzameld worden. Alle beschikbare zakjes van die dag,
liggen bij de groente- en fruitafdeling. Klanten zijn enthousiast, dus hebben we dit in
januari 2022 landelijk uitgerold en daarmee kunnen we 3,5 miljoen kilogram groente en
fruit redden.
Pilot met Overblijvers-app
In 2021 werkten we aan een pilot met de
Overblijvers-app. Om geen onverkochte
producten weg te hoeven gooien, verkopen
we deze in een vooraf samengestelde box
voor een extra voordelige prijs. Via de
Overblijvers-app kunnen klanten zien welke
‘overblijvers’ er in hun winkel beschikbaar
zijn. Er zijn 4 soorten boxen: de verrassingsbox, een vegetarische box, de broodbox en
een box met producten die uit het
assortiment gaan. Bij de pilot in 10 winkels
bleek er veel vraag naar de verrassingsboxen, dus we rollen dit concept in 2022
uit naar alle winkels.
Dynamisch afprijzen
Veel van onze klanten kennen de 35%-sticker,
waarbij zij korting krijgen op producten die tegen
de houdbaarheid aanlopen. In 2021 lanceerden we
in 100 winkels een koeltafel waarop we allerlei
35%-producten kunnen presenteren. Zo kan de
klant alle afgeprijsde producten van de dag op één
centrale plek in de winkel vinden. De digitale
opvolger, dynamisch afprijzen, berekent met een
algoritme de beste korting om aan het eind van de
dag geen onverkoopbare producten over te
houden. Het algoritme houdt rekening met onder
meer locatie, verwachte verkoop, historische
verkoopgegevens en voorraad in de winkel.
De exacte korting wordt automatisch op het elektronische prijskaartje getoond. Kortingen kunnen
oplopen tot 70%. Het aantal winkels met
dynamisch afprijzen werd in 2021 uitgebreid naar
zo’n 127 winkels. Hierdoor komt er meer relevante
data beschikbaar, waardoor het algoritme steeds
slimmer wordt. Ons doel is om dynamisch afprijzen
in 2022 op steeds meer producten toe te passen
en in alle winkels uit te rollen. Ook introduceerden we dit jaar een ‘digitale koopjeshoek’,
zodat klanten per winkel kunnen zien welke producten er op dat moment dynamisch zijn
afgeprijsd. Zo maken we het kiezen voor afgeprijsde artikelen nog makkelijker.
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Blijft er iets over?
Goede producten die ondanks alle initiatieven toch overblijven, gaan zoveel mogelijk naar de
Voedselbanken. In 2021 doneerden we 3,8 miljoen producten aan Voedselbanken Nederland.
Zo krijgen overgebleven producten een mooie bestemming en kunnen we voedselkringlopen
zoveel mogelijk circulair maken.

Voedselverspilling thuis tegengaan
Ons voedsel wordt met veel liefde en energie gemaakt. Toch gooit de gemiddelde
Nederlander jaarlijks 34 kilogram voedsel weg (bron: WUR). Daarmee vindt de meeste
verspilling bij de klant thuis plaats: tussen de 23% en 32% van de totale verspilling in
de keten 1 . Vooral brood, zuivel, groente, fruit en vlees belanden (te) vaak in de prullenbak.
Door slim te koken, kopen en bewaren zorg je dat je verspillingsvrijer gaat eten.
Bij Albert Heijn doen we wat we kunnen om iedereen hiervan bewust te maken. Zo hebben
we een blog op ah.nl met tips om minder voedsel te verspillen, geven we tips in de
Allerhande om minder te verspillen en met restjes te koken. Zo gaven we in de Kersteditie
van de Allerhande tips om op ‘derde kerstdag’ te koken met de kerstkliekjes. En tijdens de
Verspillingsvrije Week plaatsten we op 1,5 miljoen broden tips om verspilling van brood te
voorkomen, en maakten we receptkaarten om met oud brood lekkere gerechten te maken.
De receptkaarten vinden klanten terug in de winkel en ook op allerhande.nl.

1

Bron: https://samentegenvoedselverspilling.nl/voedselverspilling-feiten-en-cijfers/
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Beter verpakken
Verpakkingen zijn belangrijk voor de voedselveiligheid, een langere houdbaarheid en
bescherming tijdens vervoer. Om beter eten vandaag en morgen bereikbaar te houden,
vinden we het belangrijk dat we onze eigen merkproducten zo duurzaam mogelijk verpakken. Daarom werken we aan verpakkingsreductie en recyclebaarheid en gebruiken we
zoveel mogelijk gerecyclede materialen.
Onze eigen merk-verpakkingsdoelstellingen voor 2025:
Minder verpakkingsmateriaal
In 2025 is minstens 20 miljoen kg verpakkingsmateriaal bespaard (sinds 2018)
Hergebruik
We stimuleren hergebruik door herbruikbare verpakkingsconcepten te introduceren
Recyclebare verpakkingen
In 2025 is 100% van alle eigen merkverpakkingen recyclebaar
Toepassing van gerecycled materiaal
In PET-verpakkingen gebruiken we minstens 50% rPET en bij andere plastic
verpakkingen gebruiken we minstens 25% gerecycled plastic
Recycling
Om recycling bij de klant thuis aan te moedigen staat er in 2022 op alle eigen
merkverpakkingen een weggooiwijzer
Naast onze eigen doelstellingen werken we ook aan gemeenschappelijke doelstellingen zoals
vastgelegd in brancheplan Duurzaam Verpakken van het CBL en de circulariteitsdoelstellingen van het Plastic Pact NL.
De afgelopen jaren verminderden we ons verpakkingsmateriaal
al behoorlijk. Toch delen we ook graag onze dilemma’s.
Zo leerden we dat een lichtere verpakking niet altijd beter
recyclebaar is. PET is bijvoorbeeld een goed alternatief voor het
niet-recyclebare polystyreen, maar is per verpakking wel
zwaarder. Om goede keuzes te kunnen maken, kijken we bij
Albert Heijn daarom zo holistisch mogelijk naar beter
verpakken. Daarbij nemen we allerlei factoren mee, zoals
recyclebaarheid, milieu-impact, zwerfafvalgevoeligheid, maar
ook houdbaarheid en of de verpakking voldoende beschermt
tijdens transport. In de toekomst willen we naar een circulair
verpakkingsaanbod, waarin meer verpakkingen worden hergebruikt en verpakkingsmaterialen worden gerecycled zonder
verlies van grondstoffen.
Sinds 2021 werken we samen met onze leveranciers aan het inzichtelijk maken van alle
informatie over de verpakkingen van onze eigen merkproducten. Met deze informatie kunnen
we onze verpakkingen blijven verduurzamen. Meten is tenslotte weten.
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In 2022 werken we verder aan onze verpakkingsdoelen. Zo lanceren we een pilot waarbij
onze klanten eigen navulbare verpakkingen mee kunnen nemen voor onder andere pasta en
rijst. Ook bereiden we ons voor op de wetgeving rondom statiegeld op blikjes en de uitbreiding van de single use plastics-richtlijn rondom bijvoorbeeld onze to go koffie. We voeren
in 2022 een retoursysteem voor plastic tasjes in bij thuisbezorging. Hierdoor kan op jaarbasis
zo'n 645.000 kilogram plastic (31 miljoen tasjes) op een verantwoorde manier worden
gerecycled. Daarnaast gaan de plastic zakjes voor groente en fruit in 2022 helemaal de
winkel uit en gaan we ons steeds meer inzetten op de circulaire economie.
“Verpakkingen zijn belangrijk om producten vers te houden, maar soms
ook om het gemakkelijk te maken om beter te eten. Voor de een is dat
onverpakte groente en voor de ander het gemak van een kant-enklaar maaltijd. Samen met de recyclingketen zorgt Albert Heijn voor
verpakkingen die goed recyclebaar zijn en ook daadwerkelijk
gerecycled worden.”
Marion Beugelsdijk, verpakkingsexpert Albert Heijn

Minder verpakkingsmateriaal
Sinds 2018 bespaarden we al ruim 9 miljoen kilogram verpakkingsmateriaal door helemaal
geen, minder of andere soorten materiaal te gebruiken. Het totaalgewicht verpakkingsmateriaal hebben we in 2021 met 1,8 miljoen kilogram verminderd.
Voorheen was het onze doelstelling om de totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal in 2025
met 25% te verminderen ten opzichte van 2017. Maar doordat we als bedrijf groeien, hebben
we besloten dit aan te passen naar een absoluut aantal kilogram.
Onze nieuwe doelstelling is dus 20 miljoen kilogram bespaard verpakkingsgewicht in 2025
ten opzichte van 2018. Ons doel voor 2022 is om 2,8 miljoen kilogram te reduceren. Er moet
nog veel gebeuren om onze doelen te behalen, maar we zijn zeker goed op weg.
Gehakt van bakje naar zakje
We ontwikkelden, samen met onze vaste vleesleverancier Hilton Foods, een alternatief voor
de gehaktschaaltjes. Sinds september 2021 wordt gehakt verpakt in een plastic zakje. De
nieuwe verpakking bevat 70% minder plastic, hiermee besparen we op jaarbasis maar liefst
500.000 kilogram plastic.

Geen ge-emmer meer
Onze snoeptomaten en blauwe bessen
kregen een nieuwe verpakking. Daarmee
zijn nu al onze snoepgroente- en blauwe
bessen, oorspronkelijk in herkenbare
emmers, verpakt in lichtgewicht schaaltjes
van 80% gerecycled PET. Hiermee besparen
we samen 235.000 kilogram plastic
per jaar!
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Mag het een onsje minder zijn?
In 2021 pakten we ook de verpakking van plakjes kaas aan. Meer dan 100 kaasverpakkingen
werden aangepast met als resultaat een jaarlijkse plasticreductie van meer dan
200.000 kilogram per jaar.
Natuurlijk gaat er ook weleens iets mis bij
het invoeren van nieuwe verpakkingen.
Zo verpakten we de zoete paprika’s per
twee in een banderol in plaats van
een zakje. Helaas bleven de paprika’s
tijdens het transport en in de schappen niet
in de banderol zitten, waardoor klanten
deze niet goed konden afrekenen.

