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Highlights
1.454

24.900

100%

8%

aantal winkels
(1.443 in 2018)

Gestopt

592

279

eigenmerk productverpakkingen
eind 2019 gestopt met
met gerecycled plastic
de verkoop van rookwaar

microbeads-vrij
assortiment (zowel
eigenmerk als A-merken)

stijging CO2-uitstoot
(t.o.v. 12% reductie in 2018)

winkels voorzien
van LEDverlichting
(t.o.v. 504 in 2018)

arbeidsplaatsen ingevuld
door medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt

4x op rij

100%

1.963

Start

uitgeroepen tot Top
Employer in Nederland
en België
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medewerkers
(t.o.v. 23.700 in 2018)

60

duurzame electriciteit
in de winkels in België

medewerkers met een
drogistdiploma

eind 2019 start van Kruidvat
Natuurlijk & Voordelig

4

Voorwoord
Dit is ons vierde MVO-verslag. We delen de stappen die we in 2019 verder hebben

We zijn ons ook bewust van onze invloed op het plasticprobleem. Jaarlijks belanden

doorgezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook lees je

tonnen plastic in de oceanen. ‘Minder plastic’ staat bij A.S. Watson daarom hoog op

meer over de visie, plannen en ambities van A.S. Watson. Want ook al zijn we trots op

de agenda. We stellen onszelf concrete doelstellingen om minder plastic te gebruiken,

wat we doen, we realiseren ons dat het altijd beter kan.

verpakkingen recyclebaar te maken en willen leveranciers en consumenten activeren
anders om te gaan met plastic. Lees meer over onze doelstellingen op p. 24.

Vanaf juli 2019 mocht ik het stokje overnemen van Gerard van Breen, die in de twaalf
jaar dat hij CEO van A.S. Watson Health & Beauty Benelux was, van Kruidvat en

De kracht van A.S. Watson zit in onze grootte. Met onze schaal kunnen we de massa

Trekpleister twee mooie en sterke retailbedrijven maakte. Retailers die verweven zijn

aanzetten tot het maken van duurzame keuzes. Vanuit die gedachte is Kruidvat Natuurlijk

met de levens van Nederlandse gezinnen, en midden in de maatschappij staan.

& Voordelig ontstaan. Een concept dat aansluit bij de steeds bewustere consument.
De consument van vandaag wil weten wat hij koopt, heeft behoefte aan duiding en

Die positie gaat hand in hand met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

transparantie, en liefst ook nog voor een lage prijs. Lees hier meer over op p. 16.

Kruidvat Trekpleister zijn meer dan een voordeeldrogist. Steeds meer medicijnen zijn
beschikbaar zonder recept en liggen bij ons in het schap. Verantwoord gebruik van

Eind 2019 hebben we de uitfasering van tabak afgerond. In geen van onze winkels

die medicijnen zien we als een van onze belangrijkste maatschappelijke taken.

zijn nog rookwaren te verkrijgen. Ondanks dat dit gevolgen heeft voor onze omzet,

De erkenning van drogisten door de Nederlandse overheid als cruciale beroepsgroep

zien we dit als een logische stap waar we volledig achter staan.

tijdens COVID-19 heeft ons gesteund om ons ook in deze moeilijke tijd in te blijven
zetten voor de gezondheid van consumenten. Juist nu.

Grote stappen als deze zijn essentieel voor vooruitgang. Uiteindelijk draait het echter
om de ontelbare beslissingen die we elke dag maken. Door bij al die keuzes bewust

Ook vinden we het als grote retailer belangrijk om te weten wat er in onze producten zit

te zijn over de gevolgen voor onze mensen, de maatschappij en het milieu.

en hoe ze geproduceerd worden. In 2019 hebben we stappen gezet om dit in kaart te

Alleen zo kunnen we het verschil maken. Ik ben trots op ons team, dat dit elke dag

brengen. In veel verzorgingsproducten zit bijvoorbeeld palmolie. De productie hiervan

weer weet te realiseren.

kan gepaard gaan met illegale ontbossing. Dat zien we als een urgent en onderschat
thema, waar we in samenwerking met NGO’s stappen willen zetten en meer positieve

Veel leesplezier!

impact willen maken op verduurzaming van de keten.

Ed van de Weerd, CEO A.S. Waton Health & Beauty Benelux
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1 Wie we zijn

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

Wie we zijn
In het kort
Wij zijn A.S. Watson Health & Beauty Benelux. We zijn het moederbedrijf van onder
meer Kruidvat, Trekpleister en Prijsmepper. We zijn marktleider in health & beauty in
Nederland en zijn onderdeel van A.S. Watson Group.
Onze organisatie groeit. In 2019 werkten bij ons zo’n 24.900 enthousiaste medewerkers
(2018: 23.700) in een van onze 1.454 winkels (Kruidvat (Nederland, België en Frankrijk),
Trekpleister en Prijsmepper), distributie en e-fulfillmentcentra en op onze kantoren,
in Nederland en België.
Grofweg richten we ons op vier productcategorieën: health, baby, beauty en body.
Dit vullen we aan met een afwisselend aantal variabele producten, waarmee we
onze klanten willen verrassen. Met ons brede assortiment richten we ons in principe
op iedereen in de Benelux: mannen, vrouwen en kinderen in elke leeftijdscategorie.
Gezondheid bereikbaar maken voor iedereen, dat is ons doel.

7
Onze formules
Kruidvat
Kruidvat is een self service voordeeldrogist. Met Kruidvat bieden we
een uitgebreid, voordelig en gevarieerd aanbod aan health & beauty
producten en een verrassend aanvullend assortiment, met onder meer
speelgoed, decoratie en huishoudartikelen. Bij Kruidvat ontvangen we
wekelijks meer dan 5 miljoen klanten. Wij zijn altijd dichtbij met een
winkel vlakbij in Nederland en België. Onder het eigen merk wordt een
grote hoeveelheid artikelen aangeboden. Dit zijn producten met een
goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Dit maakt Kruidvat een
marktleider in de health & beauty sector.
Trekpleister
Trekpleister is een echte buurtdrogist. Een voordelige buurtdrogist met
aandacht voor de klant. Met bijna een half miljoen klanten per week,
biedt Trekpleister een uitgebreid aanbod van producten in health &
beauty en niet-health & beauty producten voor een vaste lage prijs.
Bij Trekpleister krijgen klanten advies over schoonheids- en verzorgingsproducten, zelfzorggeneesmiddelen, vitamines en voedingssupplementen. Ook biedt Trekpleister services als een stomerij,
inpakservice en een niet-goed-geld-teruggarantie.
Prijsmepper
Prijsmepper biedt restvoorraden aan tegen een zeer lage prijs.
Door enkel restvoorraden van de andere twee formules te verkopen,
voorkomen we dat we met grote partijen onverkochte artikelen blijven
zitten. Prijsmepperwinkels zijn altijd gevestigd in tijdelijke pop-upwinkels.
Zo verkleinen we reststromen, en voorkomen we leegstand.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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85%

Health & Beauty

15%

Niet aan Health & Beauty gerelateerd

Totaal assortiment

58%

42%

30%

70%

Eigen merk

Andere merken

34%

66%

Assortiment
Cumulatief hadden we in heel 2019 ruim 139.000 verschillende artikelen
in ons assortiment. Op dagelijkse basis liggen er in onze winkels
gemiddeld 14.000 verschillende artikelen. Op basis van omzet hebben we
in bovenstaande afbeelding het assortiment verdeeld in de categorieën
Health & Beauty en niet aan Health & Beauty gerelateerd assortiment,
en in eigenmerkproducten versus andere merken (A- of B-merken of
exclusieve labels). Van alle eigenmerkproducten was 20% onderdeel
van een wisselend assortiment en 80% was vast assortiment.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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1.1 Onze waarden
De retailmarkt is constant in beweging. De wensen van onze klanten veranderen,
en het is aan ons om hierin mee te bewegen en relevant te blijven. We willen als
organisatie succesvol en flexibel in kunnen spelen op ontwikkelingen. Dat vraagt om
passie voor het werk, betrokkenheid bij onze organisatie, teamwork met respect voor
en vertrouwen in elkaar, vakkundigheid in het werk en enthousiasme voor innovatie.
Passie
Als werkgever vinden we het belangrijk positieve energie te brengen in alles wat we
doen. Dit doen we door onze mensen te stimuleren om continu te blijven leren en ontwikkelen en door plezier te halen uit het overtreffen van de verwachtingen van de klant.

Passie

Teamwork
Met respect, vertrouwen en openheid werken we samen aan hetzelfde doel:

Teamwork

tevreden klanten en succesvolle winkels. We zien veel waarde uit de inzichten die
we halen vanuit verschillende perspectieven. Door samen te werken en elkaar te
helpen bereiken we synergie en saamhorigheid.
Betrokkenheid
Betrokkenheid is voor A.S. Watson essentieel in alles wat we doen. Betrokkenheid bij
klanten, betrokkenheid bij elkaar, bij het milieu en de maatschappij waarin we leven.
Door onze klanten centraal te stellen in alles wat we doen, door de bereidheid

Betrokkenheid

om altijd nog een extra stap te doen als dat nodig is. Door de energie om resultaat
te genereren, waarbij we een positief effect voor alle stakeholders nastreven.
Vakkundigheid
Gebaseerd op bewezen feiten, creëren we eenvoudige, slimme en pragmatische

Vakkundigheid

oplossingen waarmee we strategieën snel kunnen omzetten in concrete acties.
Innovatie
Bij A.S. Watson streven we voortdurend naar slimmer werken om elke dag beter te
worden in wat we doen. Met nieuwe ideeën, nieuwe technologie en nieuwe manieren
van werken creëren we meer waarde en betere resultaten.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

Innovatie
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1.2 Trends en ontwikkelingen
De health en beauty retailsector is volop in beweging. Consumenten worden bewuster.

Meer bewustzijn milieu-impact van grondstoffen

Ze zijn zich meer bewust van klimaatverandering, van milieudruk of van persoonlijke

Het consumptiepatroon in de Benelux ligt relatief hoog. Als de hele wereldbevolking

gezondheid. Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar informatie en producten die

zoveel zou consumeren zullen natuurlijke grondstoffen in rap tempo opraken.

daarbij aansluiten. Ze worden kritischer en hebben verwachtingen over bijvoorbeeld

Het besef hiervan groeit, zowel onder consumenten, overheden als in de retailsector

de duurzaamheid, de herkomst en gezondheid van producten en verpakkingen en de

zelf. Wegwerpplastic - plastic dat ontworpen is voor eenmalig gebruik - wordt in steeds

productieomstandigheden.

meer regio’s verboden. In Nederland vanaf januari 2021. Ook het bewustzijn rond
duurzame en verantwoorde grondstoffen groeit . Om de milieudruk te verlagen moet

Klimaatverandering is hier en nu

harder ingezet worden op de circulaire economie. Dus geen afval meer, maar

In 2019 waren de gevolgen van klimaatverandering opnieuw merkbaar. Denk aan

hergebruik en recycling. Lees hier meer over hoe wij inzetten op recycling, en het

bosbranden, overstromingen, of - dichter bij huis – hitte, droogte en hevige regenval.

verduurzamen en bewuster gebruiken van onze grondstoffen en verpakkingen.

Door efficiënter en schoner te consumeren en minder broeikasgassen uit te stoten,
kunnen we klimaatverandering afremmen. In het Parijsakkoord (2015) en het te

Meer aandacht voor gezonde en duurzame leefstijl

verwachten Nederlandse Klimaatakkoord (2020) zijn doelstellingen geformuleerd om

Mensen hebben steeds meer oog voor hun gezondheid en duurzaamheid.

de opwarming tot maximaal 1,5 graden op te warmen. Als grote retailer trekken we

De consument wordt vaker geconfronteerd met discussies over wat wel en niet ‘gezond’

ons dit aan en werken we hard aan het terugdringen van onze uitstoot.

of duurzaam is en zoekt daar gericht informatie bij. Gezondere en duurzamere leefstij-

Lees hier meer over onze CO2 uitstoot en hoe wij die omlaag brengen.

len worden het nieuwe ‘normaal’. Consumenten kiezen vaker voor vegetarisch of zelfs
veganistisch, zowel op het gebied van voeding als verzorgingsproducten. Het aanbod
volgt de vraag. Lees hier hoe wij onze klanten helpen bewustere keuzes te maken.
Digitalisering
De jaren ‘10 kunnen getypeerd worden als het decennium van de smartphone.
De verwachting is dat de jaren ’20 in het teken staan van verdergaande digitalisering
en slimme technologie. Hierdoor is data, bijvoorbeeld van consumptiepatronen,
realtime en in ruimere mate beschikbaar. Door deze data veilig en goed te beheren
kan efficiënter gewerkt worden en kunnen consumenten beter worden bediend.
Ook van e-commerce zullen consumenten nog hogere verwachtingen krijgen,
bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, gebruiksgemak en bezorgsnelheid.
Lees hier meer over hoe wij inzetten op het efficiënter inrichten van onze processen
door automatisering, klantenbinding via onze app en de verdere ontwikkeling van
onze online winkel.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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1.3 Onze visie op MVO
Jezelf elke dag goed, gezond en mooi kunnen voelen, daar maken we ons bij
A.S. Watson dag in dag uit hard voor. Dit doen we door ons ruime en verrassende
assortiment in health & beauty voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te maken, via
onze winkels en online. Daarnaast staan we met bijna 2.000 gecertificeerde drogisten in
de winkel klaar voor onze klanten met al hun aan health & beauty gerelateerd producten.

