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Voorwoord

Stoppen met de verkoop van tabaksproducten
Daarom hebben we besloten te stoppen met de verkoop van rookwaren. Eind 2018
was twee derde van onze winkels rookvrij en voor eind 2019 zullen tabaksartikelen uit
al onze winkels verdwenen zijn. De verkoop van rookwaren past niet bij onze missie om

Als grote retailer in de Benelux zijn wij verantwoordelijk voor onze omgeving.

een gezonde toekomst voor iedereen bereikbaar te maken. Integendeel: we willen bij-

Daarom ondernemen wij steeds meer op een duurzame wijze, met respect voor mens,

dragen aan een rookvrije generatie. Wij zijn de eerste grote Europese retailer die deze

dier en milieu. En daarin gaan we verder dan de wet ons voorschrijft. Veel van onze

beslissing heeft genomen. Ook hebben wij ons aangesloten bij de Alliantie Nederland

klanten maken zich bijvoorbeeld zorgen over belangrijke onderwerpen als de

Rookvrij, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

opwarming van de aarde en oceanen waarin grote hoeveelheden plastic drijven.
We luisteren naar wat onze klanten belangrijk vinden. Daarom kijken we goed naar

Kritisch op verpakkingen en grondstoffen

hoe en waar we ons energieverbruik kunnen reduceren en onze CO2-uitstoot kunnen

Een ander belangrijk thema waar we ons voor inzetten, is het terugdringen van het

verminderen. Ook kijken we kritisch naar de grondstoffen in onze producten en naar

gebruik van plastic. Bij onze eigenmerkproducten vervangen we waar mogelijk plastic

de verpakkingen ervan. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we waar

door FSC-papier of andere recyclebare materialen. Dat doen we zowel voor de primaire

mogelijk bewust keuzes maken rondom de duurzaamheid van onze producten.

verpakking van het product als voor de omverpakkingen die nodig zijn voor het transport.

Zowel tijdens de productie (grondstoffen en arbeidsomstandigheden) als tijdens

Dat is niet alles. We zijn kritisch op grondstoffen, maken afspraken met ketenpartners,

het transport (energieverbruik en CO2-uitstoot).

we kijken waar en hoe we het energieverbruik in onze winkels kunnen reduceren, maken de omslag naar duurzamer transport en we bieden onze medewerkers met een

Vitaliteit en gezondheid

leaseauto de mogelijkheid om te kiezen voor elektrisch of hybride rijden.

Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijke thema’s in onze bedrijfsvoering. Wij spelen
daarop in met betaalbare producten die bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Investeren in medewerkers

Denk aan zelfzorgmedicatie, sportvoeding en aanvulling op voeding voor ouderen.

Als werkgever investeren we in de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden we

Maar ook met communicatie en voorlichting in de winkels, in onze folders, online en

kansen aan mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk aan het werk komen.

via sociale media. Met heldere informatie willen we onze klanten helpen de juiste

In dit verslag laten we klanten, medewerkers en andere belanghebbenden zien wat

keuzes te maken. Bijvoorbeeld voldoende en frequent insmeren met zonnebrandcrème

we doen om verantwoord te ondernemen en welke concrete stappen we daarvoor in

om je goed te beschermen tegen de schadelijke invloeden van de zon.

2018 hebben gezet. Duurzaamheid is een blijvende ambitie waar we alle dagen onze
schouders onder zetten. Dat doen we graag samen met onze klanten, onze medewer-

Met betaalbare producten maken we die gezonde keuzes bereikbaar voor iedereen.

kers én onze leveranciers en partners. Ook in 2019 zetten we ons in om een gezonde

In 2018 hebben we ons MVO-beleid onder één noemer samengebracht: ‘een gezonde

toekomst voor iedereen bereikbaar te maken.

toekomst voor iedereen’. Dat geldt overigens niet alleen voor onze klanten, maar ook
voor onze eigen medewerkers en voor het milieu. Met ons beleid laten we zien dat
duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze bedrijfscultuur. We willen dat onze

Gerard van Breen

medewerkers trots zijn op de organisatie waar zij zich dagelijks voor inzetten en ze

Algemeen directeur,

moeten erop kunnen vertrouwen dat wij eerlijk en verantwoord zaken doen.

A.S. Watson Health & Beauty Benelux
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Over A.S. Watson
Health & Beauty Benelux

1.1

Organisatie

A.S. Watson Health & Beauty Benelux is het bedrijf achter onder meer Kruidvat,
Trekpleister en Prijsmepper en is dé marktleider in health & beauty. We zijn onderdeel
van de A.S. Watson Group dat weer deel uitmaakt van het internationale concern
CK Hutchison Holdings Limited.
A.S. Watson is een groeiende organisatie. Eind 2018 hadden Kruidvat, Trekpleister en
Prijsmepper in Nederland en België bijna 1.443 winkels; een toename van 23 winkels
ten opzichte van eind 2017. Het aantal medewerkers is in 2018 toegenomen van
23.200 tot bijna 23.700. Het merendeel hiervan werkt in één van onze winkels.
Dat waren er eind 2018 rond de 21.600. In het distributiecentrum in Heteren en in
ons e-ulfilmentcenter in Ede zijn ruim 1.100 medewerkers actief en op onze kantoren
in Renswoude en Antwerpen werken zo’n 900 collega’s.
In vier productcategorieën willen we in de Benelux de leidende retailer zijn: health,
baby, beauty en body. Daarnaast brengen we afwisselend nog andere producten
waarmee we onze klanten verleiden en verrassen. Door het jaar heen beslaat het
assortiment van Kruidvat en Trekpleister ruim 125.000 producten*, waarvan 20.000
in het vaste assortiment. 80 procent van het vaste assortiment valt onder de
vier productcategorieën health, baby, beauty en body. Dit zijn voor circa 25 procent
eigenmerkartikelen. Twintig procent van het vaste assortiment is niet aan
health & beauty gerelateerd, dat wil zeggen, behorend tot de productcategorieën
speelgoed, textiel, elektronica en media, en huis- en huishoudartikelen.
Dit zijn voor circa 50 procent eigenmerkartikelen.

* A.S. Watson Health & Beauty Benelux biedt geen producten of diensten die verboden zijn in bepaalde markten.
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Met de breedte van ons assortiment bedienen wij in principe alle mensen
in de Benelux: mannen, vrouwen en kinderen in alle leeftijdscategoriën.
Voor al deze mensen willen wij gezondheid bereikbaar maken. Dat doen we op
een aansprekende manier.

Onze formules
Kruidvat
Als voordeeldrogist biedt Kruidvat een uitgebreid, voordelig en gevarieerd aanbod
health- & beautyartikelen. Plus een verrassend assortiment niet aan health & beauty
gerelateerde producten, zoals speelgoed en decoratieve artikelen voor in en om het
huis. Wekelijks winkelen meer dan drie miljoen klanten bij Kruidvat. Hiermee is Kruidvat
marktleider in de health- & beautymarkt in Nederland en België.
Trekpleister
Trekpleister profileert zich als de voordelige buurtdrogist met aandacht voor haar klanten. Wekelijks bezoeken meer dan een half miljoen klanten een winkel van Trekpleister.
Daar vinden ze ~ tegen vaste lage prijzen ~ een grote variatie aan health & beautyartikelen en niet aan health & beauty gerelateerde producten. Daarnaast krijgt de klant
bij Trekpleister ook advies, onder andere over schoonheids- en verzorgingsproducten,
zelfzorggeneesmiddelen, vitamines en voedingssupplementen. En extra services zoals
een stomerij, een inpakservice en een niet-goed-geld-teruggarantie.
Prijsmepper
Het assortiment van Prijsmepper bestaat uit restvoorraden van Kruidvat en Trekpleister.
Deze worden aangeboden tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Prijsmepper is uitsluitend
gevestigd in tijdelijke (pop-up) winkels. De formule Prijsmepper is in het leven geroepen
om voorraden weg te werken en te voorkomen dat producten uiteindelijk onverkocht
als restafval eindigen.
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1.1.1 Onze mensen
Enthousiaste en klantvriendelijke medewerkers vormen het hart en het gezicht van ons

Diversiteit en gelijke kansen

bedrijf. We respecteren elkaar om wie we zijn en we vertrouwen elkaar. Tegelijkertijd

We streven naar een medewerkersbestand dat in alle functiecategorieën een even-

delen we met elkaar de mentaliteit om succesvol te willen zijn. Dat vraagt om passie

wichtige afspiegeling vormt van de samenleving. Zowel wat betreft de man-vrouwver-

voor het werk, betrokkenheid bij de organisatie, teamwork, vakkundigheid en het

deling als de spreiding over leeftijd en culturele achtergrond. Ook vinden we het

vermogen om te blijven vernieuwen. Samen werken alle collega’s van A.S. Watson aan

belangrijk om onze mensen voldoende kansen te bieden. We stimuleren onze

hetzelfde doel: tevreden klanten en succesvolle winkels.

medewerkers om zich te scholen en te ontwikkelen. Bovendien bieden we kansen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2018 hebben we als eerste grote

Ondanks dat we onderdeel zijn van een grote, internationale organisatie, zijn wij zeer

werkgever een landelijk convenant gesloten met 32 van de 35 arbeidsmarktregio’s

betrokken bij onze medewerkers. Wij investeren in onze mensen en hun kansen en

in Nederland. Daarin hebben we afspraken gemaakt over de instroom van mensen

richten ons op het versterken van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Dat doen we

met een beperking, hun begeleiding en als het kan doorstroming naar de reguliere

door onze medewerkers te stimuleren en te ondersteunen fit te blijven en hun talenten

arbeidsmarkt. Landelijk hebben we inmiddels 140 arbeidsplaatsen gecreëerd voor

te blijven ontwikkelen. Dat geldt voor man en vrouw, mensen met een hogere en

deze doelgroep. Daarnaast investeren we in de samenwerking met een uitzendorgani-

lagere opleiding, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en

satie om statushouders een werkervaringsplaats aan te bieden in onze distributieketen.

al onze andere collega’s.
Top Employer
Voor het derde jaar op rij is A.S. Watson Benelux in 2018 uitgeroepen tot Top Employer
in Nederland en België. Het Top Employers Instituut reikt deze exclusieve status jaarlijks

0,19

0,14

2,36

0,54

uit aan werkgevers met een bovengemiddeld goed personeelsbeleid. Met wederom een goede score op alle onderdelen en een totaalscore van 93 procent (op een
schaal van 0-100) behaalden we in 2018 een uitstekend resultaat. Bij deze scores wordt
gekeken naar tien onderwerpen op het gebied van talentontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Met dit inzicht kunnen we ons hr-beleid blijven

Ratio man/vrouw totaal
(aantal mannen t.o.v. vrouwen)

Ratio man/vrouw dc
& efulfilment

ontwikkelen en verbeteren.