Meer hergebruik
Door verpakkingen keer op keer te gebruiken, zijn er minder grondstoffen nodig. De volgende
stap binnen duurzaam verpakken is niet alleen minder materiaal gebruiken, maar ook op
een ander manier met verpakkingen omgaan: hergebruik. In de transitie naar een circulaire
economie gaan we steeds meer verpakkingen hergebruiken. Er bestaan verschillende
hergebruik-modellen. Zo is soms de klant zelf eigenaar van de verpakking en soms de supermarkt of winkelier. Bij sommige modellen vult de klant de verpakking in de winkel, bij andere
vul je die thuis zelf na.
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer consumenten aangeven klaar te zijn voor hergebruik.
Hier spelen wel uitdagingen. Bij hergebruik moet je als klant meer bewust boodschappen
doen, en je bijvoorbeeld je boodschappentas niet vergeten mee te nemen.
Met ruim 1.100 winkels in heel Nederland is de invloed van Albert Heijn op klantgedrag groot.
Ondanks de uitdagingen, zien we ook onze verantwoordelijkheid en een kans. We willen als
marktleider een koplopersrol vervullen en hergebruik de nieuwe norm gaan maken. Dat heeft
tijd nodig, maar hier zetten wij de komende jaren steeds meer op in. Twee voorbeelden van
herbruikbare verpakkingen zijn de verszakjes en de fles voor sinaasappelsap.
Plastic zakjes voor groente en fruit
met pensioen
In de lente van 2021 kondigden we aan om
voor het eind van het jaar geheel te
stoppen met de plastic zakjes bij aardappelen, groente en fruit. In plaats daarvan
kwamen we met een herbruikbaar
alternatief: het verszakje. We kunnen
hiermee 130 miljoen zakjes, ofwel ruim
240.000 kg plastic per jaar besparen.
We zijn trots dat we in Nederland de eerste
supermarkt zijn die deze stap zet en
hopen dat de andere supermarkten ons
snel volgen.
Het stoppen met wegwerpplastic zakjes en het normaliseren van de herbruikbare verszakjes
was een leerzaam project. We zien dat de verandering voor klanten niet altijd makkelijk is.
Veel klanten vinden dit in principe een goede stap, maar vergeten het verszakje in de praktijk
mee te brengen en hebben daardoor een minder fijne winkelervaring. We realiseren ons ook
dat gedragsverandering tijd kost en proberen de klant hierbij te helpen. Zo hebben we
stickers gemaakt die klanten op de deur kunnen plakken waarmee ze herinnerd worden om
hun verszakje niet te vergeten. Eind april 2022 willen we dat de zakjes volledig uit de winkels
zijn verdwenen.
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Een tas voor keer op keer
Ook boodschappentassen zijn een vorm van herbruikbare verpakkingen. Daarom hebben we
in 2021 al onze boodschappentassen opnieuw beoordeeld. Op basis daarvan startten we de
campagne ‘Een tas voor keer op keer’ en voerden we een aantal veranderingen door:
Afscheid van de minst duurzame opties.
Mini plastic tasjes werden het minst
herbruikt, dus die zijn uit het assortiment.
Ook papieren tassen verkopen we
niet meer.
Verlaging van de prijs van de grote
shopper van €1,50 naar €0,99, om
hergebruik aantrekkelijker te maken.
De reguliere boodschappentas is in prijs
verhoogd, van €0,30 naar €0,50 zodat
klanten extra geprikkeld worden om een
eigen tas mee te nemen.
Lancering duurzamere tassenlijn met
frisse prints, gemaakt van 100%
gerecycled PET. Deze tassen zijn opvouwbaar, gemakkelijk mee te nemen, goed
wasbaar en scherp geprijsd. Een goed
alternatief dus voor reguliere
plastic tassen.
Uit analyse van klantgedrag blijkt dat meer dan 70% van onze klanten al een eigen tas
meeneemt bij het boodschappen doen. Op naar de 100%!
Sinaasappelsapfles voor keer op keer
In de meeste winkels kunnen klanten zelf
sinaasappelsap persen. Verser kan niet,
duurzamer wel. Daarom introduceerden we
in 2021 een herbruikbare fles. De navulbare
fles is vaatwasser bestendig en goed
schoon te maken, voor optimale kwaliteit.
De duurzame fles kost €3,99, inclusief zelf
geperst sinaasappelsap. Klanten zijn
eigenaar van hun fles, dus nemen deze zelf
mee om opnieuw te vullen. We belonen
duurzaam gedrag; bij elke keer hervullen
krijgt de klant een korting van 10% ten
opzichte van sap in een wegwerpfles.
Zwerfafval voorkomen en
verminderen
Plastic is een geschikte grondstof voor
verpakkingen, licht en sterk, maar
vervuilend als het in het milieu terechtkomt.
Sinds vorig jaar hebben we ons
verpakkingsbeleid aangescherpt en nemen
we het risico dat een verpakking als zwerfafval eindigt nu expliciet mee in
verpakkingskeuzes en in de levenscyclusanalyse (LCA).
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In juli 2021 kwam er ook statiegeld op kleine plastic flesjes water en frisdrank. Dit leidt tot
minder zwerfafval en zorgt ervoor dat flesjes hoogwaardig gerecycled kunnen worden. In
2022 zullen ook plastic flesjes voor sap en aluminium blikjes onderdeel worden van het
Nederlands statiegeldsysteem.
Ook trad in 2021 de Europese wet op single use plastics in werking. Er geldt nu een verbod
op o.a. plastic wattenstaafjes, plastic wegwerpbordjes en -bestek. Als onderdeel van deze
Europese richtlijn volgen er in 2023 en 2024 nog twee belangrijke maatregelen. Vanaf 2023
zullen we verplicht herbruikbare verpakkingen aanbieden, zoals koffiebekers en saladebakjes.
Ook zal er een toeslag komen op wegwerpverpakkingen. Vanaf 2024 moeten drankverpakkingen en flessen zo ontworpen worden dat dopjes aan de verpakking blijven zitten en niet
los in het milieu eindigen. Albert Heijn en haar leveranciers bereiden zich hier nu al op voor,
zodat we deze wetgeving direct na kunnen leven.

Recyclebare verpakkingen en meer gerecycled materiaal
In 2021 hebben we ons ingezet om naast reductie ook stappen te zetten in recyclebare verpakkingen en het gebruik van gerecyclede materialen. Ook hier zijn beslissingen zeker niet
altijd simpel. Wat is bijvoorbeeld duurzamer: een lichtgewicht niet-recyclebare verpakking of
een grotere, zwaardere verpakking die wél recyclebaar is? Door het proberen te
beantwoorden van deze vragen, werken we richting circulariteit.
Op weg naar 100% recyclebare verpakkingen
Om hoogwaardige recycling mogelijk te maken verwijderen we sinds 2019 alle zwarte en
gekleurde PET verpakkingen uit het assortiment. In 2021 wilden we van polystyrene
verpakkingen afstappen, omdat deze niet recyclebaar zijn. Hoewel we nog maar weinig
polystyreen gebruiken, is het ons nog niet gelukt dit helemaal uit te faseren, omdat we ook
afhankelijk zijn van verpakkingsmachines bij leveranciers. Polystyreen wordt nu soms nog
gebruikt als onderlegger bij vleeswaren. In 2022 blijven we werken aan de uitfasering. Ook
ligt in 2022 de focus op het volledig recyclebaar maken van PET-flessen en trays. Deze zijn
goed recyclebaar als de etiketten afwasbaar zijn, maar nog niet al onze flessen en trays
hebben de juiste etiketten of lijm. We zijn blij dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
PET trays in 2022 als goed recyclebaar classificeert; deze erkenning is voor ons een
stimulans om door te gaan met deze PET trays.
Recyclaat in PET-verpakkingen
Albert Heijn gebruikt al jaren veel gerecycled PET in verpakkingen. Dat is belangrijk, want
plastic is gemaakt van aardolie, een fossiele grondstof. Door gerecycled materiaal toe te
passen, dragen we bij aan een lagere CO2-uitstoot. Ook zorgen we zo voor meer vraag naar
hoogwaardige recyclingcapaciteit in Nederland. Als meer Nederlandse bedrijven dit doen,
zullen recyclingbedrijven sneller kunnen ontwikkelen en opschalen.
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In 2021 bevatte 60% van al onze frisdranken en sappen verpakt in PET-flessen minstens 50%
gerecycled PET (rPET). Vanaf begin 2022 zijn alle verse sappen verpakt in flessen van 100%
rPET, die door innovatieve afwasbare etiketten, ook nog eens 100% recyclebaar zijn. Ook
binnen PET-trays gebruiken we veel recyclaat. Zo bevatten de maaltijdsalades 80% rPET en
de trays voor vlees, vis en vleesvervangers zelfs 100% rPET. Vanwege strenge voedselveiligheidseisen is het gebruik van recyclaat bij andere type plastics, zoals polyethyleen (PE)
en polypropyleen (PP), lastiger. Gerecycled PE en PP zie je dus vaker in non-food
verpakkingen terug, zoals AH-toiletpapier en AH Care producten. Tenslotte voegen we
gerecycled materiaal niet alleen toe in verpakkingen; zo zijn boodschappentassen gemaakt
van 80% gerecycled plastic en is de opvouwbare tas zelfs van 100% rPET.
Doorbraak in PET-recycling
Gerecycled plastic dat we in verpakkingen gebruiken is meestal afkomstig uit oude PETflessen, zoals uit de statiegeldstroom. In 2021 hebben we samen met plasticsorteerder
Umincorp gewerkt aan het aanboren van een nieuwe stroom: PET uit huisvuil. Umincorp
sorteert op een innovatieve manier heel gedetailleerd verschillende soorten plastic. Ook
sorteren ze op kleur, waardoor het recyclaat transparant kan blijven. Vanaf 2022 gaan we
20% recyclaat uit huisvuil inzetten in de verpakking van fruitsalades, die daarna ook weer
recyclebaar zijn. We zijn trots op deze samenwerking, die een hoopvolle doorbraak betekent
in circulaire PET-verpakkingen!

Duurzamer verpakken in 2021
Minder verpakkingsmateriaal
Gehakt van bakje naar zakje
Kaas in handig vouwbare enveloppe
Snoeptomaten en snoepgroenten van
plastic emmer naar lichtgewicht bakje
Wascapsules van plastic box naar zak

Gerecycled materiaal
AH verse sap in 100% rPET
AH Care producten in 100% gerecycled
plastic
30% gerecycled plastic in toiletpapierverpakking
PET tray-to-tray recycling waarbij bakjes
fruitsalade deels gemaakt zijn van
gerecyclede voedselverpakkingen

Recyclebare verpakkingen
Wasmiddelfles met innovatieve sleeve
Appelschaal met kartonnen banderol in
plaats van plastic wikkelfolie
Sauzen en slasauzen met doseerdop

Meer hergebruik
Verszakjes
Sinaasappelsapfles
Boodschappentassen
Katoenen broodtas
Statiegeld op kleine flesjes
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Bedrijfsafval bij Albert Heijn
Behalve het circulair maken van ons verpakkingsmateriaal, hebben we ook in onze eigen
operaties te maken met afvalstromen. Onze belangrijkste afvalstromen zijn organisch afval
(niet-verkochte producten), verpakkingsmaterialen (karton, papier en plasticfolies) en
restafval. Daarnaast zijn er kleinere stromen afval, waaronder sinaasappelschillen van de
sinaasappelpers. Onze totale hoeveelheid afval is dit jaar gegroeid door de groei in marktaandeel en de groei in onze omzet.
Bedrijfsafval

2020

2021

Totale hoeveelheid afval (in miljoen kg)

171

172

Afval gerecycled (karton, plastic, glas, hout, metalen)

89,2%

89,7%

% van afval verbrand voor energieterugwinning

10,8%

10,3%

Verpakkingsmateriaal – kartonnen dozen en plastic wikkelfolies – scheiden we in de winkel
en dit wordt apart gerecycled. Producten die over datum zijn, eindigen als organisch afval.
Deze zamelen we ook apart in, zodat deze vergist kunnen worden tot groene stroom en
warmte. Bijzonder afval (lampen, batterijen, geneesmiddelen) wordt ook door klanten
in winkels ingezameld, aangezien dit een wettelijke verplichting is voor verkopers.
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Biologisch vandaag, beter voor
morgen
Bij biologisch telen is er veel aandacht voor biodiversiteit, een gezonde bodem en dierenwelzijn. De basis is de samenwerking met de natuur. Bij het telen van groente, fruit en andere
gewassen gebruiken boeren bijvoorbeeld geen kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Bovendien bevatten biologische producten ook geen synthetische kleur-,
geur- en smaakstoffen. En dieren krijgen van biologische veehouders de mogelijkheid om
hun eigen gedrag te laten zien. Zo hebben varkens, geiten, koeien en kippen ruimte en
mogen ze naar buiten. In Nederland worden de richtlijnen van het Europees Biologisch keurmerk gecontroleerd door Skal.