Duurzaam assortiment
Grondstoffen en
verpakkingen

We staan voor duurzame groei en lange termijn waardecreatie, en voeren onze

Goed werkgeverschap
Vitaliteit en
ontwikkeling

bedrijfsvoering met respect voor mens, dier en milieu. Omdat we niet willen dat onze
economische activiteiten het welvaartsniveau van toekomstige generaties aantast.
Met ons omnichannel bereik willen we bewustere en duurzamere keuzes bereikbaar
en betaalbaar maken voor de massa.
Ons MVO-beleid, waarmee we actief sturen op de vier pijlers duurzamer assortiment,
goed werkgeverschap, milieu en maatschappelijke betrokkenheid helpt ons daarbij.
Middels een materialiteitsanalyse hebben we bepaald welke thema’s en onderwerpen
voor ons en onze stakeholders het meest relevant zijn. Wat we doen om onze positieve

Maatschappelijk betrokken
Klantactivatie en
goede doelen

impact te vergroten en onze negatieve impact te verkleinen lees je in hoofdstuk 2.

Zuinig met het milieu
Energie en
recycling

Onze visie op MVO sluit aan op onze bedrijfsstrategie en is gebaseerd op vier principes

1

We zijn een voordeeldrogist in een self service formule

Door te zorgen voor een optimale mix van beschikbaarheid en vindbaarheid op het juiste moment,
maken we het onze klanten zo makkelijk mogelijk om producten zelf te vinden en te gebruiken.

2

We zijn altijd verrassend voor de beste prijs

We kennen de markt waarin we opereren en we luisteren goed naar wat de klant bezighoudt.
Met het juiste assortiment voor de juiste inkoop- en verkoopprijs spelen we hierop in.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

3

We zijn er voor de massa

4

We blijven innoveren

Ons assortiment is betaalbaar en bereikbaar voor iedereen, in de winkelstraat én online,
met de juiste boodschap via het juiste kanaal op het juiste moment zetten we dit kracht bij.
We maken bewuste en duurzamere keuzes bereikbaar voor de massa.

We blijven op de hoogte van technologische ontwikkelingen en investeren in innovatie.
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1.4 Hoe wij waarde creëren
Elke dag rekenen honderdduizenden klanten op ons ruime aanbod aan producten,

gebruiken. Via onze langjarige partnerships met NGO’s als KWF en de Stichting tegen

dichtbij gebracht door ons uitgebreide winkelnetwerk van ruim 1.450 winkels en online.

Kanker strijden we mee tegen huidkanker. Door nauw samen te werken met partners

Als leidende health en retailer in de Benelux leveren wij daarmee niet alleen een

en leveranciers, door invloed uit te oefenen op de keten en door met regelmaat social

bijdrage aan bewustere keuzes voor onze klanten. We zorgen met onze winkels ook

compliance audits uit te voeren, werken we aan eerlijke en verantwoorde arbeids-

voor lokale economische groei en werkgelegenheid. We zijn de directe werkgever van

omstandigheden. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we als groeiend bedrijf

bijna 25.000 medewerkers. Natuurlijk houdt het daar niet op. De producten die we

ook onze milieu-impact vergroten. We blijven ons daarom inspannen om deze negatieve

verkopen moeten geproduceerd en getransporteerd worden, op een eerlijke, veilige,

impact op het milieu te verkleinen. We dringen onze CO2-uitstoot verder terug

en milieuvriendelijke manier. Ook hier kunnen we waarde toevoegen.

door energiebesparende maatregelen door te voeren, zoals het installeren van
LED-verlichting in onze winkels, of het verduurzamen van ons wagenpark.

In het waardecreatiemodel op de volgende pagina maken we inzichtelijk welke

Ook proberen we via ons eind 2019 gelanceerde concept Natuurlijk & Voordelig

kapitalen we benutten, hoe we daar waarde mee creëren voor onze stakeholders

de consument te bewegen om bewustere en duurzamere keuzes te maken.

en wat dit de maatschappij op de langere termijn zal opleveren.
Als health & beauty retailer zijn we nergens zonder onze hardwerkende medewerkers.
Andere kapitalen die we inzetten om op lange termijn waarde te creëren zijn financiële
middelen, onze winkels, klantreputatie en relaties met leveranciers en partners en
natuurlijke gecertificeerde grondstoffen, zoals cacao, koffie, papier, palmolie en plastic.
Bij het inzetten van de middelen houden we rekening met de veranderende omgeving.
Door tegelijkertijd vast te houden aan onze strategische principes, kunnen we onze
producten voor iedereen bereikbaar maken. Dit doen we met respect voor mens,
dier en milieu, en met het oog op duurzame groei.
Onze activiteiten hebben een aantal directe uitkomsten. We sturen bijvoorbeeld
op loyale klanten, vitale en tevreden medewerkers, een duurzamer eigenmerk
assortiment, gerecyclede verpakkingen en minder gebruik van plastic en energie.
In het waardecreatiemodel staan een aantal resultaten voor 2019 weergegeven.
Die resultaten dragen op lange termijn bij aan maatschappelijke impact. Zo voorzien
we dagelijks honderdduizenden gezinnen van producten die ze nodig hebben om zich
goed en gezond te kunnen blijven voelen. Door mensen hier de juiste voorlichting bij
te geven, dragen we eraan bij dat zij onze producten op een verantwoorde manier

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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Onze missie Jezelf elke dag goed, gezond en mooi te voelen.
Daar maken we ons elke dag hard voor.
Onze input:

Wat we doen:

Onze output:

Onze impact:

(Korte termijn)

(Lange termijn)

Financieel

Trends

Financieel

Eigen vermogen

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, meer aandacht voor duurzaam
en gezond, opkomst slimme technologieën.

•
•

Intellectueel
•
•

24.961 medewerkers
Product en klantenkennis door
trainingen en geavanceerde
datasystemen.

Medewerkers
•
•
•

Faciliteiten
•
•
•

•

1454 winkels in 3 landen
1 distributie- en 1 e-fulfillmentcentrum
Webshops van 2 winkelformules.

•

•
•
•

Langdurige samenwerkingen
met partners en NGO’s
Dialoog met partners en
stakeholders
Grootschalig bereik van meer dan
5 miljoen klanten per week
Goede reputatie.

•
•
•

Grondstoffen
•

•
•

-4% ongevallen in DC’s
97% drogisterij-vakdiploma
behaald
279 arbeidsplaatsen voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.

Assortiment

Netwerk
•

Stabiele groei in omzet en winst
1454 winkels (+1%)
24.961 medewerkers (+6%).

Gecertificeerde grondstoffen zoals
papier, koffie, cacao, palmolie en
plastic
77 GWh elektriciteit
4,5 mln. m³ gas.

Duurzamer assortiment door inkoop
gecertificeerde grondstoffen:
- 95% FSC/PEFC papier
- 96% RSPO-palmolie
- 100% UTZ/Rainforest Alliance cacao
en koffie
60 eigenmerkproducten verpakt
in gerecycled plastic
Lancering Natuurlijk & Voordelig,
met 134 ‘groene’ producten
Social compliance audits uitgevoerd
bij 72% van producten uit risicolanden.

Milieu
•
•

Self-service
formule
Mee met
de tijd

Voordeeldrogist
Voor de
massa

Altijd
verrassend
Voor de
beste prijs

•

29.821 ton CO2 uitstoot (+8%)
592 winkels omgezet naar LED
verlichting (+15%)
90% afval recycled (+1%)

Economische groei
en werkgelegenheid
Met onze winkels in de Benelux
maken we positieve impact op de
lokale economie. We creëren
banen, zorgen voor bedrijvigheid
in winkelgebieden omdat onze
winkels veel publiek aantrekken
en gaan we met onze Prijsmepper
formule leegstand tegen.

Welzijn en gezondheid
Middels ons brede en betaalbare
assortiment gezonde producten en
medicijnen en de juiste
voorlichting voor verantwoord
gebruik, maken we een gezonde
levensstijl bereikbaar voor
iedereen.

Eerlijke en veilige
arbeidsomstandigheden
Met ons netwerk van partners en
leveranciers, werken we constant
aan het verbeteren van eerlijke en
veilige arbeidsomstandigheden in
de keten.

Tegengaan
klimaatverandering
Door energiebesparing en inkoop
van gecertificeerde grondstoffen
proberen we klimaatverandering
af te remmen. Met Natuurlijk &
Voordelig stimuleren we
consumenten richting duurzamere
en bewustere keuzes.

Onze visie We zorgen voor duurzame groei met respect
voor mens, dier en milieu.
A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

SDG’s
De lange termijn impact hebben we gekoppeld aan de Sustainable Development Goals
(SDG’s): 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zijn in 2015
ontwikkeld voor een rechtvaardige, eerlijke en duurzame wereld in 2030.
Met onze kernactiviteiten dragen we bij aan de volgende SDG’s:

Wie zijn onze belangrijkste stakeholders?
Wij werken samen met verschillende stakeholders om elke dag weer onze belofte
aan de klant te kunnen waarmaken. Zij zijn tenslotte onze voornaamste stakeholder.
Ook hebben we stakeholders geïdentificeerd die niet dagelijks betrokken zijn bij onze
kernprocessen, maar wel een rol spelen bij of beïnvloed worden door onze dagelijkse activiteiten. Wij vinden het belangrijk om regelmatig in gesprek te gaan met onze
stakeholders en de verschillende belangen te bespreken die significant zijn voor onze
koers. Vind ons complete stakeholderoverzicht, wat zij van ons verwachten en hoe wij
daar op inspelen, in de bijlage.
In de dialoog die we met onze belangrijkste stakeholders voeren, komen onze materiële duurzaamheidsthema’s structureel aan bod (meer informatie hierover is te vinden
in de bijlage ‘Materialiteit’). In die context wordt ook steeds vaker direct gerefereerd
aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de bijdrage van
onze organisatie aan deze doelen. Deze gesprekken met onder andere medewerkers,
leveranciers, brancheorganisaties en NGO’s worden tot op directieniveau gevoerd.
Dit stelt ons in staat de duurzaamheids-thema’s die door interne en externe stakeholders belangrijk worden gevonden, actueel te houden en te prioriteren.
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1.5 Onze keten
Onze waardeketen start bij het inkopen van grondstoffen bij toeleveranciers.
Vervolgens verwerken onze leveranciers de grondstoffen tot producten met een
hoge kwaliteit. Via logistieke partners en ons eigen distributiecentrum (DC) komen de
producten in onze winkels terecht. Onze klanten kopen de producten in een van de
winkels of via de online kanalen. In al deze stappen langs de ‘waardeketen’ hebben wij
als grote speler in de retailmarkt zowel direct als indirecte invloed op mens en milieu.
Zo hebben we in ons DC, efulfilmentcenter en de winkels invloed op de gezondheid,
veiligheid en vitaliteit van onze medewerkers. In paragraaf 2.2 gaan we dieper in op
wat we doen om hier een positieve impact te maken. Door onze grootte hebben we
ook invloed op onze eigenmerk (toe)leveranciers. Omdat wij ons verantwoordelijk
voelen voor eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden in onze keten en het aanbieden van hoogwaardige, gezonde en duurzaam geproduceerde eigenmerk producten,
sporen we onze leveranciers aan hier stappen in te zetten.
Naast sociale impacts hebben onze activiteiten ook een relevante impact op het milieu.
We zijn ons hiervan bewust en zien er op toe dat (toe)leveranciers duurzame
grondstoffen gebruiken in onze eigenmerkproducten.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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Onze waardeketen en impact op mens en milieu

Grondstoffen

Productie

Logistiek

Winkel

Consument

Eerlijke en veilige

Milieu impact

Ontbossing en biodiversiteit

Maatschappelijke betrokkenheid

Kennis en ontwikkeling medewerkers

Productkwaliteit
Gezondheid & welzijn

arbeidsomstandigheden

Afval en circulariteit
Energieverbruik en klimaatverandering
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Sociale impact

Productkwaliteit

Diversiteit en gelijkheid medewerkers

Milieu impact

Sociale impact

Gezondheid en vitaliteit medewerkers
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Arbeidsomstandigheden in de keten
Ons beleid voor verantwoorde arbeidsomstandigheden is gebaseerd op internatonale

circa 44% van de producten waarvan een sociale audit beschikbaar is, hier nog niet aan.

verdragen, waaronder de ILO-conventies, de richtlijnen inzake bedrijven en mensen-

De leveranciers van deze producten stellen een verbeterplan op om de fabrieken

rechten van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale

minimaal op niveau C te krijgen.

ondernemingen. Sinds 2008 is A.S. Watson wereldwijd actief lid van het Business
Social Compliance Initiative (BSCI). Het BSCI is een internationale organisatie die zich

Van onze health- & beautyproducten zijn er relatief weinig leveranciers met fabrieken

inzet voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en daarvoor audits laat uitvoeren.

in risicolanden (442 producten). Voor 97% van deze producten zijn de door ons vereiste

