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-Persbericht-

JUMBO BREIDT LANDELIJKE SAMENWERKING MET VOEDSELBANKEN
NEDERLAND UIT


Jumbo was in 2015 de eerste supermarkt die landelijk faciliteerde dat lokale
voedselbanken bij winkels producten konden inzamelen



Jumbo winkels kunnen nu nog makkelijker samenwerken met lokale voedselbanken



Jumbo heeft de ambitie voedselverspilling verder terug te dringen

Jumbo heeft de ambitie om haar milieu-impact te verminderen en de
voedselverspilling in haar winkels verder terug te dringen. Artikelen die niet
meer geschikt zijn om te verkopen, zijn vaak nog wel geschikt voor
consumptie. Deze artikelen worden al door vele Jumbo winkels gedoneerd aan
lokale voedselbanken. Jumbo gaat deze samenwerking met Voedselbanken
Nederland intensiveren en tekende hiervoor gisteren een landelijke
overeenkomst.
Met de landelijke overeenkomst met Voedselbanken Nederland maakt Jumbo het
haar winkels en distributiecentra lokaal nog makkelijker om zelf een bijdrage te
leveren aan het terugdringen van voedselverspilling en een goede bestemming te
vinden voor overtollig voedsel. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. Door samen te werken met de voedselbank worden
producten, die Jumbo bijvoorbeeld niet meer kan verkopen conform de Zeven
Zekerheden maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, gedoneerd aan hen die het
nodig hebben.
De landelijke samenwerking met Voedselbanken Nederland, die nu zowel voor de
distributiecentra als voor de winkels geldt, is één van de initiatieven van Jumbo om
voedselverspilling tegen te gaan. Een groot deel van de winkels werkt al samen met

een van de 167 voedselbanken in Nederland en de doelstelling is dat alle winkels
waar mogelijk de samenwerking aangaan.
“We werken al verschillende jaren samen met Voedselbanken Nederland. Dat we
deze samenwerking nu gaan intensiveren maakt me erg trots. Hiermee kunnen we
aan de wens van onze winkels voldoen om ook lokaal nog meer bij te kunnen dragen
aan het tegengaan van voedselverspilling en producten te doneren aan mensen die
het goed kunnen gebruiken”, vertelt Colette Cloosterman – van Eerd, directeur
Formule en Innovatie van Jumbo.

Voedselverspilling verminderen
Bij Jumbo is voedselverspilling een belangrijk thema binnen haar
duurzaamheidsbeleid. Jumbo wil geen eetbaar voedsel weggooien en ontwikkelt
diverse activiteiten om voedselverspilling binnen haar organisatie en bij de klant thuis
te verminderen. Zo introduceert Jumbo dit jaar verschillende producten van
reststromen. Bij het samenstellen van recepten voor het inspiratiemagazine Hallo
Jumbo is aandacht voor het gebruik van hele producten, zodat er nagenoeg geen
restanten overblijven.
Over Jumbo Supermarkten
Jumbo telt momenteel zo’n 580 winkels, waaronder drie Foodmarkten. Ook zijn er
ruim 300 Pick Up Points waar klanten hun online bestellingen kunnen ophalen en
bezorgt de supermarktketen boodschappen aan huis. In alle winkels én online wordt
de unieke Jumbo formule gevoerd (beste service + grootste assortiment x laagste
prijs) en kunnen klanten vertrouwen op de 7 Zekerheden. Door de klant altijd centraal
te zetten, is het familiebedrijf één van de best gewaardeerde supermarktketens. Niet
voor niets is Jumbo al zestien keer door GfK uitgeroepen tot beste supermarkt van
Nederland. Door de overname van Super de Boer in 2009 en C1000 in 2012 is
Jumbo uitgegroeid tot het tweede supermarktbedrijf van het land. Bovendien heeft
Jumbo begin 2016 de foodserviceformule La Place overgenomen. Voor meer
informatie zie www.jumbo.com.
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