Ratio man/vrouw filialen

Ratio man/vrouw hoofdkantoor
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Samenstelling medewerkersbestand:
vast-tijdelijk, geslacht, regio, voltijd-deeltijd, leeftijd

-

Aantallen medewerkers
per geslacht en regio

		

NL

BE/FR

Tijdelijk contract (<1 jr)

Vrouwen		

17.305

2.531

12.721

Mannen		

3.555

230

2.484
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1.1.2 Onze waarden
Werkbeleving
De retailwereld is volop in beweging door de veranderende wensen van de klanten.

A.S. Watson voert driejaarlijks een werkbelevingsonderzoek uit. Dit vond plaats in 2017

Wij geloven in omnichannel, waarin fysieke en online winkels elkaar aanvullen.

en staat wederom gepland voor 2020. Eind 2018 is er een korte pulse survey gedaan

Voortdurend relevant blijven voor onze klanten, dat is basis van ons succes. Het vergt

naar een beperkt aantal werkbelevingsaspecten. De resultaten daarvan zijn op onder-

veel van onze organisatie om succesvol en flexibel in te spelen op alle ontwikkelingen

delen ongunstiger dan de uitkomsten uit het onderzoek van 2017. Momenteel analyse-

en tegelijkertijd vast te houden aan onze centrale waarden. Onze kernwaarden zijn:

ren we deze uitkomsten. Daarnaast zijn er twee keer per jaar interne klankbordsessies

passie voor het werk, betrokkenheid bij onze organisatie, teamwork met respect voor

waarbij de directie in gesprek gaat met medewerkers. Dit wordt georganiseerd op

en vertrouwen in elkaar, vakkundigheid en enthousiasme voor innovatie.

districtsniveau, binnen het distributiecentrum en op het hoofdkantoor.
Transparantie
Ook naar buiten toe willen we transparant zijn over onze inspanningen op het gebied
van duurzaamheid. Onder de noemer ‘Een gezonde toekomst voor iedereen’ hebben
we in 2018 ons MVO-beleid explicieter gemaakt en vastgelegd. We hebben heldere
doelstellingen geformuleerd en meetbaar gemaakt en we gaan daar de komende
jaren over rapporteren.

Iedere dag kijken we kritisch naar wat er beter kan en hoe we dat zo efficiënt en
effectief mogelijk kunnen realiseren. Daar hoort bij dat onze medewerkers veel vrijheid
en verantwoordelijkheid hebben om zelf hun werkzaamheden in te vullen, kansen te
pakken en talenten te benutten. Omdat we snel schakelen, zien we het resultaat snel
terug in onze ruim 1.400 winkels.
Betrokkenheid
We hechten veel waarde aan betrokkenheid. Betrokkenheid met klanten, maar ook
betrokkenheid met elkaar. Want betrokken medewerkers voelen zich beter en
presteren beter. Ze kunnen beter tegen een stootje, hebben plezier in het werk en zijn
daardoor prettige collega’s. Daarom ondersteunen wij onze mensen om netwerken te
vormen met collega’s binnen de organisatie. Zo hebben we een eigen social platform
waarmee medewerkers informatie uitwisselen en contacten onderhouden. Binnen het
Young A.S. Watson-network en de millennial board kunnen medewerkers meedenken
over de koers van de organisatie en krijgen zij ruimte voor initiatieven.
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De eindverantwoordelijkheid voor ons MVO-beleid ligt bij onze
algemeen directeur, Gerard van Breen. Hij is bovendien lid van
het internationale MVO-comité van de wereldwijde A.S. Watsonorganisatie. De MVO-doelstellingen en de voortgang van activiteiten

Gerard van Breen (62)
Algemeen Directeur A.S. Watson
Benelux

worden minimaal twee keer per jaar besproken in het directieoverleg en indien nodig vindt daar bijsturing plaats.

MVO Stuurgroep

1.1.3 Onze structuur

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 op en voeren die uit.

Jan Carel Uylenberg (58)
HR Director A.S. Watson
Benelux

Brenda Smith (45)
Director Marketing
& Customer Experience
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

Niek Schipper (43)
Trading Director A.S. Watson
Health & Beauty
Benelux

Ed van de Weerd (49)
Managing Director Kruidvat
Nederland

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk ingebed in het
bestaande takenpakket en zijn onderdeel van de jaarlijkse

Overige bestuurders:

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 MVOrapportage, -communicatie en -stakeholderengagement.
Hij rapporteert aan de HR-directeur, die binnen de wereldwijde A.S.
Watson-organisatie MVO-ambassadeur is voor de Benelux.

Yvette Heijwegen (44)
Supply Chain Director
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

Roland van den Berg (44)
Director eCommerce
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux

* Uitgebreide functiebeschrijvingen zie bijlage pagina 48

Bert Verhoef (55)
Managing Director Kruidvat
België

Erik Heuthorst (48)
Financieel Directeur A.S. Watson
Benelux
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1.2

Trends en ontwikkelingen

De wereld van health en beauty is in beweging. Door de toenemende vergrijzing
zijn vitaliteit en gezondheid belangrijke thema’s geworden. Mensen kijken bewuster
naar hun voeding, willen zelf de regie nemen voor een gezonde levensstijl en zoeken
informatie en producten die daarbij aansluiten. Er is dan ook steeds meer vraag naar
onze producten. Consumenten zijn kritisch en stellen steeds meer vragen over de
duurzaamheid van onze producten (aspecten als grondstoffen, verpakking en milieubelasting) en onze bedrijfsvoering (aspecten als energieverbruik, mensenrechten en
aandacht voor arbeidsomstandigheden).
Ondersteunen van gezonde levensstijl
Mensen hebben steeds meer belangstelling voor hun gezondheid en vitaliteit.
Wij bieden een breed assortiment betaalbare producten die bijdragen aan een
gezonde levensstijl. Denk aan zelfzorgmedicatie, sportvoeding en aanvulling op de
voeding van ouderen. Zo maken we ‘gezond blijven’ bereikbaar voor iedereen.
Om die reden stoppen we met de verkoop van tabak in onze winkels.
Steeds belangrijker wordt daarbij de voorlichting. De consument wordt geconfronteerd
met steeds meer discussies over wat ‘gezond’ is en zoekt gerichte informatie.

A.S. Watson wil een actieve rol spelen in het informeren van onze klanten over
preventie en vitaliteit en het helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Dat doen
we met communicatie en voorlichting in de winkels, in onze folders, online en via
sociale media. Wij zijn te vinden op Instagram of Facebook. En op ons YouTube-kanaal
vinden onze klanten advies en tips van experts als huisartsen, dermatologen en
fysiotherapeuten. Ook onze eigen collega’s stimuleren wij om te werken aan hun
vitaliteit en gezondheid.
Aandacht voor klimaatverandering
Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan (overstromingen, veranderende
weerspatronen, etc.) worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Daar komt bij dat de
wereldbevolking almaar blijft groeien. In hoog tempo dreigen daardoor onze natuurlijke
bronnen uitgeput te raken. Als grote retailer nemen wij daarom onze verantwoordelijkheid in het verduurzamen van onze producten. We doen dat op verschillende fronten
(grondstoffen, verpakkingen, energie en recycling), die we hieronder beschrijven.
In die lijn ligt ook de introductie van een eigen merk vegan (plantaardige) verzorgings-

producten in 2018. Deze serie voldoet aan de richtlijnen van het Natrue-kwaliteitslabel.
Wet- en regelgeving

In het Akkoord van Parijs (2015) en in de hoofdlijnen van het Nederlandse Klimaat- en
Energieakkoord (2018) zijn doelstellingen geformuleerd om de opwarming van de aarde
tegen te gaan. Maar ook op deelterreinen stelt de overheid steeds strengere normen
voor duurzaamheid en energiegebruik. Zo moeten bedrijven energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Bovendien moeten zij vanaf 2019 transparant melden hoe ze voldoen aan deze energiebesparingsverplichting. En met een gedifferentieerd tarief voor te recyclen kunststoffen bevordert de
overheid het beter uitsorteren van verpakkingen. Het spreekt voor zich dat A.S. Watson
aan alle regelgeving voldoet. Sterker nog: ons MVO-beleid is bovenwettelijk. Dat wil
zeggen dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen die verder gaat
dan de wet- en regelgeving ons voorschrijft. Zo stoppen we met de verkoop van tabak
voordat regelgeving ons daartoe verplicht. En zo hebben wij onze eigen doelstellingen
geformuleerd voor het uitfaseren van wegwerpplastic (plastic dat ontworpen is voor
eenmalig gebruik) voordat de wet die nu in voorbereiding is, van kracht wordt.
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Slimme Technologie

A.S. Watson Benelux heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in automatisering en

Onze belangrijkste focus bij het toepassen van slimme technologie blijft echter de klant:

dataverzameling. Een groot team specialisten heeft systemen ontwikkeld voor interne

we ontwikkelen slimme software en werkmethodes om de klant steeds beter, sneller

processen en voor e-commerce. Nu de databases en systemen ingericht zijn, kunnen

en persoonlijker van dienst te zijn.

we ons richten op analyses van data en op het ontwikkelen van mogelijkheden om
slimmer te kunnen werken en klanten nog persoonlijker te kunnen bedienen.
In 2018 hebben we daarvoor twee labs ingericht: het A.S. Watson data lab en het A.S.
Watson AI lab. Ons e-lab functioneert al vier jaar. Dat richt zich op het beheer van onze
website en het maken van nieuwe content, gebaseerd op analyses van clickdata.
De beide nieuwe labs gaan nog gerichtere analyses uitvoeren en algoritmes testen
om ons aanbod op de website te personaliseren. Klanten krijgen ~ datadriven en
geautomatiseerd ~ op basis van hun zoekgedrag en voorkeuren bijvoorbeeld een eigen
volgorde van de producten aangeboden en/of andere aanbiedingen dan anderen.
In 2018 introduceerden we bovendien een nieuwe app. Voor het rondkijken in webwinkels en het bestellen van producten gebruikt de consument steeds meer zijn mobiele
device. De klant heeft steeds hogere verwachtingen van toegankelijkheid van e-commerce, gebruikersgemak (overzichtelijkheid) en snelheid van afhandeling. Onze nieuwe
app speelt daar volledig op in. De wijze van scrollen door de producten is aanzienlijk
verbeterd, de klant ziet bij veel producten een video of andere toelichting, kan
producten slepen naar zijn winkelmandje en kan de app zelfs mondeling aansturen.
Een compleet nieuwe ervaring van webwinkelbezoek.
Ook voor de interne processen hebben we het afgelopen jaar technologie slim ingezet.
Zo hebben we veel administratieve processen gedigitaliseerd en zodanig ingericht dat
ook voor bijvoorbeeld autorisatie van een factuur geen prints meer gemaakt hoeven te
worden. Uit oogpunt van MVO een belangrijke stap. Voor een aantal van die processen
voeren we nu een pilot uit met robotisering; standaard werk wordt nu door een computer geautomatiseerd gedaan op basis van scripts die we aan het testen zijn. Dat levert
tijdwinst en gaat fouten tegen. Daarnaast hebben we een online platform ingericht
voor alle medewerkers. Medewerkers voelen zich betrokken en door nog beter samen
te werken verlopen processen efficiënter.
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1.3

MVO-strategie

Voor Kruidvat en Trekpleister wordt een actief MVO-beleid gevoerd. De vier pilaren die
de basis vormen van het beleid, zijn ontwikkeld door de A.S. Watson Group. Voor de
verdere uitwerking in de Benelux zijn de waardeketens van Kruidvat en Trekpleister
geanalyseerd en is er input verzameld van verschillende belanghebbenden.