We zijn er trots op dat we de supermarkt zijn met het grootste aanbod biologische
producten. Zo maken we beter eten bereikbaar voor iedereen. Je herkent biologische
producten aan het bio-blaadje op de verpakking, op ah.nl en de groene ‘biologisch’
schapkaart in de winkel. Meer biologisch telen hoort ook bij nieuw Europees beleid: de Farm
to Fork-strategie is onderdeel van de Europese Green Deal.
Het totaal aantal eigen merkproducten dat biologisch is geproduceerd, nam in 2021 toe van
567 naar 588 producten. Inclusief A-merken lagen er in 2021 meer dan 1400 biologische
producten in onze schappen. Samenwerking in de keten is belangrijk om beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. Ook in 2022 blijven we in gesprek met telers en boeren over
de eventuele overstap naar biologisch. Deze overstap brengt namelijk extra kosten mee en
we werken graag samen toe naar een situatie waarin biologisch ook betaalbaar is
voor iedereen.
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Verkoopaandeel biologische producten
2020 2021
% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn

5,9%

5,5%

# AH huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn

567

588

% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (AGF Gemak &
conserven

3,4%

3,6%

% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (fruit en verse sappen)

3,0%

3,7%

% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (groente en
aardappelen)

9,1%

9,6%

% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (kaas)

5,3%

4,9%

% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (vlees)

9,0%

8,4%

-

5,6%

% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (vleeswaren)
% verkoop huismerkproducten die biologisch geproduceerd zijn (zuivel en gekoeld sap)

11,3% 11,4%

Voordelig biologisch met Mijn Albert Heijn Premium
In lijn met het nieuwe EU-beleid, blijven we
de groei van biologisch stimuleren.
Daarom is ‘biologisch’ opgenomen in het
Mijn Albert Heijn Premium-abonnement dat
we in 2021 lanceerden. Dit maakt het voor
klanten onder andere extra voordelig om
biologisch te winkelen; zij krijgen namelijk
10% korting op alle biologische producten.
En dat werkt! Klanten met Mijn Albert Heijn
Premium blijken fors meer biologische
producten te kopen en geeft dus de boost
die we hadden gehoopt.
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Dierenwelzijn
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. Met ons Beter voor Natuur &
Boer-programma investeerden we ook in 2021 in het welzijn van onze kippen, varkens en
koeien. Daarnaast zetten we al jaren stappen voor vissenwelzijn en een duurzamere visketen.
We maken stappen om zo transparant mogelijk te zijn over onze dierlijke producten en over
de voortgang die wij maken met dierenwelzijn binnen onze ketens.
Nu ook transparant over A-merk dierlijke producten
Tot 2020 deelden we de certificering van onze eigen merk dierlijke producten. Vanaf 2021
rapporteren we ook over de certificering van dierlijke A-merkproducten. Ook zijn de productgroepen waarover we rapporteren uitgebreid van volledig dierlijk, naar productgroepen
waarbij het hoofdbestanddeel dierlijk is 1 . We zijn blij dat we hiermee een flinke stap hebben
kunnen zetten in onze transparantie.

Varkensvlees
Sinds 2020 is 100% van ons varkensvlees uit Nederland gecertificeerd (waarvan 96% BLK1,
1% BLK2, en 3% BLK3). In dit verslag breiden we de scope uit. We rapporteren over de omzet
met varken als hoofdbestanddeel in de productgroepen vlees, vleeswaren, diepvries (snacks
en vlees), conserven, droge worst, borrel en belegsalades. Van de gehele omzet op deze
producten was 72% van onze omzet afkomstig van eigen merkproducten.
Certificering eigen merk
varkensvlees

Certificering A-merk
varkensvlees

5%
20%

48%

52%

75%

BLK 1 ster
Geen certificaat

BLK 1 ster

BLK 3 ster/Biologisch

Geen certificaat

Met name de buitenlandse varkensboeren (Italië en Spanje) die vlees voor onze eigen merkproducten leveren, hebben geen BLK-certificering. In 2021 deden we een inventarisatie en
benchmark van de Beter Leven certificering ten opzichte van de certificering van deze
buitenlandse ketens op het gebied van dierenwelzijn.

1

De verhouding is bepaald op basis van de omzet per kilogram verkocht product, gesplitst per certificering.
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Rundvlees
Voor rundvlees hebben we gekeken naar de omzet met rund als bestanddeel in de productgroepen vlees, vleeswaren, diepvries (snacks en vlees), conserven, droge worst, borrel en
belegsalades. Van de gehele omzet op deze producten was 74% van onze omzet afkomstig
van eigen merkproducten.
Certificering eigen merk
rundvlees

Certificering A-merk
rundvlees

10%

1%
12%

87%
90%

BLK 1 ster
Geen certificaat

BLK 2 ster

BLK 3 ster/Biologisch

Geen certificaat

7% van ons ongecertificeerde rundvlees komt van Greenfields koeien. Dit zijn koeien die in
Ierland het grootste deel van het jaar buitenstaan. Al onze Greenfieldsleveranciers zijn
SBLAS-gecertificeerd en voldoen hiermee aan EU-regelgeving en eisen op het gebied van
dierenwelzijn, voedselveiligheid, klimaat en traceerbaarheid.
Met ons Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma werken we ook aan dierenwelzijn voor
onze rundvleesketen. Dit doen we om op een circulaire manier de ketens in te richten.
Door melkkoeien het eind van hun carrière als melkkoe in te zetten als rundvlees, vergroten
we het aanbod rundvlees van Nederlandse bodem en geven we de melkkoeien extra waarde.
Zo komt ons rundvlees niet alleen van dichtbij, maar hebben de koeien die we gebruiken
voor rundvlees ook genoten van de dierenwelzijnseisen vanuit het Beter voor Koe, Natuur &
Boer-programma.
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Kip
Het grootste gedeelte van de kip die wij verkopen is van ons eigen merk. In 2014
introduceerden we de AH Kip, een langzamer-groeiend ras kip dat ook over meer leefruimte
beschikte. In 2020 was 79% onze AH Kip, 16% BLK1 ster gecertificeerd, 1% BLK2 en
4% BLK3/Biologisch. Omdat we voortgang willen blijven maken hebben we ervoor gekozen
onze scope uit te breiden. Daarom kijken we sinds 2021 naar de omzet van kip (exclusief ei)
als bestanddeel in de productgroepen kip en gevogelte, vleeswaren, diepvries (snacks
en vlees), conserven, droge worst, borrel en belegsalades. Van de gehele omzet op deze
producten was 84% van onze omzet afkomstig van eigen merkproducten.
Certificering eigen merk kip

Certificering A-merk
kip

6%
26%
10%

2%

66%
90%

BLK 1 ster
BLK 2 ster
AH Kip

BLK 1 ster

BLK 3 ster/Biologisch

Geen certificaat

Samen met 200 vaste Nederlandse pluimveehouders zetten we de komende jaren een grote
stap vooruit op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en transparantie in de kippenketen. Zo
ligt er vanaf 2023 alleen nog vlees van scharrelkippen met minimaal BLK1 ster in onze
schappen. Sinds eind 2021 geldt dit al voor onze kipvleeswaren. Dit is een onderdeel van ons
Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma.
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Eieren
Voor eieren hebben we gekeken naar al onze verse eieren. Van de gehele omzet van onze
verse eieren was 83% afkomstig van onze eigen merkproducten.
Certificering eigen merk
eieren

Certificering A-merk
eieren

21%
23%
36%

12%
67%
41%

BLK 1 ster

Geen certificaat

BLK 2 ster

BLK 2 ster

BLK 3 ster/Biologisch

BLK 3 ster/Biologisch

Naast dat al onze eieren minimaal BLK1 ster hebben, zijn ook alle eieren die als ingrediënt
verwerkt worden in eigen merkproducten minimaal scharreleieren. Van al onze BLK3 ster
eigen merkeieren is bijna een kwart Rondeel. In het Rondeel hebben kippen een prettiger
leven omdat er rekening wordt gehouden met al hun natuurlijke behoeften. De kippen
kunnen bijvoorbeeld de hele dag vrij naar buiten en binnen en hebben alle ruimte om rond
te lopen. De kippen scharrelen in de beschutte bosrand en kunnen op zijn tijd een zandbad
nemen. Tot slot heeft elk ei een code. Met die code is de productieketen van de eieren
inzichtelijk en kan de klant alle stappen volgen die pluimveehouders zetten.
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Zuivel
Voor onze zuivel- en kaasproducten hebben we gekeken naar onze omzet op basis van de
categorieën zuivel en kaas in productgroepen (houdbare) zuivel, kaas, toetjes en boter. Hierbij
zijn diepvriesproducten nog niet meegenomen. Op zuivel zetten wij met onze eigen merkproducten in op ons Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma. Van de gehele omzet van
onze zuivel en kaas was 53% afkomstig van onze eigen merkproducten en 47% van onze Amerken. In 2021 begonnen we met meer zuivelboeren het traject om te zorgen dat ook zij in
2022 onderdeel kunnen worden van het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma.
Certificering eigen merk zuivel
en kaas

Certificering A-merk
zuivel en kaas

8%
7%
20%

72%
93%

Geen certificaat
Beter voor Koe, Natuur & Boer

Geen certificaat

Biologisch

Biologisch
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Vis
We vinden het belangrijk dat er genoeg vis overblijft in onze zeeën en oceanen en dat vis die
we verkopen een zo goed mogelijk leven heeft gehad. Daarom scherpen we ons inkoopbeleid
aan, voeren gesprekken met partners en initiëren we projecten. Ook nemen we deel aan
onderzoeken over vissenwelzijn en nemen we de klant zo goed mogelijk mee in ons verhaal.
95% van onze vis is MSC/ASC gecertificeerd en alle overige vis is afkomstig van
een betrouwbaar visserij- of aquacultuur-verbeterproject of onderzocht door
een externe partij zoals het Institute for
Agriculture and Fisheries Research (ILVO).
Maar ons inkoopbeleid gaat verder dan de
basis. We streven ernaar om volledig
transparant te zijn in de exacte vangst- en
kweekgebieden waar onze vis vandaan
komt. Daarnaast heeft 1% van onze omzet
op vis het biologische keurmerk. Ook
hebben we ons aangesloten bij de volgende
onderzoeken die momenteel lopen:
Seafood taskforce. We hebben als
Albert Heijn een actieve rol om samen
met onze leveranciers de traceerbaarheid
van de Vietnamese garnalenketen te
verbeteren.
Initiator, coördinator en sponsor van een
onderzoek van de WUR op vissenwelzijn
van gekweekte pangasius en zalm. Hierbij
wordt, in samenwerking met onze ketenpartners, ASC en de Dierenbescherming
onderzoek gedaan naar het verbeteren
van vissenwelzijn tijdens kweek, transport
en verwerking.