Wij onderschrijven de BSCI-voorwaarden en verwachten dat onze eigenmerk-

sociale audits beschikbaar. Helaas hebben we bij 3% van de eigenmerkproducten

leveranciers dit ook doen en dat zij zich net als wij inspannen om waar nodig de

vastgesteld dat de vereiste sociale audits niet beschikbaar zijn. Als verbetering bij deze

arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

fabrieken uitblijft, vragen we onze leverancier de productie bij een andere fabriek
onder te brengen. Voor 2025 streven wij ernaar dat al onze leveranciers onze

Ons assortiment bestaat uit eigenmerkproducten en A-merken. Voor de A-merken zijn

eigenmerkproducten in fabrieken laten maken die minimaal een BSCI C score of

wij de retailer die inkoopt en verkoopt, terwijl we met de eigenmerkproducten directere

vergelijkbaar behalen. In 2019 voldeed circa 12% van de eigenmerkproducten waarvan

invloed kunnen uitoefenen op de keten. Onze assortiment eigenmerkproducten

een sociale audit beschikbaar is hier nog niet aan. De leveranciers van deze producten

bestaat uit health & beauty producten, en overige producten (niet aan health & beauty

stellen een verbeterplan op om de fabrieken minimaal op niveau C te krijgen.

gerelateerde producten). Deze laatste categorie wordt onder meer geproduceerd in
China, Cambodja, India, Pakistan, Vietnam, Turkije, Egypte en Bangladesh. Het risico

Milieubeleid in de keten

op onverantwoorde arbeidsomstandigheden is daar relatief hoger. Om het risico op

We verwachten van al onze leveranciers van health & beauty eigenmerkproducten

schendingen te verlagen verplichten wij onze leveranciers in die landen om inspectie-

dat zij een milieubeleid hanteren. Bijvoorbeeld volgens de ISO14001 norm. In het beleid

rapporten te overleggen. Deze inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke

moeten zij actieve doelen stellen om het gebruik van energie, water en grondstoffen

auditpartijen volgens BSCI of gelijkwaardige normen (zoals SEDEX, ICTI, SA8000, STEP

te verminderen. Voor (West-)Europese leveranciers is zo’n verplichting niet verrassend,

of WCA). Bij een lage tot middelmatige auditscore verzoeken we de leverancier samen

maar voor leveranciers in Aziatische landen kan dit nog een uitdaging zijn. Met hen

met de fabriek een verbetertraject op te starten. Zij moeten dan binnen een jaar een

zijn we in gesprek om hun milieubeleid en -prestaties te verbeteren via praktische tools

goed resultaat scoren op een volgende audit.

zoals het Business Environmental Performance Initiative.

In 2019 kwamen 7.386 van onze niet aan health- & beauty gerelateerde producten

We besteden extra aandacht aan de grondstoffen met sociale en milieurisico’s in

uit risicolanden. Voor 70% van de producten is een social compliance audit bij de

de keten die we benoemd hebben in de pilaar duurzamer assortiment. Fabrieken in

betreffende fabriek uitgevoerd. Bij 30% van de producten is vastgesteld dat de vereiste

risicolanden die onze niet-health & beauty eigenmerk producten maken, krijgen deze

sociale audits niet beschikbaar zijn. Als verbetering bij deze fabrieken uitblijft, vragen

(producten met) grondstoffen van leveranciers. In 2019 hebben we in samenwerking

we onze leverancier de productie bij een andere fabriek onder te brengen. Voor 2025

met BSCI geconcludeerd dat we actiever en ook met de second-tier leveranciers aan de

streven wij ernaar dat al onze leveranciers onze eigenmerk producten in fabrieken

slag kunnen. Op dit moment heeft deze stap minder prioriteit dan het op orde krijgen

laten maken die minimaal een BSCI C score of vergelijkbaar behalen. In 2019 voldeed

van de andere zaken in het MVO-beleid.
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2 Resultaten
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Resultaten
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van ons werk in relatie tot onze strategische ambities en doelstellingen. Dit doen we aan de hand van de vier MVO-pijlers
assortiment, goed werkgeverschap, milieu en maatschappelijke betrokkenheid.

2.1 Assortiment
Onze klanten worden kritischer. Ze willen begrijpen wat er in een product zit en hoe het
geproduceerd wordt. Als grote retailer met een ruim assortiment eigenmerkproducten
kunnen we invloed uitoefenen op het verduurzamen van zowel het productie- als het
verpakkingsproces. We stellen niet alleen eisen aan de grondstoffen van onze producten, maar ook aan bijvoorbeeld veiligheid en dierenwelzijn. Onze kwaliteitsafdeling
houdt op basis van productscorecards bij in hoeverre onze producten voldoen aan
zowel wettelijke als onze eigen eisen. De productscorecards vormen tevens de basis
om gericht in gesprek te gaan met onze eigen merkleveranciers, om waar nodig verder
te verduurzamen.

2.1.1 Grondstoffen
Hoe duurzaam een product is, hangt af van de gebruikte grondstoffen en hoe deze
geproduceerd zijn. In 2019 hebben we met onze eigenmerkproducten grote stappen
gezet. Door specifieke doelstellingen vast te leggen voor veelgebruikte grondstoffen
en door zicht te krijgen op waar in de productieketen duurzaamheidsrisico’s zitten. Elke
grondstof moet voldoen aan concrete eisen. Hierbij baseren we ons op gerenommeerde duurzaamheidskeurmerken. Deze eisen zijn maatgevend voor de selectie van onze
leveranciers. Middels certificaten moeten zij aantonen dat de grondstoffen voldoen aan
de door ons gestelde eisen. De grondstoffen die wij veel in onze producten gebruiken
en waarbij wij op dit moment de meeste duurzaamheidsrisico’s zien, zijn palmolie,
papier, koffie en cacao, en plasticverpakkingen.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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Palmolie

Hout en papier

Palmolie is een belangrijke natuurlijke grondstof voor onder andere derivaten in onze

Het grootste deel van de houtpulp die wij voor eigenmerkproducten in het vaste assor-

schoonmaakmiddelen en cosmetica. Ze laten bijvoorbeeld shampoo schuimen of skin-

timent gebruiken, is PEFC- of FSC-gecertificeerd, of gemaakt uit gerecycled materiaal.

care extra zacht aanvoelen. De meeste palmolie wordt verbouwd in tropische landen,

Houtpulp wordt verwerkt in diverse producten, zoals lotiondoekjes, schoonmaakdoek-

zoals Maleisië en Indonesië. De palmoliesector ligt onder vuur vanwege het risico op ille-

jes en luiers. In 2019 is 95% van het papier en hout(pulp) dat we als ingrediënt gebrui-

gale kap van regenwoud en schending van arbeidsrechten. Als grote retailer van health

ken voor onze eigenmerk health & beautyproducten gecertificeerd met het FSC- of

& beautyproducten is het dus van belang dat ze verantwoord geproduceerde palmolie

PEFC-label (2018: 94%). We hebben het doel van 100% net niet gehaald, wat deels te

bevatten. Dat doen we door zoveel mogelijk RSPO-gecertificeerde palmolie in te kopen.

verklaren is omdat er nog producten in het assortiment op voorraad lagen die uitgefaseerd worden. Anderzijds kunnen we onze leveranciers nog beter betrekken om de

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een initiatief dat zich richt op de

transitie naar duurzamer papier en hout(pulp) te maken. Ook zijn in 2019 al onze folders

promotie van het gebruik van duurzame palmolie. Daarnaast richt de RSPO zich op het

gemaakt van 100% duurzaam PEFC papier. Dit communiceren wij ook op de achterzijde

respecteren van de basisrechten en leefomstandigheden van werknemers en boeren.

van onze folder, samen met de oproep om deze bij het oud papier te gooien wanneer

Van al onze eigenmerk producten met palmolie was eind 2019 96% gecertificeerd met

de folder niet meer gebruikt wordt.

het RSPO-keurmerk. Zodra 100% van onze eigenmerkproducten RSPO-gecertificeerd
zijn, betekent niet dat het eindstation in zicht is. In ons nieuwe MVO-beleid willen we

Onze ambitie voor 2025 is om de doelstelling uit te breiden naar het niet-health &

meer inzicht in en invloed op de schakels in de palmolieketen, van palmboer tot aan

beauty eigenmerk assortiment. Daarmee is ons assortiment zoals, kaarten, agenda’s,

de winkels. Daarbij hanteren we het Mass Balance certificeringssysteem met een

inpakpapier, speelgoed en fotopapier aan deze doelstelling toegevoegd. Die laatste

controle op iedere ketenschakel. Dit betekent niet dat we de palmolie op het niveau

twee zijn al volledig van FSC, terwijl we voor andere producten plannen hebben ge-

van individuele schakels kunnen traceren, maar dat we het precieze gewicht weten

maakt om in 2025 volledig FSC- of PEFC gecertificeerd te zijn.

van het aandeel gecertificeerde palmolie. Het is ons doel om in 2025 enkel eigenmerkproducten met 100% mass balanced RSPO-gecertificeerde palmolie aan te bieden.

Palmolie

Duurzaam papier en hout(pulp)

2016

22%

2016

52%

2017

80%

2017

86%

2018

95%

2018

94%

2019

96%

2019

95%

% van palmoliehoudende producten waarvan palmolie RSPO-gecertificeerd is

Doel 2019: 100%
Doel 2025: 100% mass balanced RSPO
A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

% van papier- en hout(pulp) producten gecertificeerd met het FSC of PEFC label

*Doel 2019: 100% (scope: Health & Beautyproducten)
Doel 2025: 100% (scope: Health & Beautyproducten, niet aan Health & Beauty
gerelateerd assortiment)
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Koffie en cacao
Vrijwel alle koffie- en cacaoproducten worden vanuit buiten de EU geïmporteerd.
Om te zorgen dat al onze koffie en cacao daar verantwoord geproduceerd wordt,
sluiten we ons aan bij gerenommeerde keurmerken UTZ en Rainforest Alliance.
Deze keurmerken zijn voor ons een voldoende kwaliteitswaarborg. In 2019 hebben
we ons doel behaald: alle eigenmerk producten die koffie of cacao bevatten zijn
UTZ of Rainforest Alliance gecertificeerd. Dit willen wij ook op de lange termijn zo
houden, daarom hebben we dit wederom tot doel gezet in 2025. Daarbij volgen
wij de ontwikkelingen op de voet, zodat een marktconform duurzaamheids-niveau
voor koffie en cacao behouden blijft.
Microbeads
Microbeads zijn plastic korreltjes vaak kleiner dan 5 millimeter, en worden vooral
toegepast als ‘scrub’ in cosmeticaproducten. Via het afvalwater komen microbeads
uiteindelijk als vervuiling in zeeën terecht. Om deze reden zijn sinds 2014 al onze
eigenmerkproducten vrij van microbeads. Sinds 2019 geldt dit ook voor alle andere
merken die we in onze winkels verkopen.

Koffie en cacao
2016

97% / 97%

2017

100% / 98%

2018

100% / 98%

2019

100% / 100%
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Doel 2019 & 2025: 100%

% koffieproducten / % cacaoproducten die gecertificeerd zijn met het UTZ
en/of Rainforest Alliance keurmerk

Verpakkingen
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Hoe minder verpakkingsmateriaal we gebruiken, hoe lager onze impact op het milieu
wordt. Bij verpakkingen maken we onderscheid tussen (primaire) consumentenverpakking en (secundaire) transportverpakking. Die laatste is nodig om producten van
leverancier via ons DC naar de winkels te krijgen.
Recycling van verpakkingen
Als het gaat om recycling hebben we dus invloed op de secundaire
verpakkingen van onze eigenmerkproducten én op de transportverpakkingen die we
zelf toevoegen op de DC aan alle transport. Van de transportverpakking vanuit onze
leverancier blijft een deel in het DC achter en wordt direct verzameld en gerecycled.
Een ander deel wordt in het DC aan de producten toegevoegd, denk aan folies, zakjes
of bakken, en eindigt in de winkels. Aldaar wordt het afval gescheiden verzameld
(papier en plastic) en teruggevoerd naar het recyclecenter op het DC.
De bakken worden hergebruikt.
Verpakkingen eigenmerkproducten
We proberen de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen, schadelijke stoffen
te vermijden en hernieuwbare en verantwoorde grondstoffen te gebruiken. Wij streven
naar 100% recyclebare verpakkingen in 2025, met uitzondering van enkele strict gereguleerde verpakkingen zoals voor medicijnen. Bij papier en karton is die FSC of PEFC

Primaire, of ook wel consumentverpakking, is het materiaal dat bij de

gecertificeerd, en bij plastic geldt dat we waar mogelijk gerecycled plastic gebruiken.

consument eindigt, zoals een shampoofles of tandpastatube. Onder

In 2019 hebben we met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een onderzoek

secundaire verpakking verstaan we kartonnen omdozen en plastic folies

uitgevoerd gedaan naar de recyclebaarheid van onze verpakkingen. Bij productlance-

die de producten beschermen tijdens het vervoer van de leverancier via

ringen gebruiken we actief de ‘recyclecheck’ van het KIDV. Zo zijn de 500ml shampoo

ons DC naar onze winkels. Ons streven is om zo min mogelijk single-use

flessen nu van gerecycled materiaal en zijn ze goed recyclebaar.

verpakkingsplastic te gebruiken, wat we gebruiken (via de winkels

Verder hebben we in 2019 in overleg met leveranciers een plan van aanpak opgesteld

te recyclen en de omdozen die wij in ons DC gebruiken zijn 100% FSC

hoe we meer gerecyclede materialen kunnen gebruiken in de plasticverpakkingen van

gecertificeerd. Tot slot is er de stroom die we zelf toevoegen voor veilig

onze niet aan Health & Beauty gerelateerd assortiment. Met de eigenmerk Health &

transport van ons DC naar de winkels. Deze proberen wij zo efficient

Beautyproducten waren we hier al langer bezig. Afgelopen jaar zijn een aantal produc-

mogelijk in te zetten, zodat we zo min mogelijk verpakkingsmateriaal

ten duurzamer verpakt, waaronder het Kruidvat mondwater. Ook zijn er voorbereidin-

hoeven toe te voegen. Zo hebben wij in 2019 nieuwe wikkelmachines in

gen getroffen voor de producten die in 2020 in ons assortiment komen, zoals enkele

gebruik genomen die meer dan 40% minder plastic per pallet gebruiken.

uitbreidingen in de Kruidvat Natures lijn.