Marketplace: duurzaam assortiment
Grondstoffen en verpakkingen

In elk van de vier pijlers ligt het accent op twee onderwerpen. De keuze voor deze
onderwerpen is gebaseerd op intern draagvlak én op de wensen en vragen van
stakeholders. Bovendien hebben we geanalyseerd op welke onderwerpen wij impact
kunnen maken en met welke onderwerpen we een concrete bijdrage kunnen leveren
aan de voor ons relevante Sustainable Development Goals. In hoofdstuk 1.4
(waardecreatie) en 2 (resultaten) geven we gedetailleerd aan welke doelstelling we
bij elk van de onderwerpen stellen en wat de vorderingen in 2018 zijn geweest.

Workplace: goed werkgeverschap
Vitaliteit en ontwikkeling

Onze klanten willen erop kunnen vertrouwen dat wij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen voor de productie, het transport en de verpakking van
onze producten. Dat wij toezien op het gebruik van verantwoorde grondstoffen,
eerlijke arbeidsomstandigheden en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
We zetten onverminderd in op verdere besparing van energie en brandstof om onze
CO2-uitstoot te verminderen. Wij voeren een actief beleid om onze negatieve impact

Community: maatschappelijke betrokkenheid

op mens, dier en milieu zo veel mogelijk te beperken. Daarover willen we zowel intern

Klantactivatie en goede doelen

als extern open communiceren, en rekenschap afleggen over de resultaten die wij
behalen. Dit doen we onder meer via dit verslag.

Environment: zuinig met het milieu
Energie en recycling
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1.4

Waardecreatie

Elke dag rekenen honderdduizenden klanten op ons brede aanbod aan producten,
dichtbij gebracht door ons uitgebreide winkelnetwerk van ruim 1400 winkels.
Als leidende health en beauty retailer in de Benelux leveren wij niet alleen een bijdrage
aan een gezondere toekomst voor onze klanten. We willen ook een goede werkgever
zijn voor onze 24.000 medewerkers, die voor tevreden klanten en succesvolle winkels
zorgen. Daarnaast creëren wij waarde door een verantwoorde productie van ons
eigenmerkassortiment. Eerlijke en veilige werkomstandigheden, milieuvriendelijke
productie en transparantie in de keten zijn daarbij essentieel.
In het waardecreatieoverzicht maken we inzichtelijk hoe A.S. Watson Benelux waarde
creëert, zowel op de korte als de lange termijn. De directe resultaten staan beschreven
onder ‘output’. De langetermijneffecten voor onze stakeholders en de samenleving zijn
te vinden onder ’outcome’.
Ook willen we graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de UN Sustainable
Development Goals (SDG’s), de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties. Deze zijn in 2015 ontwikkeld voor een rechtvaardige, eerlijke en
duurzame wereld in 2030. In het overzicht is weergegeven op welke vijf SDG’s onze
impact het grootst is. Daarnaast dragen we bij aan acht andere SDG’s, die verderop in
het verslag aan bod komen. Al onze activiteiten zijn gekoppeld aan onze MVO-visie,
MVO-pilaren en de kernwaarden van A.S. Watson Benelux.
Wij spannen ons in om onze negatieve impact op mens, dier en milieu te verkleinen.
Dit doen we onder meer door te focussen op het terugdringen van onze CO2-uitstoot,
het aanscherpen van de social audits op het productieproces, het efficiënter inrichten
van onze restmaterialen, en door aantoonbaar duurzamere grondstoffen te gebruiken
voor onze health & beauty eigenmerkproducten.
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Waardecreatiemodel

Grondstoffen
Grondstoffen en verpakkingen voor
eigenmerkproducten.

MVO-visie en ambitie
Gezond blijven bereikbaar en
toegankelijk maken voor iedereen.

Producten
Ruim 125.000* producten waarvan
ongeveer 20.000 in het vaste
assortiment. 80% van vast assortiment
valt onder health- & beautyproducten
waarvan circa 25% eigenmerk
producten. 20% zijn niet aan health &
beauty gerelateerde producten
waarvan circa 50% eigenmerk
producten.

Kernactiviteiten
Als leidende health & beauty retailer
in de Benelux biedt A.S. Watson
een breed assortiment producten.

*incl. verschillende maatvoeringen bij textiel
en schoeisel

Input
Logistiek
- Distributiecentrum Heteren
- Efulfilmentcenter Ede
- 125 vrachtwagens
Winkels
- Uitgebreid winkelnetwerk
van ruim 1.443 winkels
in de Benelux
- Webshop

Medewerkers
Onze 23.700 medewerkers in
de Benelux, met hun ervaring
en competenties.

Winkelformules
- Kruidvat: steeds verrassend,
altijd voordelig
- Trekpleister: altijd meer drogist
voor jou
- Prijsmepper

Business model
MVO-pijlers
- Duurzamer assortiment
- Goed werkgeverschap
- Impact op het milieu
- Maatschappelijke betrokkenheid

Kernwaarden
- Passie
- Teamwork
- Betrokkenheid
- Vakkundigheid
- Innovatie

Duurzamer assortiment
- Toename in het gebruik van
duurzamere grondstoffen
- Beter inzicht in de
arbeidsomstandigheden
- Toename duurzamere
verpakkingen

Vitale medewerkers
- Meer medewerkers in gelegenheid
gesteld om te werken aan
vakopleiding of persoonlijke
ontwikkeling
- Een terugloop in ziekteverzuim
ten opzichte van een jaar eerder
- Minder ongevallen met letsel
dan een jaar eerder

Output
Impact op milieu
- Een vermindering van onze
CO2-uitstoot
- Toename in het gebruik van
duurzame elektriciteit
- Efficientere recycling van
gecontracteerde afvalstromen

Maatschappelijke betrokkenheid
Verbeterde voorlichting klanten
door stoppen met aanbieden
rookwaren, inzet health blogs,
deelname Dag van de
Duurzaamheid.

Assortiment
Ons brede assortiment duurzamere
producten die passen bij een gezonde
levensstijl draagt positief bij aan
het toegankelijk en bereikbaar maken
van gezondheid voor onze klanten.

Vitale en gelukkige medewerkers
Niet alleen zorgen we voor
werkgelegenheid voor ruim 23.000
mensen, door te investeren in de
ontwikkeling, en gezondheid van
onze medewerkers, dragen we ook bij
aan de vitaliteit en het werkgeluk
van onze mensen.

Outcome

Impact

Milieu
Door de milieu-impact van onze eigen
bedrijfsvoering zo veel mogelijk
te verkleinen leveren we ook een
wezenlijke bijdrage aan
een duurzamere toekomst. Dit is
van groot belang voor de gezondheid
van de samenleving en voor ons als
bedrijf.

Samenleving
Door samen te werken met goede
doelen dragen we actief bij aan
maatschappelijke thema’s rondom
gezondheid in de maatschappij.
Ook met vrijwilligerswerk, donaties en
sponsoring geven wij invulling aan
onze rol in de samenleving.
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1.5

Ketenverantwoordelijkheid

Als grote speler in de retailmarkt nemen we nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid in
de keten. We zien er niet alleen op toe dat onze toeleveranciers duurzame grondstoffen
gebruiken in onze eigenmerkproducten, maar ook dat deze onder eerlijke en veilige
arbeidsomstandigheden worden geproduceerd (social compliance). Een deel van ons
niet aan health & beauty gerelateerd assortiment wordt in Aziatische landen zoals
China, Cambodja, India, Pakistan, Vietnam, Turkije, Egypte en Bangladesh geproduceerd.
In deze landen is een verhoogd risico op onverantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarom laten we hier audits uitvoeren door onafhankelijke organisaties.

Arbeidsomstandigheden
Ons beleid voor verantwoorde arbeidsomstandigheden is gebaseerd op internationale
verdragen, waaronder de ILO-conventies, de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
Sinds 2008 is A.S. Watson wereldwijd actief lid van het Business Social Compliance
Initiative (BSCI), een internationale organisatie die zich inzet voor het verbeteren van
arbeidsomstandigheden en daarvoor audits laat uitvoeren. Wij onderschrijven de BSCIuitvoeringsvoorwaarden en verwachten dat onze eigenmerkleveranciers dit ook doen en
dat zij zich net als wij inspannen om waar nodig de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.
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Leveranciers die onze eigenmerkproducten laten produceren in risicolanden, zijn

de Foreign Trade Association (FTA) aan retailers en importeurs die zich committeren

verplicht een BSCI-inspectierapport te overleggen. Bij een audituitslag niveau D of

aan verbetering van hun milieubeleid via een self-assessment. In 2018 zijn we hierover

lager, vragen wij de leverancier samen met de fabriek een verbetertraject op te starten.

in gesprek gegaan met leveranciers. We hebben aangekondigd dat we BEPI gaan

Binnen een jaar moet er een nieuwe inspectie uitgevoerd worden waaruit blijkt dat

eisen en we hebben aangegeven hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

de fabriek wel het gewenste niveau heeft behaald. Naast BSCI accepteren wij auditsystemen zoals SEDEX, ICTI, SA8000, STEP en WCA. Deze systemen zijn gelijkwaardig

Toezicht

aan BSCI. Ook deze audits werken met maatregelen bij een middelmatige score.