Certificering vis en
schaaldieren

3%
5%

92%

MSC/ASC
FIP/AIP beoordeeld door externe partij
Biologisch

We zijn voortdurend in gesprek met onze leveranciers en denken samen na over de
ontwikkelingen op vissenwelzijn. Zo wordt onze kweekzalm al verdoofd voordat ze verwerkt
wordt. En is de kweek van onze zalm zo ingericht dat er nagenoeg geen antibiotica nodig is.
Andere uitdagingen waar we mee bezig zijn, zijn het verminderen van watervervuiling,
CO2-uitstoot en energieverbruik, en een betere zeebodemkwaliteit. Maar ook de herkomst
van het visvoer is belangrijk. En dit willen we samen met onze kwekers en vissers doen zodat
iedereen in de keten duurzame stappen maakt.
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Vega(n) en plantaardige producten
Bij onze klanten zien we een groeiend
bewustzijn van de gezondheids- en
klimaatvoordelen van het eten van
plantaardige eiwitten. Steeds meer klanten
eten vaker vega(n) of plantaardig. Volgens
het CBS geeft 37% van de vleeseters aan
dat ze eigenlijk minder vlees zouden
moeten eten. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn klimaat, dierenwelzijn en
gezondheid. Maar, nog niet iedereen eet
daadwerkelijk minder vlees en de grootste
barrières volgens het consumentenonderzoek zijn dat vlees te lekker is, de
gewenning, en dat vlees onderdeel is van
de identiteit; het zijn van een echte
vleeseter. Bij Albert Heijn nemen we deze
barrières mee in onze focus: we denken
aan smaak, het gemakkelijker maken van
vega(n) en plantaardig eten, en we verlagen
de prijs door meer vega(n) Prijsfavorieten
toe te voegen. Om de vega(n) en
plantaardige smaak en prijsperceptie bij de
klant te verbeteren voegden we in 2021
28 Prijsfavorieten toe aan ons eigen vega(n)
en plantaardig assortiment. In totaal
hadden we aan het eind van 2021 65 vega(n) en plantaardige Prijsfavorieten. Daarnaast zijn
we ook jaren partner van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Tijdens deze campagne
maken we onze klanten bewust van de positieve impact van minder vlees en zuivel eten.
Naast onze producten inspireren we ook klanten met nieuwe recepten die vegetarisch of
vegan zijn. Van alle recepten in de Allerhande was in 2021:
25% Vegetarisch
5% Vegan
“Vanuit onze missie ondersteunen we de beweging naar een plantaardiger
eetpatroon. Dat is beter voor de wereld en voor onszelf! Wij geloven in het
aanbieden van keuze, en nieuwe mogelijkheden. Op deze manier maken
we plantaardig lekkerder, makkelijker en betaalbaarder voor iedereen.”
Brigitta Hogenes, unit manager vega(n) en plantaardig, vlees, gevogelte, vis, diepvries en
zuivel.
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Vega, vega(n), plantaardig, wat maakt ’t uit?
Met vega, vegan en plantaardige producten bedoelen we alle producten die een vegetarisch,
veganistisch of plantaardig alternatief bieden voor producten met vlees, vis, ei, zuivel en kaas.
Dit zijn dus niet alleen vleesvervangers, maar ook vega(n) salades, maaltijden of pizza’s,
of vegan alternatieven op bijvoorbeeld zuivel, beleg, soepen, en snoepjes. Ook voor de meer
pure producten zoals peulvruchten, ongezouten noten, zaden en pitten hebben we een
groot aanbod.

Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de 3 voedingspatronen? Een vegetariër vermijdt
vlees, vis en gevogelte. Een veganist gaat een stukje verder en vermijdt alle dierlijke
producten. Ook geen zuivel en geen ei dus. Iemand die plantaardig eet legt de focus op
producten die afkomstig zijn van planten. Een voedingspatroon dat voornamelijk bestaat uit
producten zoals fruit, groenten, noten, peulvruchten en zaden maar bijvoorbeeld ook vegan
producten zoals plantaardige vleesvervangers of plantaardige alternatieven op vleeswaren,
kaas en zuivel. Wij doen er alles aan om onze klanten met verschillende voedingspatronen te
voorzien van lekkere opties. Dus zorgen we ervoor dat de vega, vegan of plantaardige
producten makkelijk te bereiken zijn.
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Albert Heijn en de eiwittransitie
Wij steunen de eiwittransitie door duurzame, plantaardige bronnen van eiwit meer beschikbaar te maken. De eiwittransitie is de transitie van een samenleving die haar eiwitten grotendeels uit dierlijke bronnen haalt, naar een samenleving die voor haar eiwitvoorziening voornamelijk afhankelijk is van plantaardige bronnen. Het eten van plantaardiger voedsel heeft
namelijk niet alleen gezondheidsvoordelen, maar is ook goed voor de wereld. Als al onze
klanten meer plantaardige eiwitten dan dierlijke eiwitten zouden eten, dan wordt de klimaatbelasting van ons bordje eten veel kleiner. Bij productie van plantaardig eten wordt namelijk
minder gebruik gemaakt van water, is er sprake van minder ontbossing en minder uitstoot
van broeikasgassen die onze aarde opwarmen. 1
De landelijke eiwitinname is door het RIVM
berekend op basis van het voedingspatroon
van de gemiddelde Nederlander via de
‘consumptievoedselpeiling’. Gemiddeld
halen we met z’n allen 60% van onze
eiwitten uit dierlijke producten en 40% uit
plantaardige. In 2021 berekenden we ook
de eiwitverhouding van onze eigen verkoop.
Daarbij namen we bijna ons hele
assortiment mee; met uitzondering van
onze non-food en dierenvoeding productgroepen. Bij Albert Heijn bestond onze
eiwitverhouding van ons eigen verkoop uit
70% dierlijke eiwitten en 30% plantaardige
eiwitten. Wij zijn de eerste supermarkt die
rapporteert over onze eiwitverhouding.
Er is nog geen eenduidige rekenmethode
voor supermarkten, maar we zijn in gesprek
met onze partners om bij te dragen aan de
ontwikkeling hiervan. Door transparant te
zijn over onze methode hopen we bij te
kunnen dragen aan de eiwittransitie. Als lid
van de Green Protein Alliance hebben wij
ons gecommitteerd om per 2025 naar een
eiwitverhouding te streven van
50% plantaardig en 50% dierlijk. In 2030
streven we naar een eiwitverhouding van
60% plantaardig en 40% dierlijk. Een grote
opgave, maar in 2022 gaan we ons verder
inzetten om dit te bereiken. Zo helpen we
de klant te kiezen voor een meer
plantaardig eetpatroon. Mooi voor mens,
dier en klimaat.

Eiwitverhouding

30%

70%

Dierlijk

Plantaardig

Onze doelstelling is:
In 2025 naar een eiwitverhouding van 50% plantaardig en 50% dierlijk
In 2030 naar een eiwitverhouding van 60% plantaardig en 40% dierlijk

1

Bron: https://www.natuurenmilieu.nl/themas/kenniscentrum/de-impact-van-een-plantaardig-voedingspatroon/
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Meer vega(n) en plantaardige opties
In 2021 breidden we ons vega(n) en plantaardige assortiment uit met veel nieuwe producten.
Denk hierbij aan extra vlees- en visvervangers, alternatieven op dierlijke producten zoals
vegan kipfilet, vegan varianten op zuivel, vegan pizza’s en vegan smeersalades. Ons doel
voor 2021, namelijk het verdubbelen van onze verkoop ten opzichte van 2020, haalden we
helaas nog niet. We willen producten blijven aanbieden die aansluiten bij de vraag van onze
klanten en die de klant verrassen. Daarom kiezen we ervoor om niet alleen te focussen op
groei in omzet, maar ook op groei van het assortiment en het inspireren van de klant door
onder andere onze vega(n) recepten en producten meer te laten zien in de Allerhande.

Bij het uitbreiden van het assortiment
houden we altijd in de gaten dat vleesvervangers zo gezond mogelijk moeten zijn.
We richtten eind 2021 onze pijlen op het
toevoegen van pure plantaardige alternatieven. Deze pure producten zorgen in
vergelijking met vlees voor minder
CO2-uitstoot én zijn een natuurlijke bron
van eiwit. Zo hebben we ervoor gekozen
niet alleen op innovatieve alternatieve
producten te focussen, maar hebben we
pure eiwitvervangers zoals peulvruchten,
(ongezouten) noten, zaden, pitten nu ook
benoemd als geschikte vega(n) en
plantaardig assortiment. Ook paddenstoelen zijn door hun structuur een goeie
vleesvervanger, hoewel ze minder eiwitten
bevatten. Door deze producten toe te
voegen aan het vega(n) en plantaardig
assortiment willen we de klant stimuleren
om niet alleen meer vleesvervangers te
eten, maar ook te motiveren voor een
plantaardiger dieet; met meer pure producten. Dankzij al deze uitbreidingen starten we in
2022 met meer dan 1000 producten in het vega(n) en plantaardige assortiment. Om het vega
en plantaardig assortiment nog beter bereikbaar te maken verdubbelen we in 2022 het
aantal Prijsfavorieten binnen de bestverkochte eigenmerk vleesvervangers, waarmee de prijs
gelijk is aan of goedkoper dan vleesproducten (kiloprijs).
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Klimaat
Wereldwijd merken we de effecten van klimaatverandering; de aarde warmt sneller op dan
ooit en dit heeft grote gevolgen voor milieu, mens en dier. Menselijke activiteiten hebben
grote invloed op de opwarming van de aarde door de broeikasgassen die we samen
uitstoten. Het is dan ook van belang dat we samen onze verantwoordelijkheid blijven nemen
en in actie komen om onze uitstoot sterk te verminderen.
Om de CO2-uitstoot goed in kaart te brengen, delen we de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt
op in activiteiten uit 3 verschillende scopes. In scope 1 valt directe CO2-uitstoot, veroorzaakt
door alle eigen activiteiten binnen Albert Heijn; bijvoorbeeld door het gebruik van onze
kantoren en winkels. In scope 2 valt indirecte uitstoot; dit is uitstoot door bijvoorbeeld de
opwekking van elektriciteit in installaties die niet bij Albert Heijn horen maar waar wij de
elektriciteit van gebruiken. In scope 3 valt uitstoot van activiteiten binnen onze ketens, maar
die geen eigendom zijn van- of beheerd worden door Albert Heijn.
In 2019 committeerden we ons - met moederbedrijf Ahold Delhaize - aan het Science Based
Targets initiative (SBTi). Zij hebben een raamwerk dat helpt te specificeren hoeveel en hoe
snel organisaties hun CO2-uitstoot moeten verminderen om in 2050 binnen de maximale
temperatuurstijging van 2°C, maar liever 1,5°C te blijven. In 2020 beoordeelde en keurde het
SBTi de doelstellingen vanuit Ahold Delhaize op reductie in CO2-uitstoot goed. Dit zijn
absolute doelstellingen die moeten worden gehaald ongeacht de groei die we maken.