Op jaarbasis besparen we daarmee meer dan 35.000 kilo plastic.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019
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2.2 Goed werkgeverschap

Training & ontwikkeling

Bij A.S. Watson Health & Beauty Benelux werken 24.900 medewerkers, verdeeld over

kunnen ontwikkelen. Daarom kijken we bij A.S. Watson altijd naar doorgroeikansen,

onze winkels, kantoren en distributiecentra. We realiseren ons dat gezonde, gelukkige
en tevreden medewerkers de basis zijn voor je organisatie. Daarom investeren we veel
in persoonlijke ontwikkelkansen, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en vitaliteit.
Dat we in 2019 voor de vierde keer op rij zijn uitgeroepen tot Top Employer in
Nederland en België is voor ons een mooie bevestiging dat we hierin op de goede
weg zitten. Bijna al onze medewerkers (>99%) vallen onder een cao.

Werkgeluk hangt voor een groot deel samen met de kans om je verder te
zowel binnen als buiten de organisatie. We willen medewerkers geen baan, maar
een loopbaan bieden. Met de A.S. Watson Academy hebben we een uitgebreid
opleidingspakket beschikbaar met verschillende trainingen op het gebied van
zowel vakinhoudelijke kennis als persoonlijke competenties.
Diversiteit & gelijkheid
We streven bij A.S. Watson naar een evenwichtig en divers medewerkersbestand,
met voldoende en gelijke kansen voor iedereen ongeacht zijn leeftijd, afkomst of
opleidingsniveau. We bieden scholing, ontwikkeling en kansen aan mensen met een

Top Employer 2019
Het Top Employers Instituut reikt elk jaar een exclusieve status uit aan werkgevers met een bovengemiddeld goed personeelsbeleid. Met een totaalscore
van 95 procent in Nederland (2018: 92 procent) en 93 procent in België (2018:
91 procent) zijn we in 2019 opnieuw uitgeroepen tot Top Employer in Nederland en België. Een resultaat waar we trots op zijn.
Bij de beoordeling is gekeken naar tien onderdelen, waaronder talentontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Mede aan de hand
van de inzichten die voortkomen uit de beoordeling, blijven we ons HR-beleid
voortdurend verder ontwikkelen en verbeteren.

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2018 hebben we als eerste grote werkgever een
landelijk convenant gesloten. Inmiddels zijn 34 van de 35 arbeidsmarktregio’s in
Nederland hier bij aangesloten. We hebben hierin afspraken vastgelegd over de
instroom van mensen met een beperking, hun begeleiding en doorstroming naar
de reguliere arbeidsmarkt. Landelijk hebben we in 2019 in totaal 279 arbeidsplaatsen
van 25,5 uur gecreëerd voor deze doelgroep.

Genderdiversiteit
% vrouw

% man

14%
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Leeftijddiversiteit
aantal medewerkers in dienst
6%

9%

<30
11%

30-39

40-49

>50

10 2

7 5
23%

9%

65%
86%

94%

91%

78%

Kruidvat NL:
17.634

Trekpleister:
2.076

Kruidvat BE+FR:
3.125

Alle filialen NL
20%

31%

Kruidvat BE+FR
16%

24%

6

14%

21%

34%
25%

69%

66%

Distributiecentr.
1.173

Kantoren RW & AW
953

Vrouwen in managementposities

31%

Distributiecentrum

29%

34%

Kantoren
RW & AW

71%

Totaal

Deeltijdmedewerkers
% NL / BE+FR per land en geslacht

Filiaalmanagers

89%

Vrouwen

94% / 89%

Directie en MT-leden

33%

Mannen

73% / 84%

Senior management

35%

Aantal

19.148 / 2.866

Diversiteit & gelijkheid

Training & ontwikkeling

% arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

% assistent filiaalmanagers met drogisterij-vakdiploma

2017

1,21%

2018

93%

2018

1,48%

2019

97%

2019

1,67%

Streefgetal 2025: 5%

Slagingspercentage MBO-diploma verkoopmedewerkers
2018

94%

2019

94%

Streefgetal slagingspercentage: 95%
A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

27

A.S. Watson - MVO jaarverslag 2019

28

2.2.1 Vitaliteit & veiligheid
Veiligheid en vitaliteit zijn belangrijke aandachtspunten. Een veilige en gezonde

’Safety Deal’ Vervoer

werkomgeving voor onze medewerkers zien we bij A.S. Watson als een vanzelfspre-

Elke dag zijn er zo’n 250 chauffeurs voor ons op pad. Bij A.S. Watson willen

kendheid. We helpen onze mensen om te gaan met fysieke en mentale werkbelasting

we zorgdragen voor hun welzijn, veiligheid en gezondheid. In 2018 zijn we

en motiveren hen tot een gezonde levensstijl. We helpen medewerkers die ervoor

het programma ‘Safety Deal’ gestart, in samenwerking met een aantal van

openstaan te stoppen met roken met behulp van een professionele coach. Daarnaast

onze transportbedrijven. Met dit programma willen we veiligheid en vertrou-

zijn ook in 2019 tal van sportieve bedrijfsactiviteiten georganiseerd, waaronder deelna-

wen creëren om zo het aantal verkeersongevallen onder chauffeurs terug

me aan hardloopevents en teamactiviteiten voor medewerkers in Nederland, België en

te brengen naar 0. Dit behelst onder meer het naleven van rij- en rusttijden,

Frankrijk.

goed opgeleid personeel en goed onderhoud van het wagenpark, Maar
ook routeplanning, bereikbaarheid en veiligheidscampagnes zijn binnen het

In 2019 zijn we van start gegaan met de invulling van een organisatiebreed vitaliteits-

programma belangrijke thema’s.

programma onder meer om het ziekteverzuim de komende jaren verder terug te brengen. Dit programma brengt alle activiteiten die wij reeds organiseren en de gewenste
uitbreiding daarop samen.
Ook veiligheid speelt een belangrijke rol bij duurzame inzetbaarheid. Calamiteiten,
ongevallen en incidenten willen we natuurlijk te allen tijde voorkomen. Mocht er toch
iets gebeuren, dan bieden we de nazorg die nodig is. In onze distributiecentra werken mensen met zwaar materieel. Hier is extra aandacht voor fysieke veiligheid en
ongevallenpreventie. De basis voor het beleid zijn de wettelijke risico-inventarisaties &
evaluaties (RI&E). Op de werkvloer wordt strikt toezicht gehouden op het naleven van
veiligheidsvoorschriften. We investeren in technische of organisatorische aanpassingen, en in bewustwording. Een commissie veiligheid heeft de taak het thema veiligheid
continu onder de aandacht van onze medewerkers te houden.

Veiligheid gaat ook over het voorkomen van diefstal, overvallen en geweld. In onze
winkels hanteren we strikte procedures om criminaliteit en incidenten te voorkomen.
Vanuit onze focus op vitaliteit zijn er speciaal voor filiaalmanagers - die immers eerstverantwoordelijken zijn bij winkelincidenten zoals diefstal of agressief gedag van een
klant - programma’s ontwikkeld, gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid. Een voorbeeld daarvan is het programma ‘Vitaal in je filiaal’. Onderwerpen die
daarbij aan bod komen zijn onder andere:

Ziekteverzuim en ongevallen in onze DC’s
Aantal ongevallen met letsel
Ziekteverzuim

• Hoe herken ik stress signalen bij mezelf?

2017

2018

2019

Streefgetal

218

161

140

0

6,5%

7,8%

6,5%

4,5%

• Wat houdt werkdruk in? En wanneer spreek je van werkstress?
• Hoe kan ik (mijn) werkstress voorkomen en verlagen?
Medewerkers die misstanden willen aankaarten, kunnen hiervoor terecht bij een
externe vertrouwenspersoon.
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2.3 Impact op het milieu

TOTAAL CO2-uitstoot in ton

Als grote retailer hebben we met onze activiteiten een significante impact op mens

2015

2016

2017

2018

2019

Filialen

32.687

22.861

15.639

11.683

13.717

Transport

10.725

11.173

11.649

12.014

12.039

3.024

2.378

1.397

1.334

1.596

568

426

233

235

242

en milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid door de milieu-impact van onze
bedrijfsvoering zoveel mogelijk te verkleinen en streven op lange termijn naar een

Distributie centrum

positieve impact. Een gezondere toekomst van de aarde is essentieel voor mensen

Hoofdkantoor

en hun gezondheid en voor ons als bedrijf. Met onze CO2 footprint laten we de impact

Wagenpark

2.309

2.054

2.293

2.241

2.226

van onze bedrijfsvoering op klimaatverandering zien. En die bestaat hoofdzakelijk uit

TOTAAL

49.313

38.892

31.209

27.507

29.821

emissies voortkomend uit het energieverbruik van ons hoofdkantoor, de winkels en
distributiecentra en logistiek. Waar we in 2015 nog 49.313 ton CO2 uitstootten, is dat in
2019 nog 29.821 ton CO2. Een reductie van 37%. In 2025 willen we dat onze uitstoot 50%
minder is dan in 2015. Hieronder lichten we toe hoe we daar aan blijven werken.
CO2 footprint
Onze CO2-uitstoot is afgelopen jaar met 8% gegroeid naar een totaal van 29.821 ton CO2.
Dit is bijna volledig toe te schrijven aan de ingekochte elektriciteit die in vergelijking
met 2018 een stuk minder groen was wat een stijging in scope 2 veroorzaakt.
Ons totale warmte en electriciteitsverbruik is weer verder gedaald t.o.v. 2018. Ondanks
een groeiende omzet en aantal winkels is de CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar

Totaal energieverbruik in GJ
2015

436.266

2016

446.116

2017

458.038

2018

446.052

2019

437.385

(2015) met 37% gedaald. Ons doel is om in 2025 een reductie van 50% te behalen.
Energieverbruik

% duurzame energie in Nederland / België

heeft een significant effect op onze CO2-uitstoot. We investeren in energiebesparing en

2017

71,6 / 100%

2018

80,9 / 100%

2019

73,5 / 100%

kopen gedeeltelijk duurzame energie in. In 2019 is ons totale energieverbruik gedaald
met 2%. Omdat de Nederlandse ingekochte elektriciteit een stukje minder duurzaam
was dan in 2018 is de CO2 uitstoot met 8% gestegen. Eind 2019 draaiden alle Belgische

Streefgetal is 100%

Het energieverbruik van onze winkels, kantoren en distributie- en e-fulfilmentcentra

winkels op 100% hernieuwbare elektriciteit. De Nederlandse winkels voor 74%.
In 2020 willen we voor alle Nederlandse winkels 100% duurzame elektriciteit inkopen.
Het distributiecentrum is uitgerust met zonnepanelen met een uptime van 99,93% in
2019. In 2019 heeft het DC bijna 480 MWh opgewekt. Hiervan is 250 MWh teruggeleverd
aan het net. Sinds 2015 worden nieuwe winkels en gerenoveerde winkels uitgerust met
led-verlichting. Eind 2019 hadden al 41% van onze winkels ledverlichting, ten opzichte
van 35% een jaar eerder.
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LED-verlichting in winkels
2017

2018

2019

Aantal winkels met LED-verlichting

350

504

592

Percentage winkels met LED-verlichting

25%

35%

41%
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CO2 uitstoot

CO2-efficiëntie van logistiek

t.o.v. 2025 target

(kg CO2/pallet)

60.000
50.000

Totale CO2 uitstoot 2019

49.313

(per onderdeel)

Kton CO2

40.000
30.000

27.507

15

14
12

38.892
31.209

16

11,4

10

29.821

20.000

8

10.000
2015

2016

2017

CO2-uitstoot

2018

5%

2019

1

8%

6
4
2

Target: 2025
(50% reductie)

2012		2018		2019
Totaal

40%

CO2 uitstoot per scope

46%

23.085

Target 2025 (50% reductie)

CO2-efficiëntie van filialen
(kg CO2/m²)

(ton CO2)