Het toezicht op de naleving van onze social compliance- en duurzaamheidseisen zit
verankerd in het inkoopproces. Al onze leveranciers voor health- & beautyproducten

In 2018 was bij 89 procent van onze niet aan health & beauty gerelateerde eigenmerk-

krijgen bij het afsluiten van contracten onze eisen en voorwaarden mee. Op basis van

leveranciers in risicolanden een BSCI of vergelijkbare sociale audit beschikbaar.

specifieke scorecards checken we voortdurend de productperformance en of onze

In meer dan 83 procent van de in risicolanden geproduceerde producten voldeden de

leveranciers zich inderdaad aan alle afspraken houden. In 2018 lag de nadruk op het

fabrieken in 2018 aan onze eisen voor verantwoorde arbeidsomstandigheden.

up to date krijgen van alle eisen en criteria en het vastleggen in scorecards. In 2018

Van onze health- & beautyproducten zijn de fabrieken in risicolanden maar heel

was er voor 74 procent van ons eigenmerk health- & beautyassortiment een scorecard

beperkt. Deze zijn allen onderworpen aan de BSCI of vergelijkbare audit, waarbij 99

beschikbaar. Voor geneesmiddelen en biociden vragen wij geen scorecards op; de

procent voldeed aan onze eisen. Helaas hebben we ook bij een aantal eigenmerkpro-

geldende strenge wet- en regelgeving geeft voor deze producten voldoende houvast.

ducten vastgesteld dat ze niet aan de door ons vereiste criteria voldoen. In 2018 ging dat

Dit betreft ongeveer 10 procent van het totaal. Daarnaast hebben we ook voor

om circa 5 procent van de eigenmerkproducten. De leveranciers van deze producten stellen

producten die binnenkort vernieuwd of aangepast worden, op dit moment nog geen

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

scorecard opgevraagd. Dit betreft ook ongeveer 10 procent van het totaal.

uitblijft, vragen we onze leverancier de productie bij een andere fabriek onder te brengen.
We besteden extra aandacht aan de grondstoffen met sociale en milieurisico’s in de
Vanaf 1 april 2019 hebben we op ons kantoor in Hongkong een Nederlandse Global

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

Sourcing Officer in dienst. Deze zal steekproefsgewijs fabrieken van onze niet aan

ons eigenmerk niet aan health & beauty gerelateerde producten maken, krijgen deze

health & beauty gerelateerde producten gaan bezoeken. Zodoende kunnen wij ook

grondstoffen (of producten met die grondstoffen) van leveranciers. In 2018 hebben we

strikter toezien op arbeidsomstandigheden, kwaliteit van producten en andere

besloten om bij al die leveranciers een BSCI audit op te vragen. In 2019 gaan we in

aspecten van MVO.

gesprek met BSCI hoe we dit het beste voor elkaar kunnen krijgen.

Milieu
We verwachten dat alle leveranciers van onze health & beauty eigenmerkproducten
een milieubeleid hanteren in hun fabrieken van ISO14001 of gelijkwaardig. Concreet
betekent dit dat zij zichzelf doelen stellen op het gebied van water-, energie- en
afvalreductie. De leveranciers van eigenmerk niet aan health & beauty gerelateerde
producten zijn veelal gevestigd in Aziatische landen. In deze landen is weinig wet- en
regelgeving op deze onderwerpen. Voor deze producenten hanteren we een BEPI-doelstelling. Een BEPI (Business Environmental Performance Initiative) wordt afgegeven door
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Waardeketen

Winkel
Gezondheid en vitaliteit
Kennis en ontwikkeling
Diversiteit
CO2-uitstoot
Afval en recycling

Productie
Arbeidsomstandigheden bij leveranciers
Milieuvriendelijk produceren
Productkwaliteit

Grondstoffen

Logistiek

Consument

Impact van grondstoffen
en verpakkingen van
eigenmerk producten op
mens, dier en mileu

CO2-uitstoot
Afval en recycling
Veiligheid in ons distributiecentrum
Kennis en ontwikkeling
Diversiteit

Breed assortiment gezonde alternatieven
Advies voor gezonde keuzes
Productkwaliteit
Verpakkingsmateriaal
Samenwerking maatschappelijke
organisaties
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2 Resultaten
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2 Resultaten
Pijler

Materieel thema

Plaats in waardeketen

KPI

Doel 2018

Resultaat 2018

Duurzamer
assortiment

Duurzaam

Supply chain

Duurzamere grondstoffen

100% duurzaam

95% RSPO palmolie (2017: 80%)

gebruik grondstoffen

& consumenten

(palmolie, papier, koffie,

gecertificeerde grondstoffen

94% gecertificeerd papier; fsc, pefc, of vergelijkbaar (2017: 86%)

cacao en microbeads)

100% duurzaam certificeerd papieren/

100% gecertificeerde koffie; utz of vergelijkbaar (2017: 100%)

Verpakkingen

kartonnen verpakkingsmateriaal

98% gecertificeerde cacao; utz of vergelijkbaar (2017: 98%)
Geen microbeads (2017: geen microbeads sinds 2014)
75% duurzaam certificeerd papier/karton verpakkingsmat. (2017: 75%)

Keten-

Supply chain

Social audits

100% audits & compliant

verantwoordelijkheid

89% beschikbare audits niet health & beauty gerelat. producten (2017: 91%)
100% beschikbare audits health- & beautyproducten (2017: 100%)
83% niet health & beauty gerelat. producten voldoet aan onze criteria
BSCI A/B/C of vergelijkbaar (2017: 87%)
99% health- & beautyproducten voldoen aan onze criteria
BSCI A/B/C of vergelijkbaar (2017: 99%)

Goed
werkgeverschap

Ontwikkeling

Medewerkers

Drogistvakopleiding

Formuleren doelstelling

KV 93% (2017: 95%) Diplomagraad Drogist vakopleiding (NL)

MBO opleiding

voor 2 opleidings KPI’s

TP 93% (2017: 95%) Diplomagraad Drogist vakopleiding (NL)
Slagingspercentage mbo-opleiding: 94%

Vitaliteit en veiligheid

Medewerkers

Verzuim

Minder dan jaar ervoor

Ongevallen met letsel

2,6% verzuim kantoor NL (2017: 3,1% NL en B samen)
2,7% verzuim kantoor B
7,8% verzuim dc en efulfilment (2017: 6,5%)
5% verzuim filialen NL (2017: 5,2% in alle fililalen)
6,3% verzuim filialen B
ongevallen met letsel in DC; 161 (2017: 218)

Impact op
het milieu

Energie en emissies

Winkels, DC,

CO2 reductie

Winkels 30%, logistiek 20%

CO2-reductie per m2 in de winkels: 72% (2017: 46%)

HQ, transport

Duurzame electriciteit

75%

CO2-reductie per vervoerde pallet: 21% (2017: 22%)
Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen: 81% (2017: 72%)

Afval en circulariteit

Producenten,

Recycling van

DC, HQ, consument

gecontracteerde afvalstromen

Formuleren doelstelling

0% naar stortplaats (2017: 0%)
11% Verbranding met energie terugwinning (2017: 12%)
89% recycling (2017: 88%)

Maatschappelijke
betrokkenheid

Voorlichting klanten

Formuleren doelstellingen

Winkel, e-commerce,

Consumenten informeren

consument

over bewuste keuze voor

Stoppen met roken, healthblogs, zonnen met KWF
Dag van de duurzaamheid

een gezonde levenstijl

Dag van de duurzaamheid

>>
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>>
Pijler

Ambitie 2025

Duurzamer
assortiment

Grondstoffen: uitbreiding grondstoffen,

Bijdrage aan SDG’s

Referentie
p.33

100% verduurzaming (katoen, hout, houtpulp,
(mass balanced ) palmolie), uitfaseren
wegwerpplastic en niet afbreekbare microplastics
verpakkingen: 100% duurzaam karton/papier,
100% recyclebaar plastic, 25% reductie
conventioneel plastic (verminderen of vervangen)
BSCI 1 stap verder in de keten voor

p.17

risicogrondstoffen toevoeging
environmental assessment

Goed
werkgeverschap

2020 > 95% (assistent) filiaalmanagers met

4, 5, 10

p.25

3, 8

p.27

7, 12, 13

p.29

vakopleiding. En >95% slagingspercentage mboopleiding door winkelmedewerkers in Nederland
Interventies om welzijn te bevorderen
<2% verzuim kantoor NL
<2,5% verzuim kantoor B
<4,5% verzuim dc en efulfilment
<4,5% verzuim filialen NL
<6% verzuim filialen B
ongevallen minder dan jaar ervoor

Impact op
het milieu

50% absoluut
75% winkel
50% logistiek
100% gebruik duurzame elektriciteit
toevoeging doelstelling reductie
energieverbruik (paris proof)
Toevoeging: focus op recyclebaarheid

p.28

verpakkingen, circulaire projecten
en recycling afvalstromen

Maatschappelijke
betrokkenheid

Toevoeging:

3, 13

p.31

externe communicatie over grondstoffen
en verpakkingen op merkniveau,
samenwerking met leveranciers gericht op
gezond blijven, circulariteit en /of plastic
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2.1

Assortiment

Palmolie
Als vooraanstaande retailer in health- & beautyproducten zijn wij ons ervan bewust

Om een gezonde toekomst voor iedereen bereikbaar te maken, vinden wij het belangrijk
om onze klanten een breed assortiment producten te bieden. Duurzame producten
die zoveel mogelijk passen bij een gezonde leefstijl en die scherp geprijsd zijn. Bij het
steeds duurzamer maken van ons assortiment richten wij de focus op onze eigenmerkproducten, omdat we voor deze producten zelf verantwoordelijk zijn voor grondstoffen
en verpakking. Bovendien hebben we veel invloed op de productiewijze.

dat we met de palmolie in onze producten impact hebben op het milieu. We streven
ernaar dat al onze producten geproduceerd zijn met 100 procent RSPO-gecertificeerde
palmolie. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) verzekert onder meer dat geen
nieuw primair bos of andere gebieden met een hoge conservatiewaarde worden
opgeofferd voor palmolieplantages en dat de basisrechten en de leefomstandigheden
van werknemers en kleine boeren worden gerespecteerd.
Omdat er steeds meer RSPO-gecertificeerde palmolie beschikbaar komt, zijn onze

2.1.1 Grondstoffen

leveranciers steeds beter in staat om aan onze eisen te voldoen. Maar met deze certifi-