De doelstellingen van Ahold Delhaize, Albert Heijn en andere lokale dochterbedrijven
zijn als volgt:
We verminderen de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2) tussen
2018-2030 met 50%
We verminderen de CO2-uitstoot van onze keten (Scope 3) tussen 2018-2030 met
15%
Onze eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2) is volledig klimaatneutraal in 2040
Onze keten (Scope 3) is volledig klimaatneutraal in 2050
Uitstoot verminderen doen wij in verschillende onderdelen van onze eigen productieketen,
distributiecentra, in transport, logistiek en in de winkel. We kijken positief terug op 2021; door
de overstap naar groene windenergie uit Nederland voor alle eigen Albert Heijn winkels in
Nederland en België, in onze distributiecentra, HSC’s en kantoren konden we onze uitstoot
flink reduceren. De komende jaren gaat de reductie van uitstoot uitdagender worden. In
scope 1 en 2 hebben we al veel veranderingen kunnen doorvoeren. Scope 3 komt goed op
gang; maar hier zitten ook de uitdagingen om dataverzameling te organiseren met leveranciers. Daarnaast zijn er vaak grote kosten verbonden aan het doorvoeren van reductiemaatregelen bij de leveranciers. Een mooie uitdaging waar we ook in 2022 hard aan
gaan werken.
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Door Covid-19 was - en is - materiële schaarste nog steeds een groot probleem. Dit zagen
we bij onze vaste leveranciers voor winkelmaterialen en leveranciers van het materiaal voor
de bouw van onze (elektrische) vrachtwagens. Leveranciers konden soms voor langere
periodes geen producten leveren of produceren door sluitingen, ziekte en/of grondstoffentekort. Dit resulteerde in leveringsproblemen van winkelonderdelen van bijvoorbeeld nieuwe
koelinstallaties, meubels en verlichting. Net als het materiaal dat nodig was voor het in
gebruik nemen van nieuwe, duurzamere transportmiddelen. In de winkel konden we dit
oplossen door onze voorraden van materiaal te vergroten, en dit aan te houden als reserve.
In ons transport zijn we gelukkig efficiënt en creatief en konden we snel schakelen waardoor
het inzetten van nieuwe, duurzamere transportmiddelen iedere keer lukte. We zijn trots op
iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen.
De totale CO2-uitstoot van Albert Heijn in scope 1 en 2 was in 2021 19 kilogram
CO2 per m2 winkelvloeroppervlak. Dat is een enorme verlaging vergeleken met de
218 kilogram CO2 per m2 verkoopoppervlak in 2020. Deze reductie is grotendeels te danken
aan onze overstap op groene windenergie uit Nederland. Een stap waar we blij mee zijn.
En groene energie of niet, we blijven ons natuurlijk ook volop inzetten voor het verminderen
van ons energieverbruik.

Operationele CO2-uitstoot*
300 kg
272 kg
238 kg
218 kg
200 kg

100 kg

19 kg
0 kg
2018

2019

2020

2021

CO2 uitstoot per m2 verkoopoppervlak

* In scope: eigen winkels, DC’s, kantoren. Niet in scope: franchise winkels, AH bezorgservice, goederentransport
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Terugdringen CO2-uitstoot in onze winkels
We werken iedere dag aan het zuiniger omgaan met energie. Zo verlagen we bijvoorbeeld de
CO2-uitstoot van al onze winkels door gebruik te maken van nieuwe technieken en minder
schadelijke materialen. Zo besparen we elektriciteit én verduurzamen we het koelen en verwarmen van onze winkels.
Elektriciteitsbesparing in de winkel
Hoe minder stroom we gebruiken, hoe minder we hernieuwbaar hoeven op te wekken.
Daarom doen we er al jaren alles aan om ons elektriciteitsverbruik terug te dringen. Door de
jaren heen hebben we 75% van al onze winkels uitgerust met LED-lampen die gemiddeld
50% elektriciteit besparen. In 2021 verbruikten we per winkel gemiddeld 300 kWh per m2
vloeroppervlak. We verwachten dat we in 2050 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke
normering van maximaal 150 kWh/m2.
Ondanks de stappen die we maken, blijft het een uitdaging. We maken namelijk steeds meer
gebruik van technologieën die energie kosten: elektronische schapkaarten, televisieschermen
en het vergroten van de verse winkelbeleving waardoor meer producten moeten worden
gekoeld. Het is dus duidelijk dat we meer stroom moeten gaan opwekken via zonnepanelen
en/of onze eigen windmolens. In 2021 hebben we 5 extra winkels uitgerust met zonnepanelen op het dak, wat het totaal brengt op 30 winkels. In 2022 komen hier 3 winkels bij.
Onze winkels duurzaam verwarmen
We werken toe naar gasloze winkels. Aardgas – een fossiele brandstof – stoot namelijk
opgeslagen CO2 uit wanneer het wordt verbrand voor gebruik. Al sinds 2010 (ver)bouwen we
onze nieuwe winkels (aard)gas vrij, waardoor inmiddels driekwart van onze winkels van het
gas af is. Daarnaast maken we gebruik van nieuwe technologieën waardoor sinds 2021
al meer dan 600 Albert Heijn-winkels de restwarmte van hun koelingen kunnen opslaan.
Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om derest van de winkel te verwarmen. In 2022
verbouwen we nog eens 125 winkels, zodat ze van het gas kunnen. Om het voor de klant
makkelijker te maken om een bewustere keuze te maken over duurzamer vervoer hebben
we met Eneco een samenwerkingsovereenkomst bereikt voor de aanleg van 240 elektrische
laadplekken bij Albert Heijn-winkels in 2022. Daarnaast willen we in 2023 dat al onze winkels
in Nederland en België van het gas af zijn. Hiermee bereiken we een extra CO2-reductie van
1,8% ten opzichte van de totale uitstoot.
Onze winkels duurzaam koelen
Het koelen van producten kost veel energie. Daarom besparen en verduurzamen we deze
energie zoveel mogelijk. Zo hebben wij alle wandkoelingen afgedekt met koeldeuren. De
bijdrage van verschillende koelmiddelen aan het broeikaseffect, wordt vergeleken op basis
van het GWP (Global Warming Potential). De meeste koelvloeistoffen zijn erg chemisch en
hebben een hoge CO2-uitstoot. Daarom maken we nu al in 58% van onze winkels gebruik
van CO2 als natuurlijke koelvloeistof, omdat dit een veel lagere GWP heeft en dus minder
vervuilend is dan chemische koelmiddelen.
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Terugdringen CO2-uitstoot bij transport, logistiek en distributie
De transportsector gaat op dit moment door een belangrijke transitie. De vraag naar
transport groeit, door onder andere steeds meer thuisbezorgingen. Tegelijkertijd wil iedereen
de uitstoot van transport zoveel mogelijk terugdringen. Dat maakt dat we op transport - zoals
voor het bevoorraden van winkels en het thuisbezorgen van boodschappen -, logistiek en
distributie zo veel mogelijk verduurzamen. Door alle initiatieven reduceerden we in 2021 de
relatieve uitstoot (de hoeveelheid CO2-uitstoot per getransporteerd product) met 10% ten
opzichte van 2018 (-1,5% t.o.v. 2020).

Steeds duurzamer transport
We zijn vastbesloten om snel grote stappen te zetten richting emissievrij transport. Daarvoor
zetten we verschillende methoden in. Ten eerste natuurlijk het verminderen van onze
transportkilometers. Door innovatieve transportplanning verminderen we onnodige kilometers en dus CO2-uitstoot. In 2021 creëerden we nog betere aansluitingen tussen planning
en realisatie. Zo zijn we nu in staat om het transport tussen onze distributiecentra en HUB’s
korter-op-de-kist te plannen: dit houdt in dat we de planning steeds korter voor het uitrijden
van de vrachtwagens maken en opleveren. Op deze manier sluiten de planningen veel beter
aan op de realiteit en kunnen we onnodige kilometers besparen.
Daarnaast zetten we in op elektrisch bevoorraden. Nederlandse steden maakten in 2021
afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren door zero emissie zones voor goederen te
definiëren. Op termijn mogen er alleen nog volledig emissievrije bestelbussen en vrachtwagens door deze (binnen)steden rijden. Elektrisch rijden lijkt een belangrijke oplossing te
zijn om emissievrij winkels te kunnen bevoorraden en thuis te bezorgen. Een elektrische
vrachtwagen bespaart in vergelijking met een diesel vrachtwagen bij stedelijk gebruik
75.000 kg CO2 per jaar per truck.
In 2021 zijn er 2 extra elektrische vrachtwagens gaan rijden voor Albert Heijn.
Vervoerder Euser rijdt nu met een volledig elektrische trekker-trailer combinatie.
En vervoerder Simon Loos en Mercedes-Benz rijden voor Albert Heijn een veldtest
met een innovatief voertuig; deze wagen heeft onder andere een extra groot
batterijpakket waarmee nog grotere afstanden afgelegd kunnen worden. In totaal
rijden er nu 8 elektrische vrachtwagens voor Albert Heijn. In 2022 willen we dit
uitbreiden naar een totaal van 20 elektrische vrachtwagens.
Met vervoerder Cornelissen en TIP Trailer Services testen we een door SchmitzCargobull gebouwd prototype koeltrailer die volledig elektrisch werkt, en zelf ook
elektriciteit kan opwekken tijdens een rit. Er is geen dieselmotor meer nodig en verse
boodschappen kunnen in deze trailer dus worden gekoeld zonder uitstoot.
In samenwerking met Demonstratie Klimaattechnologieën en innovaties in Transport
(DKTI-transport) realiseerden we een pilot met elektrische en plug-in hybride
vrachtwagens. Deze sluiten we in 2022 formeel af. De elektrische vrachtwagens in
Zaandam blijven rijden, en de prototypes plug-in hybriden gaan terug naar de
fabrikant DAF voor verdere ontwikkeling. Bekijk het filmpje voor meer informatie over
deze pilot en de resultaten hier.
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Maatschappelijke uitdagingen van
elektrisch transport
Meer elektrisch bevoorraden kunnen we
niet alleen. Oplaadmomenten moeten we
heel precies plannen en daarvoor zijn we
afhankelijk van de locaties van
oplaadpunten. Om meer elektrische
vrachtwagens te laten rijden, moet er in
Nederland dan ook gewerkt worden aan
voldoende oplaadstations, oplaadpalen en
aansluitingen op het elektriciteitsnet.
Onze distributielocaties zijn de meest
effectieve locaties om de batterijen van elektrische trucks op te laden. Hier kunnen we onder
andere laadpalen plaatsen op (overnachtings)parkeerplekken van vrachtwagens en het
oplaadmoment goed inplannen zodat chauffeurs hiervoor niet hoeven om te rijden. Onze
stroomvraag op distributielocaties zal daarom toenemen. Het lokale en regionale
elektriciteitsnet is steeds minder instaat om voldoende vermogen te leveren. Hier zit een
grote uitdaging die we nu maximaal inzichtelijk aan het maken zijn door voor al onze locaties
‘energiepaspoorten' op te stellen. Hierin stellen we de huidige status van de aansluiting,
energieverbruik en piekvermogensvraag vast en kijken we vooruit hoe het in de toekomst
kan veranderen (o.a. door van het gas af te gaan en zelf meer groene stroom op te wekken).
Op ons distributiecentrum in Pijnacker hebben we de oplaadinfrastructuur op deze manier al
in orde gebracht.
We hopen dat de overheid de komende
jaren flink investeert in het upgraden van
het elektriciteitsnet en het opleiden van
technisch personeel. Zo kunnen we samen
met onze vervoerders op grote schaal de
overstap maken van diesel naar elektrische
vrachtwagens, de nodige oplaadinfrastructuur aanleggen en daarmee bijdragen
aan een beter milieu, en verbetering van
luchtkwaliteit.