25.000

11,8

22.863

80,0

20.000

68,8

40.000
15.000
10.000

6.957
4.421

5.000

• Filialen
• Transport
• Distributiecentrum
• Hoofdkantoor
• Wagenpark

13.717
12.039
1.596
242
2.226

60,0
40,0

31,6
19,5

20,0
-

Totaal Scope 1

Totaal Scope 2

2019

2018

In 2019 gebruikten we 2% minder gas en elektriciteit, maar omdat de elektriciteit
minder groen is ingekocht, is de CO2 impact (scope 2) gestegen.
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2012		2018		2019
Totaal

Target 2025 (75% reductie)

Behalve LED-verlichting voeren we bij iedere nieuwe of gerenoveerde winkel een aantal
standaardmaatregelen door, zoals:
• Efficiënte en weersafhankelijke cv-installatie
• Verlichting geschakeld met een tijdklok en bewegingssensoren
• Etalage- en reclameverlichting automatisch uitgeschakeld voor en na bedrijfstijd.
• Bewegingssensoren voor schakeling in de toilet- en de voorruimtes.
Daarnaast is het onderdeel van ons onderhoudsplan om bij vervanging van airconditioning, centrale verwarming en luchtgordijnen (waar relevant) altijd energiezuinige
varianten te plaatsen. In alle nieuwe en relocaties plaatsen we warmtepompen.
En overal waar de airconditioning vervangen wordt, wordt een warmtepomp
toegepast. Het is ons streven om de effecten van al deze maatregelen in 2020 beter
te kunnen monitoren.
Transport
Een groot deel (40%) van onze CO2-uitstoot is afkomstig van ons goederentransport.
Het transport besteden we uit aan transportbedrijven. Elke dag zijn er ongeveer 250
chauffeurs voor ons onderweg. We oefenen onze invloed uit door in de samenwerking duurzaamheidsambities te onderstrepen. Nieuwe contracten voorzien we van
de standaardeis dat vrachtwagens minimaal uitgerust moeten zijn met een schone
Euro-6-motor.
In 2019 reden er 22 vrachtwagens op efficiënte LNG. LNG-vrachtwagens zijn stiller en
produceren 10 tot 15% minder CO2 en 90% minder fijnstof. We hebben de ambitie om op
termijn in Heteren een LNG-tankstation te ontwikkelen. In 2020 organiseren we samen
met de gemeente de AS Watson Logistics Energy Challenge. Hiermee willen
we logistieke innovatie aanjagen.
We houden de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven voor diesel in de gaten. Denk aan bioLNG, elektrische of waterstofvrachtwagens. Tenslotte zetten we tools
in voor transportplanning en route-optimalisatie om zo efficiënt mogelijk te rijden met
minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
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Afvalbeheer
Als grote retailer produceren we afval, wat voornamelijk voortkomt uit verpakkingen.
Ons beleid is er op gericht om verpakkingen te verminderen en zo hoogwaardig mogelijk te recyclen. We willen zoveel mogelijk afval scheiden en recyclen. Zo verminderen
we de restafvalstromen.
Eerder beschreven we al hoe we ons inzetten om consumentenverpakkingen te
verminderen. Het beheersen van een deel van de secundaire verpakkingen hebben

Afval
Afval (in tonnen)

Hoe verwerkt

Papier/karton

Recycled

of bevuild raakt, is dat ook een vorm van verspilling die we willen voorkomen.

Archief

Verbrand voor energiewinning

Plastic

Uiteindelijk komen zo goed als alle secundaire verpakkingen en de stroom die wij

Bouw-/sloopafval

we zelf in de hand. Hierin wegen we onder andere de milieu-impact af tegen de mate
waarin een verpakking beschermt. Als een lading producten bijvoorbeeld kapot gaat

zelf toevoegen, terug in ons recyclecenter in Heteren. Hier sorteerden wij in 2019 ruim
18.000 ton aan papier/karton, plastics en metalen, ofwel bijna 16 kilo per vervoerde
pallet. Dit wordt door diverse afvalverwerkers gerecycled. In vergelijking met 2017 is
dit een stijging van bijna 3 procent.

2017

2018

2019

14.022

16.519

16.808

-

12

44

Recycled

1.238

1.253

1.370

Recycled

241

165

191

Metaal

Recycled

169

220

289

Swill

Recycled

1

3

3

Gevaarlijk afval

Recycled

Restafval

Verbrand voor energiewinning

TOTAAL

2

4

1

2.054

2.160

2.113

17.727

20.336

20.819

Ons beleid voor de komende jaren is erop gericht dat wij onze reststromen
verminderen en meer scheiden ten behoeve van recycling.
In 2019 realiseerden we een recycled-percentage van bijna 90%.

Recycling
Aandeel recycled (%)
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2017

2018

2019

88,4%

89,0%

89,6%
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Efficiënter omgaan met plastic
Dit is Katja (21). Katja werkt in een van onze Kruidvatwinkels.

Tijdens haar werk als vakkenvuller zag ze de hoeveelheden verpakkingsmateriaal
voorbij komen. Tijdens het uitpakken van een lading make-up kreeg ze ineens een
goede ingeving. “Ik weet hoe schadelijk plastic afval is voor het milieu en erger me
aan onnodig verpakkingsmateriaal”, vertelde de 21-jarige chemiestudent vorig jaar
aan RTL Z, die er een item over maakte.
Katja maakte een foto van de plastic verpakkingen en plaatste die op LinkedIn.
In haar bericht richtte ze zich aan A.S. Watson. “Wellicht dat er een nieuwe, en meer
milieuvriendelijke, verpakkingswijze te verzinnen is? Wanneer jullie dit probleem
erkennen sta ik open voor een brainstormsessie ;-)”
Sitemanager Marcel Evers reageerde en nodigde haar uit. “Ik dacht: nu gaan ze me
vast vertellen hoe goed ze het allemaal al doen”, vertelt Katja vorig jaar aan RTLZ.
Maar het gesprek liep anders. In het distributiecentrum keken ze samen naar het
verpakkingsproces. Katje legde Marcel haar plan voor verbetering voor en hij zag
er wel potentie in.
“Mijn oplossing was echt geen hogere wiskunde: het is niet nodig om voor elke
mascara een apart tasje te gebruiken. Vul gewoon de andere tasjes aan totdat ze vol
zitten.” De producten zaten in aparte verpakkingen vanwege het wegen en versturen
ervan. Maar met een simpele aanpassing in het proces is dit nu niet meer nodig.
Kruidvat bespaart door de aanpassing nu ruim een miljoen tasjes per jaar en
duizenden euro’s aan verpakkingsmateriaal. Ook kost het uitpakken de vakkenvullers
nu minder tijd. Een winwin situatie dus. “Maar het allerbelangrijkste vind ik dat er
minder plastic verspild wordt!”, aldus Katja.
Natuurlijk is er nog wel wat plastic nodig in het verpakkingsproces. Evers: “We zijn er
continu mee bezig. We recyclen verpakkingsmateriaal, verminderen CO2-uitstoot bij het
FOTO: Katja Diepstraten en Marcel Evers in het A.S. Watson distributiecentrum

transport en proberen afspraken te maken met leveranciers. Maar meer goede ideeën
zijn altijd welkom.”
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2.4 Maatschappelijke betrokkenheid
Als grote health & beauty retailer staan we midden in de maatschappij. Met ons ruime
en toegankelijke assortiment zijn we er voor iedereen. Deze positie geeft ons de
mogelijkheid de massa te inspireren om gezondere en duurzamere keuzes te maken.
Zo zetten we ons landelijke bereik in om een gezonde levensstijl te promoten,
zijn we in lijn daarmee in 2019 als eerste grote Europese retailer volledig gestopt met
de verkoop van rookwaren. Daarnaast gebruiken we ons bereik om consumenten
bewust te maken over bijvoorbeeld het plasticprobleem.
Voorlichting en transparantie
Onze positie komt daarnaast met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Door een toenemende mate van zelfzorg in onze samenleving, worden mensen geacht
langer voor zichzelf te zorgen. Ons assortiment wordt steeds ruimer en veel producten
die we aanbieden vragen om verantwoord gebruik. Denk bijvoorbeeld aan vitaminesupplementen, zonnebrandcrème, of zelfs medicijnen, die steeds vaker zonder recept
te verkrijgen zijn. Goede voorlichting over de producten die we aanbieden zien wij
daarom als een van onze belangrijkste taken. Zo staan we met bijna 2.000 gecertificeerde drogisten in de winkel klaar voor onze klanten met al hun product gerelateerde
vragen. Dat deze voorlichting eerlijk en transparant is, spreekt voor zich.
Consumenten hebben in toenemende mate behoefte aan transparantie.
Ze willen weten wat ze kopen en worden kritischer als het gaat om ingrediënten,
verpakkingen en productieomstandigheden. Met het eind 2019 gelanceerde concept
Kruidvat Natuurlijk & Voordelig komen we tegemoet aan deze snelgroeiende groep
bewuste consumenten. We helpen hen bewustere keuzes te maken door producten
te selecteren en bij elkaar te brengen aan de hand van door ons opgestelde
‘groene’ criteria. Lees meer over Kruidvat Natuurlijk & Voordelig op pagina 36.

Bewust omgaan met plastic
In week 44 hebben we samen met Freek Vonk een mini special uitgegeven
van het magazine Wild van Freek. Hierin vragen we op een speelse manier
aandacht voor het probleem van plasticvervuiling, hoe je daar bewust mee
om kan gaan, en wat wij op dit gebied als bedrijf doen. De special werd
in onze Kruidvatwinkels uitgedeeld bij de aanschaf van één van de Freek
artikelen uit ons assortiment. Op deze manier proberen wij ook via voorlichting
bij te dragen aan bewustere keuzes van onze klanten. De stichting
No Wildlife Crime van Freek Vonk is sinds dit jaar opgenomen als een van
de goede doelen waar onze klanten hun spaarpunten aan kunnen doneren.
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Goede doelen
Bij A.S. Watson vinden we het belangrijk om goede doelen te steunen.
Dit doen we onder meer door onze klanten de mogelijkheid te bieden hun
spaarpunten te doneren aan een goed doel naar keuze. Goede doelen die klanten
via ons kunnen helpen zijn Het Rode Kruis, stichting No Wildlife Crime (NWC) dat een
bijdrage levert aan het terugdringen van de stroperij op wilde dieren, CliniClowns,
KIKA, KWF of Operation Smile. Meer informatie over hoe klanten kunnen bijdragen
is te vinden via kruidvat.nl/goededoelen.
Operation smile geeft gratis behandelingen aan kinderen in ontwikkelingslanden
die geboren zijn met een aandoening in het gezicht, zoals een hazenlip. In 2018
is A.S. Watson Group een partnership met Operation Smile aangegaan om ervoor
te zorgen dat er zoveel mogelijk behandelingen uitgevoerd kunnen worden.
Via ons langjarige partnerschap met KWF Kankerbestrijding (Nederland) en
Stichting tegen Kanker (België), strijden we mee tegen huidkanker. We dragen bij aan
de financiering van onderzoek naar huidkanker en geven voorlichting over verantwoord
zonnen. Hiermee willen we bijdragen aan het voorkomen of beter genezen van
huidkanker in de toekomst. We gebruiken ons grote bereik om met deze boodschap
zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Ook onze eigen medewerkers geven wij de gelegenheid om actief mee te doen
aan een goed doel. Tijdens de landelijke actie ‘NLdoet’ selecteren we een aantal
activiteiten in de nabijheid van onze locaties en daar doen collega’s die dag
vrijwilligerswerk tijdens werktijd. In oktober doen we mee aan de vanuit
A.S. Watson Group geïnitieerde wereldwijde ‘volunteer day’.
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om zijn groenere producten meer en beter onder de aandacht te brengen.

36

Daar moeten we iets mee, dachten we tijdens een bezoek aan een van
onze leveranciers.” Terug in Nederland is het balletje snel gaan rollen.
“Door de juiste mensen te betrekken, kreeg het concept snel vorm. Samen met de
MVO-manager hebben we de kaders en criteria vastgelegd, en intern was iedereen
meteen enthousiast. Mensen vinden het een belangrijk onderwerp, dus het plan

URL I
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werd meteen omarmd.”
Met Kruidvat Natuurlijk & Voordelig helpen we consumenten bewustere keuzes te
maken door alle ‘groene’ merken bij elkaar te brengen in één herkenbaar schap.
Een product mag alleen het schap op als het voldoet aan minimaal 4 van de 9
vastgestelde criteria. “Het is geen keurmerk, daar zijn er al genoeg van.

V

O

OR

IG

We willen alleen het aanbod beter vindbaar en transparanter maken.”