De duurzaamheid van een product begint bij de grondstoffen dat het bevat. In 2018
hebben we grote stappen kunnen zetten op het gebied van grondstoffen in onze
eigenmerkproducten. Voor de voor ons meest relevante grondstoffen hebben we
vastgesteld aan welke eisen deze moeten voldoen. Bij het formuleren van eisen aan
grondstoffen hanteren we erkende (internationale) duurzaamheidskeurmerken of
certificaten. Deze eisen zijn maatgevend voor de selectie van onze leveranciers.
Zij moeten certificaten kunnen laten zien waaruit blijkt dat de gebruikte grondstoffen
voldoen aan de eisen die wij stellen. Het gaat om de grondstoffen palmolie, papier,
koffie en cacao, vlees en vis en microbeads.

cering zijn we er nog niet. In ons nieuwe MVO-beleid willen we ook meer grip realiseren
op de schakels in de logistieke keten van producent tot onze winkels. Daarbij zullen we
het Mass Balance-systeem hanteren, met een check op iedere partner in de keten.
Papier
Het grootste deel van de houtpulp die wij voor eigenmerk producten in het vaste
assortiment gebruiken, is PEFC- of FSC-gecertificeerd, of gemaakt uit gerecycled materiaal.
Houtpulp wordt verwerkt in diverse producten, zoals lotiondoekjes, schoonmaakdoekjes en
luiers. Daarnaast hebben we in 2018 ~ vooruitlopend op ons nieuwe beleid ~ geïnvesteerd
in het FSC-keurmerk voor al ons houten speelgoed. Het resultaat is dat er vanaf het vierde
kwartaal 2018 alleen nog speelgoed van duurzaam geproduceerd hout in onze winkels ligt.
Vlees en vis
Deze grondstoffen worden verwerkt in babyvoeding. Onze doelstelling is dat dit
minimaal voldoet aan het Beter Leven-keurmerk (1 ster). In 2018 is het echter lastig

Duurzamere grondstoffen

2016

2017

2018

Doel 2018

Doel 2025

Palmolie

22%

80%

95%

100%

100%

Papier

52%

86%

94%

100%

100%

Vlees & vis

58%

41%

41%

100%

n.v.t.

Koffie

97%

100%

100%

100%

100%

Cacao

97%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vrij van microbeads

gebleken om die norm te hanteren. Onze babyvoeding komt namelijk uit Europese
mass
balanced

landen waar andere keurmerken worden gehanteerd. Onze biologische babyvoeding
voldoet wel aan alle criteria. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om in 2019
volledig over te stappen op biologische babyvoeding.
Koffie en cacao
Al onze koffie voldeed in 2018 voor 100 procent en cacao voor 98 procent aan ons
criterium, namelijk: UTZ- of Rainforest Alliance-gecertificeerd zijn.
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Microbeads
Al onze producten zijn sinds 2014 vrij van microbeads.

2.1.2 Verpakkingen
De milieubelasting van het verpakkingsmateriaal van onze health & beauty

Soja

eigenmerkproducten willen we zoveel mogelijk verlagen door de hoeveelheid

We hebben het afgelopen jaar in kaart gebracht in welke producten sojabestanddelen

verpakkingsmateriaal te verminderen, schadelijke stoffen te weren en hernieuwbare

zijn verwerkt en streven ernaar dat deze bestanddelen afkomstig zijn van duurzaam

en verantwoorde grondstoffen te gebruiken. Dat begint al bij de omdozen waarin

verbouwde soja. Bij inventarisatie bleek echter dat er nog onvoldoende aantoonbaar

onze producten naar de winkels worden vervoerd. Maar we richten ons ook op

duurzame sojabestanddelen op de markt zijn die hieraan voldoen. We zijn hierover in

‘primaire verpakking’; de directe verpakking van het product dat met de consument

gesprek met zowel de leveranciers als met NGO’s.

mee naar huis gaat. In 2018 bestonden alle kartonnen primaire verpakkingen voor
circa 75 procent uit FSC-mix of PEFC-gecertificeerd karton of was gerecycled. Voor onze

Productkwaliteit

ecommerce dozen en de omdozen die wij in ons dc gebruiken is dat 100 procent.

We stellen niet alleen eisen aan de grondstoffen van onze producten, maar ook aan
de veiligheid en het dierenwelzijn. Onze kwaliteitsafdeling houdt op basis van product-

In 2018 hebben wij met meerdere leveranciers verkend hoe we meer gerecyclede

scorecards bij in hoeverre onze producten voldoen aan zowel wettelijke eisen als onze

materialen kunnen gebruiken in de plastic verpakkingen van onze health & beauty

eigen eisen. De productscorecards vormen tevens de basis om gericht in gesprek te

eigenmerkproducten. In dat kader deden we een testpilot met een badschuimfles,

gaan met onze eigen merkleveranciers, om waar nodig verder te verduurzamen.

volledig gemaakt van gerecycled plastic. Daarnaast zijn inmiddels al onze Kruidvat
familie shampoo/conditioner 500ml flessen (excl. dop) gemaakt uit 100 procent
gerecycled plastic. De grootste uitdaging bij het opschalen van de toepassing van
dit materiaal blijkt te zitten in de beschikbaarheid van gerecycled plasticgranulaat.
Positief resultaat van de pilot was wel dat leveranciers mee gaan denken over oplossingen. Het bewustzijn groeit dat we daarin gezamenlijk stappen moeten zetten.
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2.2

Goed werkgeverschap

Enthousiaste en klantvriendelijke medewerkers vormen het hart en het gezicht van
onze organisatie. Wij richten ons daarom op het versterken van de duurzame inzetbaarheid en de productiviteit van onze mensen. Dit doen wij door te sturen op vitaliteit,
betrokkenheid en ontwikkeling. Wij stimuleren medewerkers hun talenten te ontwikkelen
en bieden hen de ruimte om de juiste keuzes te kunnen maken op hun carrièrepad.

2.2.1 Ontwikkeling
We vinden het belangrijk om te investeren in goed opgeleide en vitale medewerkers.
Ons personeelsbeleid richt zich op duurzame inzetbaarheid. We proberen te voorkomen
dat medewerkers uitvallen en bieden ontwikkelkansen om door te groeien binnen het
bedrijf óf hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Wij bieden medewerkers geen
baan, maar een loopbaan. Met de A.S. Watson Academy hebben we een uitgebreid
opleidingsportfolio beschikbaar met verschillende trainingen op het gebied van zowel
vakinhoudelijke kennis als persoonlijke competenties.
Klanten hebben steeds meer behoefte aan voorlichting en advies bij het maken van
keuzes voor zelfzorgmedicatie en preventie. We vinden het belangrijk om daarin te
voorzien. Daarom streven we ernaar dat 100 procent van onze (assistent) filiaalmanagers
een drogisterij-vakdiploma heeft. In 2018 lag het percentage bij zowel Kruidvat als
Trekpleister op 93 procent.
Mbo-diploma
Medewerkers die dat willen, krijgen de kans om in een duaal traject een erkend
mbo-diploma Verkoopmedewerker te behalen. Deze opleiding wordt verzorgd in
samenwerking met lokale roc’s. De medewerker leert de theorie op school en doet
daarnaast praktijkervaring op in de winkel. Zo ondersteunen we onze medewerkers
om (alsnog) een startkwalificatie te behalen. Daarmee kunnen ze binnen het bedrijf
verder doorgroeien en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. We streven
bij de opleiding Verkoopmedewerker naar een slagingspercentage van 95 procent.
In 2018 behaalden we 94 procent.
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2.2.2 Vitaliteit en veiligheid

Veiligheid

Als health- & beautyretailer willen we uiteraard ook onze eigen medewerkers een gezonde

medewerkers. Ons beleid is erop gericht ongevallen en incidenten zo veel mogelijk te

werkomgeving bieden. We helpen hen goed om te gaan met de fysieke en mentale
belasting van het werk en motiveren hen tot een gezonde levensstijl. Voor medewerkers
op het hoofdkantoor hebben we een breed samengesteld fit-for-workprogramma,
met tal van sportieve bedrijfsactiviteiten, waaronder deelname aan hardloopevents
en teamactiviteiten. We bieden medewerkers wekelijks een gratis fruitdag en de
mogelijkheid hun bloedruk te controleren. Als onderdeel van het nieuwe MVO-beleid

Veiligheid is een ander belangrijk aandachtspunt bij duurzame inzetbaarheid van
voorkomen en als er toch iets gebeurt, de medewerkers zo goed mogelijk op te vangen
en nazorg te bieden.
In de distributiecentra werken mensen in een dynamische omgeving met veel
bewegend (zwaar) materieel. Daarom is hier extra aandacht voor fysieke veiligheid
en ongevallenpreventie. De basis voor het beleid zijn de wettelijke risico-inventarisaties

starten we in 2019 met de invulling van een organisatiebreed vitaliteitsprogramma.

& evaluaties (RI&E). Daarnaast is er op de werkvloer strikt toezicht op het naleven van

Stoppen met roken

nisatorische aanpassingen, maar ook in bewustwording. Een permanente veiligheids-

In 2018 zijn we gestart met het uitfaseren van de verkoop van tabak. En uiteraard willen
we ook onze eigen medewerkers stimuleren te stoppen met roken. We bieden daarbij
extra ondersteuning en we dragen bij in de kosten. Zo deed een aantal collega’s
afgelopen jaar mee met stoptober. Maar daarnaast hebben we gekozen voor individuele
begeleiding door het hele jaar heen. Je kunt mensen namelijk niet dwingen om als
groep te stoppen. Het is een persoonlijke keuze. Elke medewerker kan zelf het moment
bepalen waarop hij of zij eraan toe is te stoppen met roken en de medewerker krijgt
dan vervolgens telefonische ondersteuning van een professionele coach. Onder de titel
‘rookvrij, ook jij’ krijgt de collega zes coachingsgesprekken. Deze persoonlijke begeleiding
is bewezen effectief en veel zorgverzekeraars betalen de kosten ervan. Wanneer de
medewerker inderdaad van de verslaving afkomt, betaalt A.S. Watson als werkgever
daarnaast de helft van het eigen risico. Twee medewerkers zijn het afgelopen jaar via
deze begeleiding van het roken afgekomen. Dat aantal willen we graag verhogen,
maar we zijn blij met elke individuele medewerker die we op deze wijze kunnen
ondersteunen. Bovendien heeft een van de stoppers in ons medewerkersmagazine
een enthousiast verhaal geschreven over haar hervonden energie en fitheid na dertig
jaar roken. Dat geeft collega’s een zetje in de rug om ook op het juiste moment
begeleiding bij het stoppen te vragen.