Zoveel mogelijk biobrandstoffen
Om de huidige transporten al zo schoon mogelijk uit te voeren, zetten we daar zoveel
mogelijk biobrandstoffen voor in. Sinds 2021 hebben wij 40 extra vrachtwagens (totaal 240)
die rijden op milieuvriendelijkere brandstof LNG. 100 vrachtwagens hiervan rijden op 20%
vloeibaar biogas (bioLNG). Dit betekent dat 12% van al onze gereden kilometers werd
gereden door vrachtwagens op bioLNG. In 2022 verwachten we onze winkels te laten
bevoorraden door 30 extra vrachtwagens op LNG, waarvan nog meer vrachtwagens gaan
rijden op een aandeel bioLNG en waarvan het aandeel wordt verhoogd van 20% naar 30%.
Ook rijdt er een hybride truck die ongeveer 40 winkels per week stil en emissievrij
bevoorraadt.
Verduurzaming van transport vrachtwagens
2020

2021

Target 2022

Aantal vrachtwagens dat rijdt op LNG (incl.
vrachtwagens op blend bioLNG)

200

240

270

Aantal vrachtwagens dat rijdt op blend bioLNG

65 op 20%
blend

100 op 20%
blend

230 op 30%
blend

Aantal elektrische vrachtwagens

6

8

20
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Verduurzaming transport brandstoffen
Aandeel km’s

2018

2019

2020

2021

% Diesel

89,96

83,71

83,83

82,78

% LNG

9,72

15,94

15,85

16,92

% Hybride

0,23

0,17

0,14

0,08

% Elektrisch

0,09

0,18

0,18

0,22

BREEAM-certificaat
Daarnaast zetten we stappen op andere delen van onze logistiek en distributie. Zo investeren
wij in de nieuwste technieken en hebben we voor 7 home shop centers, 5 AH distributiecentra en het hoofdkantoor in Zaandam een BREEAM in use (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method) certificaat ontvangen. Dit is een
duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale
klimaatimpact. De ontvangen certificaten en bijbehorende scores gebruiken we nu als
startpunt voor onze doelstelling om uiteindelijk alle logistieke centra op een score te krijgen
van minimaal een very good (3 sterren) en het hoofdkantoor een minimale score van
excellent (4 sterren).
“We zijn vastbesloten om snel grote stappen te zetten om winkels schoon
en stil te bevoorraden. De afgelopen jaren testten we elektrische
vrachtwagens en we zijn positief over opschaling in de toekomst. In 2021
blijven we zoveel mogelijk inzetten op biobrandstoffen, zodat we ook nu al
zoveel mogelijk doen voor een betere wereld voor iedereen.”
Peter Leegstraten, manager transport.

Terugdringen van CO2-uitstoot van onze productieketens
Maar 4% van onze voetafdruk komt uit directe en indirecte uitstoot van onze eigen operaties
(scope 1 en 2). 96% van onze voetafdruk komt uit onze keten (Scope 3). Daarom werken we
ook aan het verminderen van deze uitstoot. Wel hebben we minder invloed op deze uitstoot,
omdat die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld onze leveranciers en hun toeleveranciers.

Daarom hebben wij - in lijn met het SBTi – in 2021 twee derde van onze eigen merkproductleveranciers betrokken bij onze CO2-doelstellingen. Vanaf 2021 meten zij jaarlijks hun
CO2-uitstoot en rapporteren en ontwikkelen ze een reductieplan met concrete doelstellingen.
We zijn afhankelijk van onze leveranciers om de uitstoot van onze ketens in kaart te brengen.
Het meten van CO2-uitstoot is niet eenvoudig, en het vergt kennis om dit op de juiste manier
te meten en te rapporteren. Het is een uitdaging om dit op een efficiënte manier te
organiseren. We zijn blij te merken dat onze leveranciers het ook belangrijk vinden om dit
samen met de hele keten of sector op te pakken.
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Steeds meer klimaatneutrale producten
We verkopen al een aantal jaar klimaatneutrale koffie en sinds begin 2022 zijn al onze
bananen ook klimaatneutraal, van plantage tot en met de winkel. Alle partijen in de
bananenketen hebben CO2-reductieplannen geformuleerd en werken aan de reductie van
minimaal 25% CO2-uitstoot in 2030. Hiervoor werken we samen met Climate Neutral Group
(CNG, onderdeel van Anthesis). De resterende CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de productie,
het transport, het rijpingsproces en de presentatie in de winkel compenseren we door bij te
dragen aan Gold Standard en VCS gecertificeerde klimaatprojecten. Zoals het aanplanten en
beschermen van bos of het opwekken van duurzame energie.
In 2022 volgen nog meer klimaatneutrale producten. Om klimaatneutrale producten te
bereiken, verminderen we ten eerste de impact van een specifieke keten op het klimaat
zoveel mogelijk. Naast compensatie van resterende uitstoot stellen we altijd de eis dat
leveranciers blijven reduceren. Wij betalen nu ongeveer 10 euro per ton aan overgebleven
CO2-uitstoot; een extra prikkel voor ons en onze leveranciers de uitstoot nog sneller te
verminderen.
Footprint Challenge creëert bewustzijn collega’s
We vinden het niet alleen belangrijk dat het bewustzijn onder onze klanten groeit over hun
impact op de wereld, maar ook onder onze collega’s. Daarom hebben we in 2021 met onze
collega’s meegedaan aan de Albert Heijn Footprint Challenge, georganiseerd met
The Footprint Challenge. De challenge duurde in totaal 6 weken, elke week stond in het teken
van 1 van de Beter eten-thema’s. Door verschillende challenges werden onze collega’s
uitgedaagd om kleine veranderingen te maken in hun gewoontes waarmee ze hun
ecologische footprint konden verkleinen. In totaal hebben we 5.743 duurzame acties
uitgevoerd en daarmee hebben onze medewerkers hun ecologische footprint met 6%
gereduceerd tijdens de challenge. Een mooi resultaat!

Reductieplannen in 2022
In 2022 hebben al onze grootste eigen merkleveranciers voor het eerst hun volledige
CO2-voetafdruk in kaart gebracht, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen. Het is
belangrijker dan ooit om de klimaatcrisis aan te pakken in samenwerking met de hele keten.
Sinds het Intergovernmental Panel on Climate Change-rapport van augustus 2021 zien we
dat we meer en sneller moeten werken aan CO2-reductie. We verwachten dan ook een
nieuwe doelstelling die past bij het ambitieuzere scenario van streven naar maximaal 1,5°C
opwarming in plaats van 2°C in 2030. Volgens de doelstellingen van het SBTi betekent dit
waarschijnlijk dat wij in 2030 zo’n 30% tot 50% van onze CO2-uitstoot in scope 3
gereduceerd moeten hebben.
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Vooruitkijken naar 2022
In dit missieverslag kijken we terug op het jaar 2021. We reflecteren op de stappen die we
hebben gezet, en de resultaten die we hebben behaald. Maar we kijken ook vooruit. In het
jaar 2022 werken we verder aan beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Hieronder vind
je een aantal acties waar wij alvast naar uitkijken in 2022.
Beter eten Festival
We kijken uit naar het AH Beter eten Festival dat we in 2022 voor de eerste keer organiseren.
Een festival voor iedereen die graag meer wil weten over wat voeding voor jezelf en voor je
omgeving kan betekenen. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door topsprekers uit
binnen- en buitenland, bekijken onze laatste innovaties op het gebied van beter eten en
kunnen meedoen aan allerlei interactieve workshops.
FoodFirst Leefstijlcoach app uitbreiding
De FoodFirst Leefstijlcoach app waar ervaren coaches onze klanten adviseren over een
blijvende gezonde leefstijlverandering breiden we in 2022 verder uit. Naast gratis advies,
inspiratie, talloze gezondheidschallenges, video's en beweeg-, voeding- en meditatieschema’s
breiden we de app in 2022 verder uit om gebruikers nog beter te kunnen helpen.
Albert Heijn verpakkingsvrij
In 2022 gaan we verder met hergebruikconcepten. Zo lanceren we in 2022 ‘Albert Heijn
verpakkingsvrij’, waarbij we tapstations met o.a. ontbijtgranen, pasta en rijst in winkels
plaatsen. Klanten kunnen in de winkel zelf hun verpakkingen navullen en keer op keer hergebruiken. Ook werken we aan de introductie van een herbruikbare koffiebeker en
herbruikbare saladeschalen voor de saladebar.
Beter voor Natuur & Boer producten op schap
In 2022 zullen steeds meer Beter voor Natuur & Boer producten in de schappen liggen voor
alle vier de unieke programma's. In 2022 liggen er in totaal bijna 700 producten van alle
verschillende ketenprogramma’s in de schappen. Voor Beter voor Koe, Natuur & Boer breiden
we het programma uit met nog meer melkveehouders en werken we toe naar klimaatneutrale melk. En we hebben door het jaar heen voor Beter voor Natuur & Boer ruim 300
groente- en fruitproducten. In 2022 kunnen onze klanten ook de eerste varkensvleesproducten in de winkel terugvinden die geproduceerd zijn binnen het Varken, Natuur & Boerprogramma. Ook zetten we grote stappen op het assortiment in kip. Ons hele eigen merk-
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kipassortiment zal in 2022 allemaal onderdeel worden van het Beter voor Kip, Natuur &
Boer-programma. Dat betekent dat onze kip dan minstens Beter Leven Keurmerk 1 ster
gecertificeerd is. Stapsgewijs komen onze eieren ook uit het Beter voor Kip, Natuur & Boerprogramma. En naast de producten in de schappen, blijven we alle programma’s van Beter
voor Natuur & Boer samen met onze boeren en telers ontwikkelen. Daar kijken we naar uit!
Klimaatneutrale bedrijfsvoering
We zetten stappen om te verduurzamen op alle onderdelen van ons bedrijf. In 2021 werd de
CO2-uitstoot in eigen winkels van Albert Heijn teruggedrongen met 92,3% ten opzichte van
2018. De resterende uitstoot in de eigen operatie wordt in 2022 gecompenseerd door bij te
dragen aan VCS-gecertificeerde klimaatprojecten, terwijl Albert Heijn blijft werken aan
verdere reductie van de uitstoot. Vanaf 2022 is de gehele bedrijfsvoering van Albert Heijn –
in winkels, logistiek en kantoor – daarmee klimaatneutraal.
Versnellen op de eiwittransitie
Om te versnellen in de eiwittransitie gaan we plantaardig in 2022 steeds meer onder de
aandacht brengen zodat we klanten blijven inspireren. In 2022 breiden we ons vega(n) en
plantaardige assortiment uit met 150 lekkere, makkelijke en betaalbare plantaardige en vegetarische producten. Daarnaast blijven wij onze klanten jaarrond inspireren met lekkere
recepten en makkelijke oplossingen die allemaal bijdragen aan een plantaardiger
voedingspatroon.
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Over dit verslag
Na 4 duurzaamheidsverslagen is dit het eerste missieverslag van Albert Heijn, voor het jaar
2021 van januari tot en met december 2021. We geven dit jaarlijks uit. Het verslag over 2021
is op 21 april 2022 gepubliceerd. Het Albert Heijn missieverslag 2021 is niet gecontroleerd
door een externe accountant.
Global Reporting Initiative
Sinds 2019 houdt Albert Heijn bij de duurzaamheidsverslaglegging de GRI-standaard aan. Het
Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die de standaard voor
duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Ons moederbedrijf Ahold Delhaize maakt al langer
gebruik van deze standaard. Dit missieverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI
Standards kernachtige versie (Core). In de GRI Content Index staan verwijzingen waar je de
resultaten in Albert Heijns Missieverslag 2021 terugvindt.
Onze materialiteitsmatrix
Duurzaamheid is een breed begrip en het omvat een veelvoud aan thema’s. Om focus aan te
brengen op die thema’s doen we periodiek stakeholderonderzoek. In 2020 lieten we een
extern bureau onderzoek doen onder belangrijke interne en externe stakeholdergroepen. Aan
stakeholders is gevraagd welke thema’s zij het meest belangrijk vinden. Het onderzoek
resulteert in een materialiteitsmatrix, waar de thema’s gerangschikt zijn op relevantie voor
externe stakeholders (verticale as) en mate van impact die Albert Heijn heeft (horizontale as).
De thema’s zijn geclusterd in vier categorieën.
Alhoewel alle 25 thema’s voor Albert Heijn belangrijk zijn, zijn de thema’s rechtsboven in de
figuur ‘materieel’. Dat betekent dat wij hier in onze strategie extra aandacht aan besteden en
er uitgebreider, volgens de GRI-richtlijnen, over rapporteren. Thema’s waar onze maatschappelijke impact groot is en die relevant zijn voor stakeholders zijn onder andere Voedselverspilling, Duurzame Landbouw en Gezonde producten.
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Bijlage: Begrippenlijst
Begrip