DEL

Met Kruidvat Natuurlijk & Voordelig
helpen we consumenten
bewustere keuzes te maken
Dit is Angela. Angela is inkoper haarverzorging en styling bij Kruidvat en verantwoordelijk voor Kruidvat Natuurlijk & Voordelig, een nieuw concept om de verkoop van
duurzame producten te activeren en de consument te begeleiden in de jungle van
groene en minder groene producten.
Angela en haar collega’s raakten geïnspireerd na een bezoek aan een van de grotere
leveranciers van Kruidvat in Londen. Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden
in gesprekken met leveranciers, en ook consumenten stellen vaker kritische vragen
over de duurzaamheid van producten.
“De consument heeft behoefte aan transparantie, en de leverancier aan een podium
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Voor de leveranciers is het wel even wennen. “Ineens krijgen ze van ons veel vragen.
Over de productieomstandigheden, de herkomst van ingrediënten, of ze plantaardig,
natuurlijk, of biologisch zijn. Of de verpakking gerecycled of recyclebaar is, etcetera.
Zoveel productinhoudelijke vragen waren ze niet gewend om te krijgen.”
Niet elke leverancier voldoet aan de criteria, maar ze willen graag een plek op het
Natuurlijk & Voordelig schap. “Daar zijn we heel streng in. Het komt voor dat een
leverancier teruggaat naar zijn productmanager om te kijken of er nog aanpassingen
mogelijk zijn. Dat we zo ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van ons
assortiment, daar zijn we blij mee.”
Inmiddels is Natuurlijk & Voordelig landelijk uitgerold. “Dit betekent niet dat we nu
achterover kunnen leunen. We monitoren voortdurend om te zien of we op de goede
weg zijn. Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. De reacties zijn positief en we
zien een positieve trend in de cijfers. Ik vind het mooi dat we in zo korte tijd iets hebben
neergezet dat Kruidvat op de kaart zet bij de bewustere consument en dat bijdraagt
aan de transparantie van duurzaamheid in het health & beauty segment. We zijn
gestart met haarverzorging, bad en douche en skincare, maar in de komende tijd
zullen hopelijk nog veel andere productcategorieën aansluiten.”
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Resultaten
Pijler

Materieel thema

Waardeketen KPI

Duurzamer

Duurzaam

Supply chain

% van palmoliehoudende producten

assortiment

gebruik grondstoffen

& consument

waarvan palmolie RSPO-gecertificeerd is

Resultaat 2019

% van papier- en hout(pulp) Health & Beauty

96%
95%

producten gecertificeerd met het FSC of PEFC label
% koffieproducten die gecertificeerd zijn

100%

met het UTZ en/of Rainforest Alliance keurmerk
% cacaoproducten die gecertificeerd zijn

100%

met het UTZ en/of Rainforest Alliance keurmerk
% duurzaam certificeerd papier/karton

75%

Health & Beauty verpakkingsmateriaal
Keten-

Supply chain

verantwoordelijkheid

% eigenmerkproducten waarvoor

79%

sociale audits beschikbaar is
% eigenmerkproducten waarvoor sociale

88%

audit score compliant is
Goed

Ontwikkeling

Medewerkers

werkgeverschap

% (assistent)filiaalmanagers met drogisterijvakdiploma

97%

% verkoopmedewerkers met MBO diploma

94%

% Nederlandse medewerkers met een afstand tot de

1,7%

arbeidsmarkt t.o.v. de totaal verloonde uren.
Vitaliteit en veiligheid

Medewerkers

% ziekteverzuim distributiecentrum
Aantal ongevallen met letsel distributiecentrum

Impact op

Energie en emissies

het milieu

Afval en circulariteit

Maatschappelijke

Voorlichting klanten

betrokkenheid

Transparantie
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6,5%
140

Winkels, DC,

Ton CO2 uitstoot (Scope 1 en 2)

29.821

HQ, transport

Ton CO2 uitstoot per m² winkel

31,6%

Ton CO2 uitstoot per vervoerde pallet

11,8%

Producenten,
DC, HQ,
consument
Winkel, e-commerce,
consument
HQ medewerkers,
consument

% duurzame elektriciteit ingekocht (NL)

74%

% duurzame elektriciteit ingekocht (BE)

100%

% Gecontracteerde afvalstromen gerecycled

89,6%

Uitrollen Natuurlijk & Voordelig

n.v.t.

% score op Transparantiebenchmark

57%

Voortgang 2025

• Lichte afwijking schema
• Lichte afwijking schema
• Op schema
• Op schema
• Afwijking schema
• Lichte afwijking schema
• Afwijking schema
schema
• Op
Op schema
• Lichte afwijking schema
•
schema
• Afwijking
Lichte afwijking schema
•
schema
• Op
Lichte afwijking schema
• Op
• Lichteschema
afwijking schema
• Op schema
• n.v.t.

•
•

Ambitie 2025
100% mass balanced RSPO

n.v.t.

5, 8, 12, 15, 16, 17

100% voor zowel Health & Beautyproducten als overig assortiment
100%
100%
- 100% gecertificeerd karton/papier;
- 100% recyclebaar plastic,
- 25% reductie conventioneel plasticgebruik
- 100% eigenmerkproducten sociale audits beschikbaar
- 100% eigenmerkproducten sociale audit score compliant
- BSCI 1 stap verder in de keten voor risicogrondstoffen
toevoeging environmental assessment

100%

3, 4, 5, 8, 10

95%
5%
4,5%
Streven naar nul ongevallen

7, 12, 13

24.656 (50% reductie t.o.v. 2015)
17,2 (75% reductie t.o.v. 2012)
7,5 (50% reductie t.o.v. 2012)
100%
100%
Focus op recyclebaarheid verpakkingen,
circulaire projecten en recycling afvalstromen

• Op schema

Belangrijkste SDG’s

n.v.t.
Streven naar continue verbetering

3, 12, 13, 17
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Bijlagen
Over dit verslag
Met dit MVO-verslag informeren we onze stakeholders over onze organisatie en hoe

Financiële resultaten worden gedeeld op groepsniveau en dit verslag kan als een

wij op lange termijn waarde blijven creëren. We doen hiermee verslag over onze

lokale aanvulling daarop gezien worden. A.S. Watson Health & Beauty Benelux volgt

niet-financiële prestaties. Dit verslag wordt jaarlijks opgesteld en gaat uit van een

in haar MVO-beleid het op groepsniveau vastgestelde MVO-beleid, toegesneden

verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. Het vorige verslag werd op 14 juni 2019

op de Benelux markt. Meer informatie over dit internationale beleid is te vinden op

gepubliceerd.

www.aswatson.com/our-company/our-responsibilities.

Afbakening en reikwijdte

Verslaggevingsstandaarden en/of richtlijnen

Bij het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag hebben we ons via

A.S. Watson Health & Beauty Benelux BV streeft ieder jaar naar het verbeteren van

een materialiteitsanalyse gebaseerd op de wensen van onze stakeholders. Hierin is de

haar MVO-verslaggeving, passend bij de aard, risico’s, en kansen van de organisatie.

mate van belangrijkheid van onderwerpen voor A.S. Watson afgezet tegen het belang

Met dit MVO-verslag rapporteert A.S Watson Health & Beauty Benelux in overeen-

dat externe stakeholders aan deze onderwerpen hechten. Het proces voor het bepalen

stemming met de GRI Standards ‘Core’ richtlijn van het Global Reporting Initiative (GRI).

van de materialiteit en een volledige lijst van materiële onderwerpen zijn beschreven

GRI is gebaseerd op het principe van materialiteit en vereist dat organisaties hun

op pagina 41 ‘Materialiteit’.

managementaanpak communiceren over de voor de organisatie materiële onderwerpen.
Zo brengen we in het jaarverslag focus aan en rapporteren we over onderwerpen die

Tenzij anders vermeld, heeft dit MVO-verslag betrekking op A.S. Watson Health &

voor stakeholders van belang zijn. In bijlage op pagina 49 is de GRI Context Index met

Beauty Benelux BV, waar Kruidvat, Trekpleister en de outlet formule Prijsmepper* onder

verwijzingen opgenomen. Wij hechten veel waarde aan transparantie richting onze

vallen, maar ook het A.S. Watson hoofdkantoor, het DC in Heteren en het efulfilment-

stakeholders en nemen deel aan de Transparantiebenchmark van het ministerie van

center in Ede**. Onderaannemers zijn niet inbegrepen in de reikwijdte van dit verslag,

Economische Zaken en Klimaat. Met het MVO-verslag over 2018 behaalden we de

tenzij anders vermeld.

4e plek in de retailsector met in totaal 57% score.

A.S. Watson Health & Beauty Benelux is onderdeel van de A.S. Watson Group,

Daarnaast is ons beleid gebaseerd op internationale verdragen waaronder

de grootste retailer in health & beauty in Azië en Europa. A.S. Watson Group maakt

de ILO-conventies, de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen,

deel uit van CK Hutchison Holding Limited, een beursgenoteerde onderneming met

de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de richtlijnen

het hoofdkantoor in Hongkong.

inzake bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

* De cijfers zijn inclusief de resultaten van onze pop-up formule Prijsmepper, waar we door de kleine schaal
en het tijdelijke karakter niet actief alle MVO-activiteiten hebben kunnen doorvoeren.
**In 2017 is het eFulfilmentcenter in Ede in gebruik genomen. Hierop heeft het MVO-beleid ook betrekking
en voor 2018 zijn de resultaten hiervan ook meegenomen in de cijfers.
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Datakwaliteit niet-financiële KPI’s

Wijzigingen

Methodes van meten, schatten en berekenen bij alle indicatoren gerelateerd aan

In 2019 zijn er geen wijzigingen ten aanzien van ons MVO-beleid en onze

materiële onderwerpen en het proces van dataverzameling. Onze niet-financiële KPI’s

doelstellingen gemaakt. De onderwerpen in dit rapport zijn geselecteerd op basis

worden in dit rapport gepresenteerd. De niet-financiële data worden verzameld in het

van onze materialiteitsanalyse. Andere wijzigingen in definities en meetmethoden in

eerste kwartaal van elk jaar. Eenmaal verzameld, worden de gegevens geconsolideerd

vergelijking met voorgaande rapportageperioden worden waar relevant toegelicht.

en onderworpen aan een trendanalyse, welke wordt uitgevoerd door onze financiële
afdeling in samenwerking met de MVO-manager. In het geval trends aanzienlijk

Interne controle

afwijken, wordt de informatie van context voorzien en geverifieerd bij de relevante

Op dit verslag is geen externe controle toegepast. De cijfers worden intern gecon-

gegevensaanbieder. Waar geen gegevens beschikbaar waren, zijn deze geschat.

troleerd door de MVO-manager en de financiële afdeling van A.S. Watson Benelux.

Er zijn geen onzekerheden of inherente beperkingen van de gegevens geïdentificeerd

Steekproefsgewijs worden er, ter interne controle, audits uitgevoerd door

als gevolg van metingen, schattingen of berekeningen.

A.S. Watson Group op de genoemde cijfers.

Dataverzameling KPI’s
Data om niet-financiële KPI’s te monitoren is voor een groot deel afkomstig van derden.
Zo is transport uitbesteed aan partners, energie ingekocht van een leverancier en de
informatie over grondstoffen van onze eigenmerkproducten en -verpakkingen krijgen
wij aangeleverd van onze leveranciers.
Energiedata van winkels komt voor ongeveer de helft automatisch uit slimme meters.
Overige meters worden maandelijks afgelezen. Indien meterstanden ontbreken,
schatten we de gas- en elektrastanden op basis van winkeloppervlakte.
Het transport van het DC naar onze winkels wordt door partners gedaan.
Omdat er in de praktijk veel vrachtwagens toegewijd voor ons rijden, kennen we
de CO2-uitstoot van transport volledig toe aan onszelf. De CO2-uitstoot wordt berekend
volgens het GHG Protocol (scope 1 en 2). We gebruiken CO2 conversiefactoren van
CO2emissiefactoren.nl. Behalve voor elektriciteit gebruiken we de specifieke factor
van de energieleverancier.
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Materialiteit
Heel belangrijk

In 2018 hebben wij ons MVO-beleid geactualiseerd op basis van een herijking van
onze materialiteitsanalyse. Om de relevante aspecten te identificeren, hebben we
verschillende stakeholders gesproken en diverse informatiebronnen geraadpleegd.
De shortlist van duurzaamheidsthema’s hebben we beoordeeld op hoe belangrijk

1
2
4

risico’s, de bijdrage aan ons succes en de relatie ervan met onze kernprocessen.
Bij deze actualisatie van materiële onderwerpen zijn geen fundamentele veranderingen
opgetreden in de matrix in vergelijking met voorgaande jaren. Binnen de materiële
aspecten is de focus iets gewijzigd. Zo zien we dat plastic en plasticverpakkingen de

11

voor duurzaamheid van ingrediënten, transparantie daarover en de impact die onze

16

bedrijfsvoering heeft op het klimaat. Deze onderwerpen komen ook op regelmatige
basis terug in de dialoog met onze stakeholders.
Op het aspect ‘duurzaam gebruik grondstoffen’ hebben we de afgelopen jaren al

18

17

19

7
8
9

12

14

Minder belangrijk

afgelopen jaren steeds belangrijker gevonden geworden. Ook is er meer aandacht

6

10

Belangrijk

stakeholders en de mate waarin het thema hun beslissingen beïnvloedt, de potentiële

Belang stakeholders

deze zijn voor onze stakeholders, de omvang, de potentiële invloed, de bezorgdheid over
het onderwerp binnen en buiten onze organisatie, de verwachtingen van de belangrijkste

3

5

15

13

20

21
22

mooie resultaten behaald en hebben we ons in deze actualisatie hogere ambities
Minder belangrijk

gesteld. De beschikbaarheid en de omvang van de grondstoffen in ons eigenmerkassortiment zijn belangrijke randvoorwaarden voor onze ambities. Zo komt de

Heel belangrijk

Belangrijk

Belang A.S. Watson Health & Beauty Benelux

verduurzaming van palmolie, katoen, hout en verpakkingen meer naar de voorgrond
dan bijvoorbeeld vlees en vis (omvang) en soja-lecithine (beschikbaarheid).
1

Voorkomen/verminderen afval

12

Productverantwoordelijkheid

2

Duurzaam gebruik grondstoffen

13

Goede doelen

3

Verminderen negatieve impact op klimaat

14

Klachtenprocedures

4

Arbeidsomstandigheden bij producenten

15

Steunen lokale initiatieven

5

Milieubeleid in de keten

16

Due diligence mensenrechten

6

Werkomstandigheden

17

Arbeidsrelaties

7

Ontwikkeling medewerkers

18

Milieu compliance

8

Transparantie

19

Eerlijke concurrentie

9

Voorlichting producten/gezonde levensstijl

20

Non-compliance

• Vergelijkbare bedrijven in de retailbranche.