alle interne veiligheidsvoorschriften en investeren we waar nodig in technische of orgacommissie heeft tot taak het thema ‘veiligheid’ continu onder de aandacht te houden.
Met posters in alle centra, maar ook door het houden van periodieke inspectierondes
op de werkvloer. Daarbij worden medewerkers bij onveilig gedrag ter plekke aangesproken en worden verbeterpunten genoteerd en als actiepunt opgevolgd. Het aantal
ongevallen met letsel was in 2018 beduidend lager dan in 2017. Ons streefgetal voor
incidenten blijft nul. In 2018 introduceerden we een nieuw veilig mes voor het openen
van kartonnen dozen; dat bracht het aantal daarmee gerelateerde incidenten daadwerkelijk terug tot nul. In de winkelfilialen is veel aandacht voor gezond werken en
veilig tillen.
Veiligheid in de winkels gaat ook over het voorkomen van diefstal, overvallen en
geweld. In onze winkels hanteren we strikte procedures om criminaliteit en incidenten
te voorkomen. Onze medewerkers krijgen instructies en tips om de veiligheid van
medewerkers op de werkvloer zo goed mogelijk te borgen.
Opvang bij incidenten
Ondanks deze preventiemaatregelen is niet elke calamiteit te voorkomen. Doet zich
een incident voor met impact op de medewerkers in een van onze vestigingen, dan is
opvang geregeld in de vorm van een professioneel extern opvangteam van gespecialiseerde psychologen. Speciaal voor filiaalmanagers ~ die immers eerstverantwoordelijken zijn bij winkelincidenten zoals diefstal of agressief gedag van een klant ~ hebben
we een programma gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid.
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Vertrouwenspersoon
Medewerkers die misstanden willen aankaarten, kunnen hiervoor terecht bij een
externe vertrouwenspersoon. Iedere nieuwe medewerker krijgt hierover informatie
bij indiensttreding.
’Safety Deal’ Vervoer
In samenwerking met de zes transportbedrijven die het transport van onze goederen
verzorgen, zijn we in 2018 de deelname aan het programma ‘Safety Deal’ voor
chauffeurs gestart. Dagelijks zijn circa 250 chauffeurs voor ons op pad. Wij willen
bijdragen aan hun welzijn, gezondheid en veiligheid. Het programma ondersteunt
de chauffeurs zowel met technische aanpassingen in de trucks als met stressreductie.
Chauffeurs hebben te maken met krappe planningen die soms veel stress kunnen
opleveren. Door in samenspraak met hen reëlere planningen te maken, ervaren
chauffeurs nu minder stress en dat komt niet alleen de gezondheid van de chauffeur
maar ook de veiligheid op de weg ten goede. Een andere maatregel is het besluit dat
chauffeurs bij weerwaarschuwingen (code geel, oranje en rood) voortaan zelf bepalen
of en wanneer ze gaan rijden. De betrokken transportbedrijven geven aan dat deze
‘Safety Deal’ positief doorwerkt. Op basis van deze afspraken kunnen zij makkelijker
chauffeurs werven dan voorheen.

Distributiecentrum
					2016

2017

2018

doelstelling voor 2018

Ziekteverzuim				7,1%

6,5%

7,8%

nvt			<4,5%

Aantal ongevallen met letsel		

218

161

nvt			

257

Doelstelling voor 2025
jaarlijks minder dan jaar ervoor
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2.3

Milieu

Als retailer die middenin de samenleving staat, begrijpen we dat onze activiteiten
impact hebben op mens en milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid door de
milieu-impact van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te verkleinen. Een gezondere

door zoveel moeten omrijden om bij te tanken dat het positieve effect op de CO2uitstoot grotendeels teniet zou worden gedaan. We hopen komend jaar wel een
stap vooruit te kunnen maken. Daarnaast zetten we tools in voor transportplanning
en route-optimalisatie om zo efficiënt mogelijk te rijden met minder brandstofverbruik
en CO2-uitstoot.

toekomst van de aarde is van groot belang voor mensen en hun gezondheid en voor
ons als bedrijf. Wij streven er dan ook naar met onze ecologische voetafdruk een
positieve impact te gaan creëren.

Elektrische vrachtwagen in de stad
Eind 2018 zijn we in Rotterdam gestart met de voorbereiding van de pilot
‘elektrisch vervoer in de stad’. Dat betekent dat we vanuit het distributiecentrum
naar een locatie aan de rand van Rotterdam rijden waar we de vrachtcontainers
overhevelen op een elektrische vrachtwagen. Deze zorgt vervolgens voor het
laatste stuk transport in de stad voor de bevoorrading van de winkels. In week
26 van 2019 verwachten we de resultaten van pilot die er hopelijk toe leiden dat
wij deze dienst structureel in ons logistiek proces kunnen opnemen. Er zijn nog

2.3.1 Emissies
We streven ernaar de milieu-impact van onze bedrijfsvoering omlaag te brengen.
Daarbij richten we ons op de CO2-uitstoot van ons goederentransport, de energieen warmtevoorziening in onze winkels, distributiecentra en op het hoofdkantoor,
op afvalreductie en recycling*.

wel uitdagingen wat de kostprijs betreft. De toepassing van deze elektrische
vrachtwagen is alleen rendabel wanneer de wagen continu kan rijden.
Dat vergt nog nadere planning van de routes (hebben we voldoende filialen in
de regio die met deze wagen bevoorraad kunnen worden?) en overleg met de
gemeente over ontheffing van laad- en lostijden. In 2019 onderzoeken we in
welke regio’s en steden dit elektrisch vervoer een optie kan zijn.

Een flink deel (48 procent) van onze CO2-uitstoot is afkomstig van het goederentransport

Het energieverbruik in onze winkels, distributiecentra en het hoofdkantoor draagt ook

vanuit het distributiecentrum in Heteren naar de winkels in het land. Hiervoor hebben

bij aan onze CO2-uitstoot. Door te investeren in energiebesparende maatregelen en

we dagelijks ongeveer 250 chauffeurs op de weg. In onze tenders is standaard

het gebruik van hernieuwbare energie hebben we in 2018 onze absolute CO2-uitstoot

opgenomen dat nieuwe vrachtwagens minimaal de veel schonere Euro 6-motor

met 27 procent verminderd ten opzichte van 2017, ondanks een groeiend aantal winkels

moeten hebben (status ultimo 2018: 82 euro 6, 5 euro 5 en 15 euro 5 EEV). We besteden

(1.443 eind 2018, ten opzichte van 1.420 winkels eind 2017). In het distributiecentrum

ons transport uit; onze tendervoorwaarden zijn een goed instrument om onze duur-

zijn in 2018 nieuwe hr-ketels geplaatst waardoor het gasverbruik omlaag is gegaan

zaamheidsambities te onderstrepen. Daarnaast houden we de komst van alternatieven

(reductie absoluut gasverbruik gecorrigeerd voor graaddagen: 12 procent). Eind 2018

voor diesel (LNG, elektrisch, waterstof, etc.) nauwlettend in de gaten. Momenteel rijden

draaiden alle Belgische winkels op 100 procent hernieuwbare energie. De Nederlandse

er 22 LNG-vrachtwagens voor ons. LNG-vrachtwagens stoten 10 procent tot 15 procent

winkels voor 80 procent. Sinds 2015 worden bij nieuwe winkels en bij renovaties led-

minder CO2 uit, zijn stiller en produceren 90 procent minder fijnstof. Een obstakel bij een

verlichting toegepast. Eind 2018 hadden 504 winkels ledverlichting, ten opzichte van 350

verdere uitrol is onder andere de lokale LNG-infrastructuur. Een gepland LNG-tankstation

eind 2017. Behalve het aanbrengen van led, voeren we bij iedere renovatie en in iedere

in de buurt van Heteren is in 2018 niet gerealiseerd. LNG-vrachtwagens zouden daar-

nieuwe winkel standaard nog een aantal andere energiebesparende maatregelen door.
*scope 1 en 2
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Energiebesparende maatregelen
Daarnaast is het onderdeel van ons onderhoudsplan om bij vervanging van airconditioning,
- Weersafhankelijke ketelregeling voor cv-installaties.

centrale verwarming en luchtgordijnen (waar relevant) altijd energiezuinige varianten te plaatsen.

- Veegpuls schakeling op verlichting bij inschakeling van Inbraak Meld Installatie (IMI).

In alle nieuwe en relocaties plaatsen we warmtepompen. En overal waar de airconditioning

- Werkverlichting (voornamelijk downlighters) met aanwezigheidsdetectie.

vervangen wordt, wordt ook een warmtepomp toegepast. Het is ons streven om de effecten

- Alle verlichting wordt geschakeld met tijdklok (10 minuten voor en na openings-

van al deze maatregelen in 2019 beter te kunnen monitoren.

en sluitingstijd) en overruled door de veegpulsschakeling van alarmsysteem.
- Etalage- en reclameverlichting wordt uitgeschakeld 30 minuten voor en na bedrijfstijd.

Het is ons streven om uiterlijk in 2025 voor de Nederlandse winkels eveneens 100 procent

- Bewegingssensoren voor schakeling in de toilet- en de voorruimtes.

van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Het distributiecentrum is uitgerust

- Veegpulsschakeling op airco’s en luchtgordijnen via het Inbraak Meld Installatie (IMI).

met zonnepanelen met een uptime van 99,9 procent in 2018.