Uitleg

AHF

Albert Heijn Foundation

Amfori

Amfori is een organisatie die staat voor eerlijke en duurzame handel.
Ze brengen zo’n 2.400 detailhandelaren, leveranciers, merken en
andere organisaties samen om dit te bewerkstelligen

BLK

Beter Leven Keurmerk

BSCI

Het Business Social Compliance Initiative is een initiatief van bedrijven
die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun
wereldwijde toeleveringsketen

Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL)

De brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven

FSC

FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch
levensvatbaar beheer van de bossen wereldwijd

Home Shop Centers

Logistieke centra voor online bestellingen

HUB

Locaties aan de rand van de stad vanaf waar bezorgauto’s de stad in
rijden

IDH

IDH- The Sustainable `Trade Initiative is een organisatie (Stichting) die
samenwerkt met bedrijven, financiers, overheden en het
maatschappelijk middenveld om duurzame handel in wereldwijde
waardeketens te realiseren

PEFC

Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en
papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat
het bos in stand blijft

Pick Up Points

Locaties waar online bestelde boodschappen opgehaald kunnen
worden

Sustainable Based Targets
initiative (SBTi)

Raamwerk dat helpt te specificeren hoeveel en hoe snel organisaties
hun CO2-uitstoot moeten verminderen om in 2050 binnen de
maximale temperatuurstijging van 2°C, maar liever 1,5°C te blijven

Sustainable Supply Chain
Initiative (SSCI)

Organisatie wat bedrijven helpt met hun supply chain due diligence
door criteria te stellen aan audit-, monitoring- en
certificeringsprogramma’s op het gebied van het meten van sociale en
ecologische duurzaamheid

SWR

Sustainable Wine Roundtable

WIETA

The Wine and Agricultural Ethical Trading Association
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Bijlage: GRI Content Index
Algemene onderwerpen
GRI Standaard

GRI 102: Algemene
informatievoorziening
2016

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de
organisatie

De missie van Albert Heijn

102-2

Activiteiten, merken,
producten en/of
diensten

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar
beter eten
Met Albert Heijn in Nederland bedoelen
we: Albert Heijn, AH to go en AH Online.
In België breidden we het bezorggebied
uit naar 50% van de Vlaamse
huishoudens.

102-3

Locatie van het
hoofdkantoor van de
organisatie

Zaandam

102-4

Locatie van werkzaamheden

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar
beter eten

102-5

Eigendomsstructuur en
de rechtsvorm

Albert Heijn is eigendom van Ahold
Delhaize.

102-6

Afzetmarkten

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar
beter eten

102-7

Omvang van de
organisatie

De missie van Albert Heijn
Albert Heijn in 2021: samen op weg naar
beter eten

102-8

Informatie over
werknemers en andere
uitvoerende personen

Talenten inzetten om onze missie te
realiseren
Onze medewerkers zijn verspreid over
hoofdkantoor (2.028), winkels (86.217) en
distributiecentra (3.057). Daarnaast
werken er 1.166 medewerkers bij onze
HUB’s, Home Shop Centers en Pick Up
Points.

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

32.521 mensen met een vast contract
(44,3% man, 55,7% vrouw, 0,03% overig*).
65.448 mensen met een tijdelijk
contract (44,1% man, 55,8% vrouw, 0.2%
overig).
*onder ‘overig’ vallen zowel non-binaire
werknemers als werknemers die hun
gender niet openbaar hebben gemaakt.

b. Totaal aantal
We splitsen Nederland niet verder op in
werknemers naar type
regio’s.
arbeidscontract (vast en
tijdelijk), naar regio
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GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

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

12.594 mensen werken fulltime (38,2%
vrouw,61,8% man & 0,1% overig). 85.345
mensen werken parttime (58,3% vrouw,
41,6% man & 0,2% overig)

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

Talenten inzetten om onze missie te
realiseren
Er wordt beperkt gebruik gemaakt van
externe partijen zoals consultants. In
distributiecentra, Home Shop Centers en
HUB’s wordt gebruik gemaakt van
uitzendkrachten. In totaal is bij ecommerce 86,2% van de werknemers
extern (8.219 in totaal) en op het Albert
Heijn hoofdkantoor is 20,6% extern (525
in totaal).

e. Sigificante
Geen sterke schommelingen
schommelingen in deze
aantallen, zoals
bijvoorbeeld
seizoenarbeid
f. Uitleg hoe deze data
Samengesteld op basis van eigen
zijn samengesteld,
personeelbestand. Fulltime is vanaf 0,8
inclusief toelichting op FTE.
eventuele onderliggende
aannames.
102-9

Toeleveringsketen

Ketentransparantie

102-10

Significante
veranderingen in de
organisatie en de
toeleveringsketen

Een missie vol betekenis

102-11

Uitleg over de
toepassing van het
voorzorgsprincipe

Beter eten is de wereld beter achterlaten
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GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

102-12 Externe initiatieven
Sustainable Development Goals, IMVOconvenant Voedingsmiddelen, IMVOconvenant Sierteeltsector, Science
Based Targets initiative, United Nations
Guiding Principles on Business and
Human Rights, OESO Richtlijnen voor
Multinationale Ondernemingen, OECDFAO 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, Vega
Favorieten (via Nationale Postcode
Loterij), Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek, Uitvoeringsagenda
Stadslogistiek,
Nationaal Preventieakkoord,
Klimaatakkoord, Gezond010: het
akkoord, Dutch Initiative on Sustainable
Cocoa (DISCO), Sustainability Initiative
Fruit and Vegetables (SIFAV), Floriculture
Sustainability Initiative (FSI),
Sustainable Nut Initiative (SNI), AISE
Charter for Sustainable Cleaning 2020+,
Better Cotton Initiative (BCI), Statiegeld
Nederland (via CBL) en Afvalfonds
Verpakkingen (via CBL), Nederlands
Sojaplatform, Brancheplan Duurzaam
Verpakken, Monitor Energiebesparing,
Alliantie Verduurzaming Voedsel,
Marktprogramma Verduurzaming
Dierlijke Producten, Dutch Food Week,
Embassy of Food - Dutch Design Week,
Sustainable wine roundtable
102-13 Lidmaatschappen van
verenigingen

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
(CBL), VNO-NCW, GS1, Foodpolicy,
evofenedex, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW),
Algemene Werkgevers Vereniging
Nederland (AWVN), Dutch Green Building
Council (DGBC), Nederlandse Franchise
Vereniging (NFV), Kern, Neprom,
Nederland Schoon

Strategie
102-14

Verklaring van de
hoogste beslissingsbevoegde

Samenwerken aan uitdagingen op ons
bord

Ethiek en integriteit
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GRI Standaard

Informatie
102-16

Beschrijving
Waarden, principes,
standaarden en
gedragscodes

Verwijzing/informatie
Een missie vol betekenis
Ons beleid voor ketentransparantie
Certificering van eigen merkproducten
Beter voor Natuur & Boer-programma

Bestuursstructuur
102-18

Bestuursstructuur

Ons dagelijks bestuur staat onder leiding
van algemeen directeur Marit van
Egmond. Het duurzaamheidsteam (4,5
FTE) hoort bij afdeling ‘logistiek & ketens’.
Team ‘gezondheid en smaak’ (7,4FTE)
houdt zich onder andere bezig met onze
ambities rondom ‘beter eten is beter
leven’. De doelstellingen van de missie
horen bij de prestaties waar onze
commerciële managers,
kwaliteitsmanagers en directieleden
ieder jaar op worden beoordeeld.

Stakeholder betrokkenheid
102-40 Lijst van groepen
belanghebbenden
102-41

Klik hier voor meer informatie over
contact met onze stakeholders

Collectieve
arbeidsovereenkomst

100%

102-42 Inventarisatie en
selectie van
belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over
contact met onze stakeholders

102-43 Aanpak voor de
benadering van
belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over
contact met onze stakeholders

102-44 Voornaamste
onderwerpen en
belangen van de
belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over
contact met onze stakeholders

Verslagprofiel
102-45 Bedrijfsonderdelen die
zijn inbegrepen in het
financiele verslag

Albert Heijn B.V., AH to go B.V. en AH
Online B.V.

102-46 Uitgangspunten voor
het bepalen van de
inhoud en de
afbakening per
onderwerp

Onze materialiteitsmatrix

102-47

Onze materialiteitsmatrix

Opsomming van
materiele onderwerpen

102-48 Herformulering van
eerder verstrekte
informatie

Niet van toepassing

102-49 Veranderingen in
verslaglegging

Over dit verslag
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GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

102-50 Verslagperiode

De missie van Albert Heijn
Over dit verslag

102-51

Datum van het meest
recente verslag

Over dit verslag

102-52 Verslagleggingscyclus

Over dit verslag

102-53 Contactpunt voor
vragen over het verslag

Colofon en contact

102-54 Claim om in
overeenstemming met
GRI standards te
rapporteren

Over dit verslag

102-55 GRI inhoudsopgave /
content index

Over dit verslag

102-56 Externe controle

Over dit verslag
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Materiële onderwerpen
GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

Impact als werkgever
GRI 103: Management aanpak 2016

GRI 405: Diversiteit
en inclusie

GRI414: Ontwikkelen
van talent

GRI403: Gezond en
veilig werken 2018

103-1

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Talenten inzetten om onze
missie te realiseren

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Talenten inzetten om onze
missie te realiseren

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

Talenten inzetten om onze
missie te realiseren

405-1

Diversiteit van bestuursorganen en Onder de leidinggevenden
medewerkers
binnen Albert Heijn is 60,8%
man en 39,2% vrouw

405-2

Verhouding basissalaris en
beloning van vrouwen tot mannen

Salarisverhouding man/vrouw

404-2

Programma’s voor
competentiemanagement en
levenslang leren die de blijvende
inzetbaarheid van werknemers
garanderen en hen helpen bij het
afronden van hun loopbaan

Ontwikkelen en
loopbaankansen bij Albert
Heijn

404-3

Percentage werknemers dat
Ontwikkelen en
regelmatig wordt ingelicht omtrent loopbaankansen bij Albert
prestatie- en loopbaanontwikkeling Heijn

403-1

Managementsystemen voor
Veilig kunnen werken
arbeidsgerelateerde gezondheid en
veiligheid

403-2

Risico inventarisatie, - beoordeling
en incidentenonderzoek

Veilig kunnen werken

403-3

Arbodienstverlening en
bedrijfsgeneeskunde

Veilig kunnen werken

403-4

Medewerkersconsultatie,
Veilig kunnen werken
-participatie en communicatie over We vragen werknemers mee te
gezondheid op het werk
denken over
veiligheidsknelpunten in de
distributiecentra. Werknemers
worden zo betrokken in het
verbeteren van de veiligheid;
ze komen met
verbeteringsideeën die – waar
mogelijk – ook worden
uitgevoerd.
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GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

403-5

Training over gezond en veilig
werken

Veilig kunnen werken
In 2021 ontwikkelden we
verschillende nieuwe elearnings, werkopdrachten en
workshops over veiligheid voor
winkelmedewerkers.
In 2021 ontwikkelden we een
e-learning module, zodat
werknemers vanaf 2022 in één
keer de benodigdheden voor
hun eigen thuiswerkplek
kunnen bestellen en
informatie ontvangen over het
gezond en veilig inrichten van
deze werkplek.
Ook de e-learning ‘werken op
kantoor’ is verbeterd, zodat
informatie up to date is en nog
begrijpelijker voor
werknemers.
Voor bezorgers ontwikkelden
we een nieuwe e-learning,
waarin zowel de veiligheid op
het Home Shop Center als
veiligheid onderweg aan bod
komen.
In samenwerking met Toyota
Material Handling Nederland
bieden we
reachtruckchauffeurs een
vernieuwde training aan om
veilig te rijden in onze
magazijnen.