10

Gelijke kansen

21

Eerlijke marketing

• Overige informatiebronnen retailbranche, waaronder brancheorganisaties.

11

Bevorderen circulariteit

22

Privacy

• Duurzaamheidsdialogen met interne en externe stakeholders.
• GRI-richtlijnen (www.globalreporting.org).
• ISO 26000; internationale richtlijn voor MVO.
• Benchmarks voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),
inclusief de Transparantiebenchmark waarmee het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken bedrijven beoordeelt op de mate van
transparantie in hun verslaggeving.
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Materialiteit
Thema

Materieel thema

Definitie

KPI (incl. GRI koppeling)

1. Duurzamere keuzes

1. Voorkomen/verminderen afval

Transport- en eigenmerk verpakkingsplastic

GRI 306-2

verminderen en recyclebaar houden/maken

100% (KG) van de plastic verpakkingen van onze
eigen merk producten in het vaste assortiment is
gemaakt uit herbruikbaar of recyclebaar plastic.
25% (KG) reductie van het plastic in de primaire
verpakkingen van onze eigen merk producten

2. Duurzaam gebruik grondstoffen
Voorlichting producten/gezonde levensstijl

Grondstoffen die wij als ingrediënten in onze

Het percentage grondstoffen dat voldoet aan

eigenmerk producten gebruiken

de duurzaamheidseisen van A.S. Watson

Voorlichting op onze standaard

activiteiten om klanten gericht duurzame

communicatiekanalen over achtergrond

en gezonde keuzes te laten maken

van duurzame ingrediënten en gezonde
levensstijl keuzes
Transparantie

Een gidsfunctie voor onze consument o.b.v.

activiteiten waarmee consumenten gefaciliteerd

transparantie over de duurzaamheid van

worden in het maken van een bewuste keuze

producten
2. Klimaatimpact

3. Verminderen negatieve impact op klimaat

Het verminderen van onze CO2 footprint,

305-1

scope 1 en 2, van onze bedrijfsvoering

50% absolute CO2-reductie in scope 1 en 2 van
het GHG protocol t.o.v. 2015			
305-2					
305-4					
305-5

3. Keten-verantwoordelijkheid

4. Arbeidsomstandigheden bij producenten
5. Milieubeleid in de keten

4. Medewerkers

6. Werkomstandigheden (vitaliteit)

7. Ontwikkeling medewerkers

Goede en gezonde werkomstandigheden

eigenmerk producten uit risicolanden waarbij

in onze toeleveringsketen

aantoonbaar sociale audits zijn uitgevoerd via

Vermindering van milieubelastende

BSCI (of vergelijkbaar) en waarbij 100% (NIV)

activiteiten op de productielocaties

een BSCI overall C score (of vergelijkbaar)

in de toeleveringsketen.

heeft gehaald

Streven naar werkomstandigheden voor

403-2

onze medewerkers waarbij iedereen eigen

#activiteiten georganiseerd ter bevordering van

regie kan nemen om fysiek, emotioneel en

het welzijn van onze Medewerkers.

sociaal veerkrachtig te zijn

Minder verzuim dan jaar ervoor

Voor alle werknemers een gelijkwaardige kans

404-2

om talenten te ontwikkelen, mogelijkheden om

interne promotieratio van minimaal 1%

vaardigheden te verbeteren en zich persoonlijk
te ontwikkelen.
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Stakeholderoverzicht
Stakeholders

Verwachtingen stakeholders

Hoe wij stakeholders betrekken

Belangrijkste materiële thema’s

Onze aanpak

Medewerkers

Veilige, aantrekkelijke en inspirerende

Dagelijks contact via o.a. afdelingsover-

Werkomstandigheden (vitaliteit),

Ontwikkeling holistisch vitaliteits-

werkplek, ondersteuning in vitaliteit,

leggen, bilaterale gesprekken, inspira-

ontwikkeling medewerkers

beleid, kans voor mensen met

ontwikkelmogelijkheden, goede

tiesessies en social intranet aangevuld

een afstand tot de arbeidsmarkt,

arbeidsomstandigheden en -voorwaarde

met contacten op interne bijeenkomsten,

diverse sportactiviteiten en

recruitment events, social media, business

opleidingsmogelijkheden

updates, overleg met OR, vakbond,
vertrouwenspersoon en directieoverleg.
Klanten

Leveranciers

Voordeel, optimaal assortiment,

Dagelijks contact via o.a.

Voorkomen/verminderen afval, duurzaam

Lancering Kruidvat Natuurlijk

verrast worden, gemak,

winkelmedewerkers, website,

gebruik grondstoffen, voorlichting

& Voordelig, samenwerking met

ondersteuning in bewuste keuzes

klantenservice en nieuwsbrieven

producten/gezonde levensstijl,

leveranciers op verpakkingen en

transparantie

duurzame grondstoffen

Commitment, samenwerking, eerlijke

Periodieke leveranciersgesprekken, jaar-

Voorkomen/verminderen afval, duurzaam

Samenwerking met leveranciers

prijzen, realistische betalingstermijnen

lijkse leveranciersbijeenkomst, beurzen,

gebruik grondstoffen, voorlichting producten/

op verpakkingen en duurzame

samenwerkingen voor duurzame oplos-

gezonde levensstijl, transparantie, milieube-

grondstoffen, social audits en

singen en innovaties

leid in de keten, arbeidsomstandigheden bij

self assessments op milieubeleid

producenten

bij fabrieken van eigenmerk
leveranciers, input voor Kruidvat
Natuurlijk & Voordelig

Aandeelhouder

Continuïteit, rendement, transparantie,

Periodieke aanlevering informatie,

Verminderen negatieve impact op het milieu,

Inzet structurele rapportage tool

verantwoord ondernemerschap

periodieke financiële overleggen en

arbeidsomstandigheden bij producenten,

voor groepsbrede niet-

Group bijeenkomsten

transparantie, voorkomen/verminderen afval

financiële data, transparantie

Transparantie, voldoen aan wet-

Periodiek via controle bezoeken, bijeen-

Verminderen negatieve impact op het milieu,

Verslaglegging volgens GRI,

en regelgeving, klimaatbewust

komsten en via brancheorganisaties

arbeidsomstandigheden bij producenten,

borging van compliance op

transparantie, voorkomen/verminderen afval

energie, afval en arbeids-

over ons duurzaamheidsbeleid
Overheid

omstandigheden in de lijn
Maatschappij

Verantwoord ondernemen,

Periodiek via o.a. bijeenkomsten,

Verminderen negatieve impact op het milieu,

Vrijwilligerswerk, ondersteuning

betrokkenheid, transparantie,

samenwerkingen met NGO’s voor

voorkomen/verminderen afval, duurzaam

van goede doelen, lancering

veilige omgeving

duurzame oplossingen, workshops,

gebruik grondstoffen, transparantie

Kruidvat Natuurlijk & Voordelig,

bilaterale gesprekken en de media

doorvoeren energiebesparende
maatregelen en gebruik duurzame energie, diverse verbeteringen
van de recyclebaarheid van verpakkingen, samenwerking voor
verbetering duurzame palmolie
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Risicomanagement
Goede beheersing van risico’s is belangrijk om op korte en lange termijn waarde van
waarde te kunnen blijven. Zonder goed risicomanagement kunnen we onze strategische doelen niet bereiken. Risico’s uit verschillende domeinen worden op een gestructureerde manier in kaart gebracht en de risicomitigatie wordt periodiek gemonitord
en jaarlijks geëvalueerd. Deze worden op groepsniveau strategisch beheerst en zijn
afgewogen aan de hand van de kans dat de onzekerheid zich voordoet en de grootte
van de financiële impact. Dit zijn de belangrijkste risico’s op groepsniveau:
Aangezien dit het MVO-verslag van A.S. Watson Health & Beauty in de Benelux betreft,
gaan wij hier in op belangrijkste risico’s voor onze eigen organisatie. Deze risico’s zijn
allemaal MVO-gerelateerd. Dat wil zeggen dat ofwel de oorzaak getriggerd is door
een duurzaamheidsthema, zoals klimaatverandering of mensenrechten, ofwel dat het
een significant effect heeft op mens en milieu. Op de volgende pagina is een overzicht
van de belangrijkste risico’s, hun oorzaken en effecten, en mitigerende maatregelen
weergegeven.

Risico’s
Financieel

Rentetarieven
Fluctuerende valuta
Prijs van olie en gas

Operationeel

Dataveiligheid
Natuurrampen
Uitbraak van epidemieën
Geopolitieke onveiligheid en terrorisme

Compliance

Kwaliteit en productverantwoordelijkheid
Veranderende wetgeving
Dataveiligheid en privacy
Brexit

Belangrijkste risico’s op groepsniveau (Bron: 2018 jaarverslag Hutchinson CK)
Voor meer inzicht in deze risico’s en beheersmaatregelen verwijzen we graag naar het jaarverslag van CK Hutchinson.
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Beschrijving van belangrijkste risico’s
Financiële
impact

Impact op
mens en
milieu

Risicoacceptatie

Onderwerp

Context en oorzaak

Consequentie A.S. Watson

Consequentie mens en milieu

Kans

1 Sociale en
milieu schendingen in de keten

Een deel van onze producten
komt van producenten uit
landen met een hoger risico
op niet-naleving van internationale afspraken over
arbeidsomstandigheden
Het aanbod van voldoende
volume of kwaliteit van (natuurlijke) grondstoffen kan
slinken o.a. door klimaatverandering, kortetermijn
denken van producenten,
ongunstige handelsvoorwaarden of onveilige
(geopolitieke) situatie.
Overstromingen, hevige
regen of hagel, droogte en
hitte komen door klimaatverandering vaker voor

Negatieve publiciteit en reputatieverlies

Ongunstige leef- en arbeidsomstandigheden in de keten

Laag/
middel

Laag

Hoog

Laag

Alle fabrieken waar onze
eigenmerk producten
geproduceerd worden
moeten compliant zijn
met BSCI

Lagere omzet doordat onze toeleveranciers niet voldoende volume
of kwaliteit kunnen leveren

Schaarste van beschikbare producten

Laag

Middel

Hoog

Middel

Misgelopen omzet doordat DC’s of
winkels (tijdelijk) niet operationeel
kunnen zijn.
Misgelopen omzet doordat onze
toeleveranciers niet voldoende
volume of kwaliteit kunnen leveren

Degradatie van landbouwgrond,
schaarste van grondstoffen of voedsel

Laag

Laag

Middel

Middel

4 Niet voldoen
aan milieuwetgeving

Milieuwetgeving vereist
reductie van CO2- en
energieconsumptie

Significante boetes, negatieve
publiciteit en/of reputatieverlies in
geval van non-compliance

Significante impact op
klimaatverandering

Laag

Laag

Middel

Middel

5 Dataveiligheid
en privacywetgeving

Cyberaanvallen en/of
datalekken

N.v.t.

Laag

Middel

N.v.t.

Middel

6 Schaarste aan
talent

Jong talent uit generaties
Y & Z hecht waarde aan
MVO. Ons huidige beleid
en activiteiten zijn mogelijk
in de perceptie niet
voldoende duurzaam

Misgelopen omzet doordat ITinfrastructuur en (e-)commercekanalen niet operationeel zijn.
Significante boetes, negatieve
publiciteit en/of reputatieverlies
wegens het lekken van klantdata
Het onvoldoende aantrekken of
behouden van jong talent.

We verduurzamen ons
eigenmerk assortiment
door steeds meer duurzame
grondstoffen in te kopen.
We kopen producten in uit
verschillende regio’s en
zorgen dat we niet afhankelijk zijn van één of enkele
leveranciers
We kopen producten in uit
verschillende regio’s en
zorgen dat we niet afhankelijk zijn van één of enkele
leveranciers.
Inventarisatie van mogelijkheden om maatregelen
te kunnen nemen op
risicolocaties
Met ons MVO-beleid en
-activiteiten zetten we in op
energie en CO2-reductie (zie
Milieu) die verdergaat dan
milieuwet- en regelgeving
Onze IT infrastructuur is van
hoge kwaliteit en ge-audit
volgens recente wet- en
regelgeving, waaronder
de AVG.

N.v.t.

Laag

Laag/
middel

N.v.t.