CO2-uitstoot

2015*

2016

2017

2018

Scope 1 2018

Scope 2 2018

Winkels

32.863

33.685

20.521

11.417

7.580

3.837

Logistiek

10.656

11.110

11.585

11.945

11.945*

0

3.024

3.102

1.582

891

443

Distributiecentrum
Hoofdkantoor
Totaal

568

547

261

47.110

48.444

33.949

1.334 **

165

78

20.582

4.358

243 ***
24.940

*incl. leaseauto’s en uitbesteed transport

* basisjaar calculatie
**vanaf dit jaar zit ook efulfilment in de cijfers
***vanaf dit jaar zit ook het hoofdkantoor in Antwerpen in de cijfers

CO2-intensiteit

KPI

2012

2017

2018

Winkels

CO2-uitstoot per m2 in kg scope 1

19,3

17,4 (-10%)

12,9 (-33%)

CO2-uitstoot per m2 in kg scope 2

49,5

13,9 (-72%)

6,6 (-87%)

CO2-uitstoot per m2 in kg totaal

69,5

37,2 (-46%)

19,5 (-72%)

CO2-uitstoot per vervoerde pallet scope 1

11,4

10,5 (-7%)

11 (-3%)

CO2-uitstoot per vervoerde pallet scope 2

3,1

0,74 (-76%)

0,38 (-88%)

CO2-uitstoot per vervoerde pallet totaal

14,4

11,3 (-22%)

11,4 (-21%)

Logistiek

Doelstelling 2018

Doelstelling 2025

48,7 (-30%)

(-75%)

11,6 (-20%)

(-50%)
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2.3.2 Recycling
De afvalstromen binnen onze bedrijfsvoering bestaan voornamelijk uit omverpak-

Bovendien worden winkels van Prijsmepper vaak op tijdelijke locaties ingericht.

kingen zoals kartonnen dozen en plasticfolies. Deze zijn noodzakelijk om producten

Prijsmepper voorkomt op die manier leegstand in winkelcentra. En de inrichting

tijdens het vervoer te beschermen. De ‘secundaire verpakkingen’ (die van ons

van de winkels van Prijsmepper zijn een mooi voorbeeld van slim hergebruik.

distributiecentrum naar onze winkels) hebben we zelf in de hand, maar soms staan de

Wanneer een winkel van Kruidvat of Trekpleister verhuist of moderniseert, verzamelen

eisen van bescherming haaks op de efficiëntie in de winkels. Ons beleid is er in ieder

we alle bruikbare materialen uit die winkels (stellingen, schappen, tafels en kasten,

geval op gericht om deze verpakkingen te verminderen en zo hoogwaardig mogelijk

tot aan borden en handdoekrekjes) voor inrichting van nieuwe Prijsmepperfilialen.

te recyclen om zo onze restafvalstromen te verminderen. Op de ‘tertiaire verpakkingen’

Recycling in optima forma.

(die van de leverancier naar ons distributiecentrum) hebben we minder invloed.
We bespreken met onze leveranciers hoe we daar verbeteringen in kunnen aanbrengen.
Uiteindelijk komen deze twee stromen in het recycle center terecht. Een deel van de
tertiaire verpakkingen gaat mee naar de winkel, een deel gaat direct naar het recycle
center. Vanuit de winkel wordt alle verpakking (karton en plastic) weer teruggebracht
naar ons recycle center in Heteren.
Bijna 90 procent van ons afval bestaat uit karton, plastic en metaal. Het overgrote deel
van ons afval is voor anderen een waardevolle grondstof. Daarom brengen we ons
papier, karton en plastic naar ons recycle center waar het gereed wordt gemaakt voor
hergebruik. In 2018 sorteerden wij in ons recycle center bijna 18.000 ton aan papier/
karton, plastics en metalen, ofwel ruim 15 kilo per vervoerde pallet. In vergelijking met
2017 is dit een stijging van 4 procent. Ons beleid voor de komende jaren is erop gericht
dat wij onze reststomen verminderen en meer scheiden ten behoeve van recycling.
Prijsmepper
Ook met onze formule Prijsmepper gaan we restafval tegen. Restvoorraden van
Kruidvat en Trekpleister (bijvoorbeeld na een uitverkoop) leveren wij namelijk via deze
winkels aan de consument. Doelstelling is dat al onze artikelen ~ tenzij kapot of over
de datum ~ door klanten gekocht en gebruikt worden. Daarvoor verlagen we de prijs
stap voor stap. En blijven er dan toch nog producten over ~ textiel bijvoorbeeld ~ dan
geven we die weg aan een goed doel. Zo proberen we de hoeveelheid restafval tot
een minimum te beperken.

Afval*
(in tonnen)
			Hoe verwerkt
Papier/karton		

Recycling

Archief			Energie
Plastic			Recycling

2017

2018

14.022

16.519

0

12

1.238

1.253

Recycling

241

165

Metaal			Recycling

169

220

Swill			Recycling

1

3

Gevaarlijk afval		

2

4

Bouw- en sloopafval

Recycling

Restafval			Energie

2.054

2.160

Totaal

17.727

20.336

*afval onder contract verwerkt
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2.4

Maatschappelijke betrokkenheid

Met onze producten, websites en de lokale aanwezigheid van onze winkels kunnen wij

Goede doelen

klanten gericht activeren om bewust duurzame keuzes te maken. Het is onze ambitie

Kruidvat heeft een langjarig partnerschap met KWF Kankerbestrijding

om hier meer mee te doen en onze klanten nog actiever voor te lichten. Bijvoorbeeld

(Nederland) en Stichting tegen Kanker (België), gericht op de strijd tegen

om bewuster om te gaan met plastic. Ook kunnen wij hen helpen bij het maken van

huidkanker. Samen geven we voorlichting over verantwoord zonnen.

keuzes voor bijvoorbeeld een gezondere levensstijl. Op thema’s die belangrijk zijn voor

Dit doen we via onze folders en in de winkels. Ook dragen we bij aan

onze klanten en medewerkers werken wij geregeld samen met goede doelen. Dat is één

de financiering van onderzoek naar huidkanker. Hiermee hopen we dat

van de manieren waarop wij invulling geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

huidkanker in de toekomst kan worden voorkomen, beter te behandelen
is en dat er minder mensen aan overlijden.

Voorlichting
Als grootste retailer in health & beauty nemen we onze verantwoordelijkheid om een

In 2018 hebben we in samenwerking met het Rode Kruis een online

gezonde leefstijl te promoten. Dat doen we bijvoorbeeld breed uit te dragen waarom wij

EHBO-cursus aangeboden. Als leverancier van eerste hulp-artikelen zoals

stoppen met de verkoop van rookwaren. In Nederland vanuit ons partnership met de

pleisters, verband en jodium is dat een logische keuze. De EHBO-cursus is

Alliantie Nederland Rookvrij en in België met de Rookvrij Generatie. Maar ook in samen-

gericht op ouders van baby’s en jonge kinderen. We hebben onze klanten

werking met KWF Kankerbestrijding met voorlichting over verantwoord zonnen. Maar ook

hierover geïnformeerd via al onze communicatie-uitingen, de webstore en

via folders, blogs en tips over gezondheid en gezonde keuzes in de winkels en online.

via een online video.

Om onze klanten en medewerkers te informeren over een gezonde levensstijl en ze te
stimuleren gezonde keuzes te maken zetten we een breed scala aan media in. Van pers-

Ook onze eigen medewerkers geven wij de gelegenheid om actief mee

berichten over het besluit te stoppen met de verkoop van rookwaren tot uiteenlopende

te doen aan een goed doel. Tijdens de landelijke actie ‘NLdoet’ selecteren

voorlichtingsmaterialen in onze winkels. Door bijvoorbeeld de verkoop van zonproducten

we een aantal activiteiten in de nabijheid van onze locaties en daar doen

te koppelen aan voorlichting over verantwoord zonnen attenderen we onze klanten op

collega’s die dag in werktijd vrijwilligerswerk. Op dezelfde manier doen we

‘vergeten smeermomenten’. We maken ook gebruik van healthblogs, tips en adviezen via

in oktober mee aan de vanuit A.S. Watson Group geïnitieerde wereldwijde

de webstore en video’s die via social media-kanalen verspreid worden. Onze medewer-

‘volunteer day’.

kers bespreken onze producten op Instagram en Facebook. En op ons YouTube-kanaal
geven experts als huisartsen, dermatologen en fysiotherapeuten adviezen en tips.

Operation smile geeft gratis behandelingen aan kinderen in ontwikkelings-

Zo betrekken we onze klantenkring en hun netwerk bij onze voorlichting. Met video’s

landen die geboren zijn met een aandoening in hun gezicht, zoals een

waarin kinderen volwassenen vragen waarom ze eigenlijk roken, gaven we in 2018 een

hazenlip. Dit goede doel is in 2018 door A.S. Watson Group omarmd.

impuls aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. In 2018 hebben we een

Klanten konden spaarpunten inleveren voor een donatie en ook intern

aantal nieuwe producten gelanceerd, waaronder een vegan eigen merk verzorgingslijn

hebben we geld ingezameld.

en een reeks sportvoeding en aanvulling op voeding voor ouderen. De introductie van
deze nieuwe producten gaat gepaard met voorlichting en informatie die via social media
frequent gedeeld zijn door onze klanten.
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3 Vooruitblik
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3 Vooruitblik
In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet voor de aanscherping van alle eisen

Ook onze eigen medewerkers willen we komende jaren meer betrekken bij onze

en criteria op het gebied van duurzaamheid, social compliance en milieubeleid vast

inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Wij streven ernaar dat onze

te stellen en het toezicht daarop in te richten, onder andere door het aanscherpen en

medewerkers de klant in de winkel persoonlijk uitleg kunnen geven over duurzame

nader invullen van scorecards voor al onze producten, waarop leveranciers gedetail-

ingrediënten in onze producten, duurzame keurmerken, duurzaam transport en het

leerd de performance van hun producten moeten aangeven. Zo gaan we er onder

reduceren van onze afvalstromen. Maar ook willen we hen bewust maken van wat

andere voor zorgen dat eind 2019 alle katoen die we in onze winkels verkopen voldoet

wij zelf kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. Als individu en als medewerker

aan het BCI-keurmerk en al ons speelgoed aan het FSC-keurmerk.

van A.S. Watson. Duurzaamheid begint bij jezelf.