403-6

Bevordering van
medewerkersgezondheid

Beter eten met collega's

403-7

Preventie en beperking van
Veilig kunnen werken
impacts van arbeidsgerelateerde
gezondheids- en veiligheidsrisico's

403-8

Scope van veiligheids- en
Veilig kunnen werken
gezondheidsmanagementsystemen

403-9

Werkgerelateerd letsel: aantal
incidenten die professionele
medische behandeling vereisen per 200.000 werkuren

Albert Heijn 0,4
AH to go 0,0
Logistiek 1,6
eCommerce 1,7
Totaal 0,8

403-10

Werkgerelateerde ziekte: aantal
arbeidsongevallen dat resulteert in
minstens 1 verzuimdag per
200.000 werkuren

Albert Heijn 0,3
AH to go 0,0
Logistiek 3,1
eCommerce 3,6
Totaal 1,2

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Beter eten is beter leven

Beter eten is beter leven
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1
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GRI Standaard

GRI416:
klantgezondheid en
veiligheid 2016

GRI 417: Marketing
en labelling 2016

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Beter eten is beter leven

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

De koers naar een gezondere
samenleving

AHKPI1

Vermindering van specifieke
ingrediënten

Een beetje minder zout, suiker
en verzadigd vet

AHKPI3

Healthy living sales

Healthy living sales

416-1

Beoordeling van de gezondheids- Inspiratie en activatie voor een
en veiligheidseffecten van product- gezondere leefstijl
en servicecategorieën
Certificering van eigen
merkproducten

416-2

Incidenten van niet-naleving met
betrekking tot de gezondheids- en
veiligheidseffecten van producten
en diensten

Certificering van eigen
merkproducten

417-1

Vereisten aan informatie en
labelling van producten en
diensten

Weet wat je eet

103-1

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Beter eten verbindt

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Beter eten verbindt

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

Beter eten verbindt in 2022

Nieuwe toeleveranciers gescreend
op milieu criteria

Ons beleid voor
ketentransparantie

Negatieve milieu impacts in de
waardeketen en de getroffen
maatregelen

Risicoanalyse

Operaties die zijn onderworpen
aan beoordelingen op het gebied
van mensenrechten of
effectbeoordelingen

Samenwerking en initiatieven
Ketenonderzoek

Beter eten verbindt
GRI 103: Management aanpak 2016

GRI 308: Beoordeling 308-1
van toeleveranciers
op milieu aspecten
2016
308-2

GRI 412: Beoordeling 412-1
op mensenrechten
2016
412-2
GRI 414: Beoordeling 414-1
van leveranciers op
sociale aspecten
2016

Employee training on human rights Ons beleid voor
policies or procedures
ketentransparantie
Nieuwe toeleveranciers gescreend
op sociale criteria

Ons beleid voor
ketentransparantie

414-2

Negatieve sociale impacts in de
waardeketen en de getroffen
maatregelen

Risicoanalyse

AHKPI5

Gecertificeerde producten

Certificering van eigen
merkproducten

AHKPI6

Resultaten versketens

Beter voor Natuur & Boerprogramma

Missieverslag 2021 | Bijlage: GRI Content Index | 98

GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

Beter eten is de wereld beter achterlaten
Duurzame landbouw
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Beter eten verbindt

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Beter eten verbindt

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

Beter eten verbindt in 2022

AHKPI6

Resultaten versketens

Beter voor Natuur & Boerprogramma

103-1

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Voedselverspilling

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Voedselverspilling

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

Voedselverspilling

306-1

Afvalproductie en aanzienlijke
afvalgerelateerde impact

Voedselverspilling

306-2

Aanpal van aanzienlijke
afvalgerelateerde impact

Voedselverspilling

306-4

Hergebruik van afval

Voedselverspilling

AHKPI4

Intensiteit van voedselverspilling (t/ Voedselverspilling
€ 1 mln)

103-1

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Beter verpakken

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Beter verpakken

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

Beter verpakken

301-2

Gebruik van gerecyclede
materialen

Recyclebare verpakkingen en
meer gerecycled materiaal

AHKPI3

Reductie van verpakkingsmateriaal Minder verpakkingsmateriaal

103-1

Verklaring en afbakening van het
materiele onderwerp

Klimaat

103-2

Management aanpak van dit
onderwerp

Klimaat

103-3

Evaluatie van de management
aanpak

Reductieplannen in 2022

305-1

Directe (Scope 1)
broeikasgasemissies

Klimaat

305-2

Indirecte energie (Scope 2)
broeikasgasemissies

Klimaat

Voedselverspilling en afval
GRI 103: Management aanpak 2016

GRI 306: Afval 2020

Duurzaam verpakken
GRI 103: Management aanpak 2016

GRI 301:
Grondstoffen 2016

Klimaat
GRI 103: Management aanpak 2016

GRI 305:
Emissies 2016
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GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

305-3

Scope 3 BKG emissions

Terugdringen van CO2-uitstoot
van onze productieketens

305-4

Intensiteit van broeikasgasemissies Klimaat

305-5

Vermindering van
broeikasgasemissies

Klimaat

Contact met onze stakeholders
Stakeholder

Wijze van contact in 2021

Belangrijkste onderwerpen

Klanten

Klantenservice,
consumentenonderzoek, social media
(interactief), contact in de winkel

Beter eten, Klimaat, Duurzaam
verpakken, Ketentransparantie
Dierenwelzijn, Veiligheid, Biologisch
eten, Vegetarisch en plantaardig
eten, Gezondere leefstijl.

Medewerkers

Intranet,
Albert Heijn-strategie, Doelen en
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, resultaten, Welzijn medewerkers.
dialoogsessies, lunchlezing, (digitale)
evenementen

Nationale & lokale
overheid

Nieuwsbrief ‘Beter Eten voor iedereen’,
werkbezoeken, dialoogsessies,
deelname werkgroepen/pilots,
Lid Topconsortium Kennis en Innovatie
(TKI) Agri&Food, IMVO-convenant
Voedingsmiddelen, IMVO-convenant
Sierteeltsector, Sustainability Initiative
Fruit and Vegetables (SIFAV), Floriculture
Sustainability Initiative (FSI).

Beter Eten, Klimaat, Duurzaam
verpakken, Voedselveiligheid,
Voedselverspilling,
Werkgelegenheid,
Werkgeverschap, Lokale impact,
Mensenrechten, Corona, Veilig
winkelen, Ketentransparantie,
Biologisch eten, Biodiversiteit,
Vegetarisch en plantaardig eten,
Gezondere leefstijl, Dierenwelzijn

Maatschappelijke
organisaties

Werkbezoeken, dialoogsessies,
nieuwsbrief ‘Beter Eten voor iedereen’,
Samenwerking
Naturalis Biodiversity Center, IMVOconvenant Voedingsmiddelen, IMVOconvenant Sierteeltsector

Beter Eten, Klimaat, Duurzame
verpakkingen, Voedselveiligheid,
Werkgeverschap, Dierenwelzijn,
Ketentransparantie,
Mensenrechten, Biologisch eten,
Biodiversiteit, Vegetarisch en
plantaardig eten, Gezondere
leefstijl

Branche- en
werkgeverorganisaties

Deelname commissies, nieuwsbrief
‘Beter Eten voor iedereen’, besturen,
dialoogsessies

Beter Eten, Klimaat, Duurzaam
verpakken, Voedselverspilling,
Werkgelegenheid, Werkgeverschap,
Transport & Logistiek, Veiligheid,
Lokale impact, Mensenrechten,
Ketentransparantie, Duurzaam
verpakken, Biodiversiteit,
Gezondere leefstijl, Dierenwelzijn,
Due diligence

Wetenschap /
Kennisinstituten

Dialoogsessies, samenwerking met
Wageningen University en
Rijksuniversiteit Groningen

Beter Eten, Klimaat, Duurzame
verpakkingen, Dierenwelzijn,
Ketentransparantie, Veiligheid,
Gezondere leefstijl

* Wegens Covid-19-maatregelen vond ook in 2021 het merendeel van onze contacten met stakeholders digitaal plaats.
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Salarisverhouding man/vrouw
Gemiddeld

108%

Salarisverhouding man/vrouw opgesplitst naar leeftijd
Salarisverhouding*

% werknemers per
leeftijdscategorie

# Vrouw / # Man

98,12%

65,00%

32942 / 26953

21-50 jaar

109,59%

27,29%

13162 / 12039

ouder dan 50 jaar

137,72%

7,85%

4589 / 2664

Leeftijd (Interne populatie)
t/m 20 jaar

Salarisverhouding man/vrouw opgesplitst naar functie
Salarisverhouding*

% werknemers per
functie

#Vrouw / # Man

Hoofdkantoor

103,90%

1,28%

821 / 684

Hoger personeel hoofdkantoor

103,59%

0,91%

485 / 842

Logistiek

102,28%

4,57%

172 / 2861

Functie (Interne populatie)

eCommerce en
winkelmedewerkers

92,82%

92,40%

49187 / 36748

109,58%

0,71%

392 / 831

99,69%

0,19%

59 / 131

Geen leidinggevende
(Vrouw / Man)

Wel leidinggevende
(Vrouw / Man)

Percentage niet vs
wel leidinggevend **

AH online

1543 / 5558

74 / 171

360,2% / 231,08%

AH to Go

228 / 129

15 / 16

56,57% / 107%

48841 / 38411

1215 / 1733

78,64% / 143%

199 / 484

27 / 64

243,21% / 237%

50811 / 44582

1331 / 1984

88% / 149%

Supermarktmanagers
Leadership (Director & hoger)

Diversiteit leidinggevenden
Brand (Intern & extern)

Albert Heijn
Albert Heijn Support
Totaal

*

Als % hoger ligt dan 100%, ligt gemiddelde uurloon van mannen hoger dan dat van vrouwen.

** Als % hoger ligt dan 100%, dan zijn er meer mannen dan vrouwen voor die categorie.
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Colofon en contact
Heeft u naar aanleiding van dit missieverslag nog vragen over onze missie? Neemt u dan
telefonisch contact op met onze klantenservice: 0800-0305. Wij zijn bereikbaar van maandag
t/m zaterdag van 08:00 tot 23:00 uur.
Albert Heijn
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
ah.nl
Colofon
Vormgeving: AH Studio
Tekst: The Terrace
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 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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