Hoog

2 Niet beschikbaar zijn van
grondstoffen

3 Fysieke
klimaatrisico’s
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Mitigatiemaatregelen

We verduurzamen actief en
profileren ons op MVO zodat
dat we jong talent (generaties Y en Z) blijven werven.
We zetten in op goed
werkgeverschap om talent te
ontwikkelen en te behouden
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Governance

MVO Stuurgroep

Onze structuur
De eindverantwoordelijkheid voor ons MVO-beleid ligt bij Ed van de Weerd, die per 1 juli
2019 de functie van Algemeen Directeur heeft overgenomen van Gerard van Breen.
Hij is bovendien lid van het internationale MVO-comité van A.S. Watson Group.
De MVO-doelstellingen en de voortgang van activiteiten worden minimaal twee keer

Ed van de Weerd (50)

per jaar besproken in het directie-overleg en indien nodig vindt daar bijsturing plaats.

CEO bij A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

Ons MVO-beleid rust op vier pilaren: assortiment, arbeidsmarkt, milieu en
samenleving. Voor elk van die pilaren is een directielid MVO-ambassadeur.
Samen vormen zij de MVO-stuurgroep. Deze stuurgroep formuleert het ambitieniveau,
stelt de lange termijn doelstellingen vast, monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig.
Per pilaar organiseert de MVO-ambassadeur de verdere activiteiten. Assortiment en
arbeidsmarkt hebben ieder een werkgroep; in milieu en samenleving zijn coördinatoren
actief binnen een discipline. De werkgroepen en de coördinatoren stellen jaarplannen

Jan Carel Uylenberg (59)

Brenda Smith (46)

Niek Schipper (44)

HR Director A.S. Watson
Benelux

Director Marketing
& Customer Experience
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

Trading Director A.S. Watson
Health & Beauty
Benelux

op en voeren die uit.
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk ingebed in het bestaande takenpakket

Overige bestuurders:

en zijn onderdeel van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. De MVO-stuurgroep en
de werkgroepen komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
De MVO-manager stelt het MVO-beleid op, stemt de doelstellingen af in de
organisatie en signaleert relevante marktontwikkelingen om het beleid aangesloten
te houden op actuele thema’s. Bovendien is de MVO-manager verantwoordelijk voor
MVO-rapportage, -communicatie en -stakeholderengagement. Hij rapporteert aan de
HR-directeur, die binnen A.S. Watson Group MVO-ambassadeur is voor de Benelux.
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Yvette Heijwegen (45)

Roland van den Berg (45)

Katinka Ruikes (43)

Supply Chain Director
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

Director eCommerce
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

Director Sales
Operations & Innovation Kruidvat
Nederland

Bert Verhoef (56)

Erik Heuthorst (50)

Managing Director Kruidvat
België

Financieel Directeur A.S. Watson
Benelux
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Directieleden
Dhr. Ed van de Weerd (50)

Dhr. Niek Schipper (44)

CEO bij A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Trading Director A.S. Watson Health & Beauty Benelux

2 jaar werkzaam bij ASW

2 jaar werkzaam bij ASW

Verantwoordelijke voor ‘Environment’-pijler binnen ons MVO-beleid

Verantwoordelijke voor ‘Marketplace’-pijler binnen ons MVO-beleid

Achtergrond in general management, retail en sales

Achtergrond in commercie en merken

Lid MVO-stuurgroep en eindverantwoordelijke MVO-beleid van A.S. Watson Health &

Lid MVO-stuurgroep A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Beauty Benelux
Lid van Global CSR Committee van A.S. Watson Group.

Mvr. Yvette Heijwegen (45)
Supply Chain Director A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Dhr. Jan Carel Uylenberg (59)

4 jaar werkzaam bij ASW

HR Director A.S. Watson Benelux
12 jaar werkzaam bij ASW

Dhr. Roland van den Berg (45)

Verantwoordelijke voor ‘Workplace’-pijler binnen ons MVO-beleid

Director eCommerce A.S. Watson Health & Beauty Benelux

CSR Ambassador voor Health & Beauty Benelux vanuit A.S. Watson Group

General Manager Trekpleister

Verantwoordelijke voor de aansturing van de

3 jaar werkzaam bij ASW

MVO Manager A.S. Watson Health & Beauty Benelux
Achtergrond in Human Resources

Mvr. Katinka Ruikes (43)

Lid MVO-stuurgroep A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Director Sales Operations & Innovation Kruidvat Nederland
10 jaar werkzaam bij ASW

Mvr. Brenda Smith (46)
Director Marketing & Customer Experience A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Dhr. Bert Verhoef (56)

5 jaar werkzaam bij ASW

Managing Director Kruidvat België

Verantwoordelijke voor ‘Community’-pijler binnen ons MVO-beleid

20 jaar werkzaam bij ASW

Achtergrond in marketing en merkbeleving
Lid MVO-stuurgroep A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Dhr. Erik Heuthorst (50)
Financieel Directeur A.S. Watson Benelux
16 jaar werkzaam bij ASW
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Begrippenlijst
Audits

NGO

Proces om de bedrijfsvoering binnen de productielocatie te toetsen aan vooraf

Een niet-gouvernementele organisatie (of NGO, ook wel non-gouvernementele

bepaalde criteria. Voor de criteria waaraan een fabrikant niet voldoet moet een

or- ganisatie) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt

verbeterplan opgesteld worden. Dit plan omschrijft welke correctieve en preventieve

op een verondersteld maatschappelijk belang.

maatregelen nodig zijn om aan de criteria te voldoen.
SDG
BSCI

De Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Business Social Compliance Initiative (BSCI), een internationale organisatie die zich inzet

Dit zijn de 17 doelstellingen betreffende duurzaamheid opgesteld door de

voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en daarvoor audits laat uitvoeren.

verenigde Naties met als deadline 2030.

GRI

Stakeholders

Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor

Stakeholders zijn personen en organisaties die direct of indirect beïnvloed worden door

duurzaamheidsverslaggeving. Wereldwijd zijn de GRI Standards de meest toegepaste

de activiteiten van de onderneming of die een directe of indirecte invloed hebben op

rapportagerichtlijnen. GRI is gebaseerd op het principe van materialiteit en vereist dat

de onderneming

organisaties hun managementaanpak communiceren over de voor de organisatie
materiële onderwerpen.

Transparantiebenchmark
Een onderzoek vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de

KPI

kwa- litatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving

Key Performance Indicator, ook wel Kritische Prestatie Indicatoren. Een middel om

onder de grootste ondernemingen van Nederland.

de vooruitgang en de kwaliteit te meten. Het zijn op voorhand overeengekomen
parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven.
Materialiteitsanalyse
Een analyse waarin de belangen van de stakeholders worden afgezet tegenover
de belangen van de organisatie.
MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen
genoemd.
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GRI Content Index A.S. Watson – Standards Core
SRS

Informatie

Verwijzing

102-1

Naam van de organisatie

Wie we zijn: In het kort

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Wie we zijn: In het kort

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Wie we zijn: In het kort. Colofon

102-4

Aantal landen waarin de onderneming opereert

Wie we zijn: In het kort

102-5

Juridische vorm of aandeelhouderschap

Bijlagen: Over dit verslag: Afbakening en reikwijdte

102-6

Markten waarin de organisatie actief is

Wie we zijn: In het kort

102-7

Schaal van de organisatie

Wie we zijn: In het kort

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016
1. Organisatie profiel

Waardecreatiemodel
Resultatentabel
Highlights
102-8

Informatie over medewerkers

Resultaten: Goed werkgeverschap

102-9

Leveranciersketen

Wie we zijn: Onze keten

102-10

Significante veranderingen in de organisatiestructuur

Wie we zijn: Onze keten

of in de leveranciersketen
102-11

Voorzorgsprincipe of -benadering

Bijlagen: Risicomanagement

102-12

Externe initiatieven

Wie we zijn: Onze keten

102-13

Lidmaatschappen

Wie we zijn: Onze keten

Toelichting van hoogste functionaris

Voorwoord

Waarden, normen, principes of gedragsnormen

Wie we zijn: Onze waarden

Governance structuur

Bijlagen: Governance

102-40

Lijst met stakeholders

Bijlagen: Stakeholderoverzicht

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Resultaten: Goed werkgeverschap

102-42

Identificatie en selectie van stakeholders

Bijlagen: Stakeholderoverzicht

102-43

Stakeholderbetrokkenheid

Bijlagen: Materialiteit

102-44

Belangrijkste issues stakeholders

2. Strategie
102-14
3. Ethiek en Integriteit
102-16
4. Governance
102-18
5. Stakeholderbetrokkenheid

Bijlagen: Stakeholderoverzicht
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SRS

Informatie

Verwijzing

102-45

Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening

Bijlagen: Over dit verslag: Afbakening en reikwijdte

102-46

Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag

Bijlagen: Over dit verslag: Afbakening en reikwijdte

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

Bijlagen: Materialiteit

102-48

Gewijzigde informatie

Bijlagen: Over dit verslag: Wijzigingen

102-49

eranderingen in de rapportage

Bijlagen: Over dit verslag: Wijzigingen

102-50

Rapportageperiode

Bijlagen: Over dit verslag

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Bijlagen: Over dit verslag

102-52

Rapportagecyclus

Bijlagen: Over dit verslag

102-53

Contactpunt voor informatie over het jaarverslag

Colofon

102-54

Rapportage in overeenstemming met GRI Standards

Bijlagen: Over dit verslag

102-55

GRI Content Index

Bijlagen: GRI Content Index

102-56

Externe assurance

Bijlage: Over dit verslag: Interne controle

6. Verslagprofiel

Bijlagen: Materialiteit

MATERIËLE ONDERWERPEN
Circulariteit (Materiële thema’s: Voorkomen/verminderen afval & Duurzaam gebruik grondstoffen)
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Resultaten: Assortiment (Grondstoffen en Verpakkingen)
Resultaten: Impact op het milieu: Afvalbeheer
Bijlagen: Materialiteit

103-2

Managementbenadering

Resultaten: Assortiment (Grondstoffen en Verpakkingen)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

306-2

Waste by type and disposal method

Resultaten: Impact op het milieu: Afvalbeheer

ASW2

Grondstoffen die voldoen aan duurzaamheidseisen

Resultaten: Assortiment (Grondstoffen en Verpakkingen)

Resultaten: Impact op het milieu: Afvalbeheer
Resultaten: Assortiment (Grondstoffen en Verpakkingen)
Resultaten: Impact op het milieu: Afvalbeheer

Klimaatimpact (Materieel thema: Verminderen negatieve impact op klimaat)
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

103-2

Managementbenadering

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

305-1

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

305-2

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

305-4

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

305-5

Reduction of GHG emissions

Resultaten: Impact op het milieu (CO2 footprint, Energieverbruik, Transport)

Bijlagen: Materialiteit
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SRS

Informatie

Verwijzing

Ketenverantwoordelijkheid (Materiële thema’s: Arbeidsomstandigheden bij producenten & Milieubeleid in de keten)
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Wie we zijn: Onze keten

103-2

Managementbenadering

Wie we zijn: Onze keten

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Wie we zijn: Onze keten

ASW3

Het percentage van eigenmerk producten uit risicolanden

Wie we zijn: Onze keten

Bijlagen: Materialiteit

waarbij aantoonbaar sociale audits zijn uitgevoerd via BSCI
(of vergelijkbaar) en waarbij 100% (NIV) een BSCI overall C score
(of vergelijkbaar) heeft gehaald
Thema: Medewerkers (Materiële thema’s Werkomstandigheden (veiligheid) & Ontwikkeling medewerkers)
103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Wie we zijn: Onze waarden. Resultaten: Goed werkgeverschap

103-2

Managementbenadering

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Wie we zijn: Onze waarden. Resultaten: Goed werkgeverschap

403-2

Hazard identification, risk assessment,

Resultaten: Goed werkgeverschap (Vitaliteit & veiligheid):

and incident investigation

Aantal ongevallen en Ziekteverzuim

Programs for upgrading employee skills

Resultaten: Goed werkgeverschap:

and transition assistance programs

Training en ontwikkeling (% (assistent)filiaalmanagers met drogisterij-vakdiploma)

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Bijlagen: Over dit verslag (Verslaggevingsstandaarden en/of richtlijnen)

103-2

Managementbenadering

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Bijlagen: Over dit verslag

ASW4

Transparantiebenchmark (score en ranking)

Bijlagen: Over dit verslag: (Verslaggevingsstandaarden en/of richtlijnen)

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Resultaten: Maatschappelijke betrokkenheid (Natuurlijk en Voordelig)

103-2

Managementbenadering

Resultaten: Maatschappelijke betrokkenheid (Natuurlijk en Voordelig)

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Resultaten: Maatschappelijke betrokkenheid (Natuurlijk en Voordelig)

ASW5

Beschrijving van initiatieven om klanten te helpen

Resultaten: Maatschappelijke betrokkenheid (Natuurlijk en Voordelig)

Bijlagen: Materialiteit.
Wie we zijn: Onze waarden
Resultaten: Goed werkgeverschap.

404-2
Thema: Transparantie

Bijlagen: Materialiteit
Bijlagen: Over dit verslag: Verslaggevingsstandaarden en/of richtlijnen
Bijlagen: Materialiteit

Thema: Voorlichting klanten
Bijlagen: Materialiteit

uurzame en gezonde keuzes te maken
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Colofon

A.S. Watson Health & Beauty Benelux
Nijborg 17
3927 DA Renswoude
Content
Sustainalize
Ontwerp
Dennis Petri/Jeroen van den Berg
Vragen over ons verslag of MVO-beleid?
Neem dan contact op. mvo@nl.aswatson.com
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