Maar ondanks dat we dit jaar mooie stappen hebben kunnen zetten, realiseren we
ons ook dat we nog veel meer kunnen doen om onze impact op mens, dier en milieu
verder terug te brengen. De komende jaren willen we nog duidelijker naar klanten
gaan communiceren hoe wij onze producten verduurzamen. Onze klanten worden
steeds kritischer. Ze hebben steeds meer behoefte aan transparantie en verwachten
heldere informatie over de samenstelling en herkomst van producten, over effecten
die het gebruik van producten hebben op de gezondheid, en de impact op het milieu.
Het ontwikkelen en vaststellen van een nieuw MVO-beleid was een belangrijke
mijlpaal in 2018. De komende jaren gaan we onze MVO-activiteiten beter meetbaar
maken, meer in samenhang met elkaar zien, meer focussen op de materiële
onderwerpen, meer relateren aan de Sustainable Development Goals en vooral:
meer integreren in onze processen en in onze bedrijfscultuur. Elke twee jaar bouwen
we een check in en updaten we onze doelstellingen. Onze MVO-stuurgroep monitort
de voortgang op alle onderwerpen, communiceert daar intern periodiek over en stelt
bij waar nodig. Zo borgen we de voortgang en de focus.
Het komend jaar is het gebruik van plastic een speerpunt. We gaan actief deelnemen
aan een brancheverduurzamingsplan en we zetten met een groep studenten van
het NAHSS een project op om te inventariseren hoe wij plasticafval verder kunnen
terugdringen.
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Bijlagen
Over dit verslag
Met dit MVO-verslag willen we onze stakeholders informeren over onze niet-financiële
ontwikkelingen over het kalenderjaar 2018. We geven inzicht in onze prestatievoortgang
ten opzichte van de materiële onderwerpen waarvan de grenzen en de reikwijdte
bepaald zijn in consultatie met onze stakeholders. Het proces voor het bepalen van
de materialiteit en een volledige lijst van materiële onderwerpen zijn beschreven in
bijlage 2, ‘Materialiteit’.
Afbakening en reikwijdte
Bij het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag hebben we ons via
een materialiteitsanalyse gebaseerd op de wensen van onze stakeholders. Hierin is de
mate van belangrijkheid van onderwerpen voor A.S. Watson afgezet tegen het belang
dat externe stakeholders aan deze onderwerpen hechten. Tenzij anders vermeld, heeft
dit MVO-verslag betrekking op A.S. Watson Health & Beauty Benelux BV, waar Kruidvat,
Trekpleister en de outlet formule Prijsmepper* onder vallen, maar ook het A.S. Watson
hoofdkantoor, het distributiecentrum in Heteren en het efulfilmentcenter in Ede**.
A.S. Watson Health & Beauty Benelux is onderdeel van de A.S. Watson Group, de
grootste retailer in health & beauty in Azië en Europa. A.S. Watson Group maakt deel
uit van CK Hutchison Holding Limited, een beursgenoteerde onderneming met het
hoofdkantoor in Hongkong. A.S. Watson Health & Beauty Benelux volgt in haar
MVO-beleid het op groepsniveau vastgestelde MVO-beleid, toegesneden op de
Benelux markt. Meer informatie over dit internationale beleid is te vinden op
www.aswatson.com/our-company/our-responsibilities.

* 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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Het jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld en gaat uit van een verslaggevingsperiode

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

van een kalenderjaar. Het vorige verslag d.d. 26 april 2018 had betrekking op het

Er zijn geen onzekerheden of inherente beperkingen van de gegevens geïdentificeerd

kalenderjaar 2017. Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd op 14 juni 2019 en heeft betrek-

als gevolg van metingen, schattingen of berekeningen.

king op het kalenderjaar 2018 dat loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Dataverzameling KPI’s
Tenzij anders vermeld, zijn onderaannemers niet inbegrepen in de reikwijdte van

Wij rapporteren over gegevens waarbij wij afhankelijk zijn van schattingen en/of derden.

dit verslag.

Dit geldt voor onze CO2-uitstoot, grondstoffen en verwerking van restmaterialen.
De CO2-uitstoot wordt berekend op basis van scope 1 en 2 van het GHG. Voor het

Verslaggevingsstandaarden en/of richtlijnen

omrekenen van onze emissies voor elektra in Nederland baseren we ons op de conversie-

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

factor van de energieleverancier. Voor de overige berekeningen maken we gebruik van

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

de standaard-emissiefactoren van co2emissiefactoren.nl. Ongeveer 50 procent van

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

onze Nederlandse winkels zijn uitgerust met slimme meters. De overige meters worden

stemming met de GRI Standards ‘Core’ richtlijnen van het Global Reporting Initiative

maandelijks afgelezen. Daar waar meterstanden ontbreken, worden de gas- en

(GRI). Wereldwijd zijn de GRI Standards de meest toegepaste rapportagerichtlijnen.

elektrastanden geschat op basis van de oppervlakte van de winkel. Het transport

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

van ons distributiecentrum naar onze winkels is uitbesteed. Maar omdat veel vracht-

managementaanpak communiceren over de voor de organisatie materiële onder-

wagens in praktijk alleen voor ons rijden, nemen wij de CO2-uitstoot van de vracht-

werpen. Door te rapporteren volgens GRI brengen we met het jaarverslag focus aan en

wagens wel mee in onze CO2-rapportage. Deze CO2 wordt ingeschat op basis van

rapporteren we enkel over onderwerpen die voor onze interne en externe stakeholders

het aantal gereden kilometers met een gemiddeld verbruik per kilometer voor het

van belang zijn. Algemene informatie over GRI is te vinden op: www.globalreporting.

type brandstof (diesel en LNG).

org. In bijlage 5, ‘GRI-index’ is de GRI Context Index met verwijzingen opgenomen.
Wij hechten veel waarde aan transparantie richting onze stakeholders en nemen

De informatie over grondstoffen van onze eigenmerk producten en verpakkingen krijgen

deel aan de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en

wij aangeleverd van onze leveranciers. Wij hebben daarvoor scorecards ontwikkeld

Klimaat. Daarnaast is ons beleid gebaseerd op internationale verdragen waaronder de

waarin (bij een relaunch of introductie) per product naar duurzame en kwalitatieve

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

eigenschappen van het product/verpakking wordt gevraagd. Gegevens over de

Development Goals van de Verenigde Naties en de richtlijnen inzake bedrijven en

hoeveelheid en de verwerking van ons afval, ontvangen wij van onze afvalverwerker.

mensenrechten van de Verenigde Naties.
Wijzigingen
Methodes van meten, schatten en berekenen bij alle indicatoren gerelateerd aan

Wijzigingen in de verzameling van energiedata hebben gezorgd voor een verbetering.

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

Het efulfilmentcenter in Ede en het hoofdkantoor in Antwerpen zijn nu opgenomen in

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

de cijfers in tegenstelling tot voorgaande jaren. Daarnaast is er een slag gemaakt in

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

het proces om de energiedata van onze winkels te monitoren waardoor de schattingen

en onderworpen aan een trendanalyse, welke wordt uitgevoerd door onze financiële

verbeterd zijn. Overige significante wijzigingen in definities en meetmethoden in

afdeling in samenwerking met de MVO-manager. In het geval trends aanzienlijk

vergelijking met voorgaande rapportageperioden worden waar relevant toegelicht.

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

In 2018 zijn er geen wijzigingen ten aanzien van ons MVO-beleid en onze doelstellingen
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gemaakt. De onderwerpen in dit rapport zijn geselecteerd op basis van onze

KPI

materialiteitsanalyse.

Key Performance Indicator, ook wel Kritische Prestatie Indicatoren. Een middel om
de vooruitgang en de kwaliteit te meten. Het zijn op voorhand overeengekomen

Interne controle

parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven.

Op dit verslag is geen externe controle toegepast. De cijfers worden intern gecontroleerd door de MVO-manager en de financiële afdeling van A.S. Watson Benelux.

Materialiteitsanalyse

Steekproefsgewijs worden er, ter interne controle, audits uitgevoerd door

Een analyse waarin de belangen van de stakeholders worden afgezet tegenover de

A.S. Watson Group op de genoemde cijfers.

belangen van de organisatie.
MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen
genoemd.

Begrippenlijst
Auditcommissie

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

De auditcommissie ondersteunt de raad van commissarissen bij het toetsen van de

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

betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving.

verondersteld maatschappelijk belang.

Audits

SDG

Proces om de bedrijfsvoering binnen de productielocatie te toetsen aan vooraf

De Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn de 17

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

doelstellingen betreffende duurzaamheid opgesteld door de verenigde Naties met als

verbeterplan opgesteld worden. Dit plan omschrijft welke correctieve en preventieve

deadline 2030.

maatregelen nodig zijn om aan de criteria te voldoen.
BSCI

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

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

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

voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en daarvoor audits laat uitvoeren.

onderneming.

GRI

Transparantiebenchmark

Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor

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

duurzaamheidsverslaggeving. Wereldwijd zijn de GRI Standards de meest toegepaste

litatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de

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

grootste ondernemingen van Nederland.

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

Vragen over ons verslag of MVO-beleid? Neem dan contact op. mvo@nl.aswatson.com
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Materialiteit

•

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.

•

Vergelijkbare bedrijven in de retailbranche.

•

Overige informatiebronnen retailbranche, waaronder brancheorganisaties.

In 2018 hebben wij ons MVO-beleid geactualiseerd. Als onderdeel daarvan hebben wij
opnieuw bekeken welke materiële duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op onze
bedrijfsvoering. Om de relevante aspecten te identificeren, hebben we verschillende
stakeholders gesproken en een groot aantal informatiebronnen geraadpleegd.
De shortlist van de duurzaamheidsaspecten die voortkwam uit dit onderzoek, hebben
we beoordeeld op hoe belangrijk deze zijn voor onze stakeholders en welke mate van
invloed de aspecten kunnen hebben op de organisatie. Om dat laatste te bepalen,
is het perspectief van het management geraadpleegd in gesprekken met het bestuur.
Daarnaast is elk duurzaamheidsaspect beoordeeld op de omvang, de potentiële
invloed, de bezorgdheid over het aspect binnen onze organisatie, de verwachting van
de belangrijkste stakeholders, de potentiële risico’s, de bijdrage aan ons succes en de
relatie met onze kernprocessen.
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Om te bepalen hoe belangrijk het duurzaamheidsaspect door onze stakeholders
wordt gevonden, hebben we gekeken naar de mate waarin dat aspect de beslissingen

en besluiten van onze medewerkers, leveranciers en klanten beïnvloedt. Daarnaast
hebben we meegewogen in hoeverre de aspecten ter sprake zijn gekomen tijdens de
dialoog met externe stakeholders, maar ook in hoeverre er in bredere zin binnen de
sector en de maatschappij (onder andere op social media) aandacht wordt besteed
aan het aspect.
Bij deze actualisatie van materiële onderwerpen traden geen fundamentele veranderingen op in de matrix in vergelijking met voorgaande jaren. Een aantal onderwerpen
zijn iets belangrijker geworden voor zowel onze stakeholders als voor onszelf. Zo zijn
plastic en plastic verpakkingen de afgelopen jaren een steeds belangrijker aspect
geworden. Ook is er meer aandacht voor de duurzaamheid van de producten zelf en
de impact die onze bedrijfsvoering heeft op het klimaat. Onze productverantwoordelijkheid wordt nog steeds belangrijk gevonden door de stakeholders, maar wordt minder
gerelateerd aan MVO.
Op basis van deze resultaten hebben we besloten in dit verslag nog meer focus te
leggen op de meest materiële thema’s en minder dan vorig jaar in te gaan op goede
doelen, de productverantwoordelijkheid, het bevorderen van circulariteit en het creëren
van gelijke kansen. Het verslag is daarom opgebouwd aan de hand van de materiële
onderwerpen.
Op het aspect ‘duurzaam gebruik grondstoffen’ hebben we de afgelopen jaren al
een aantal resultaten behaald. Daarom en ook op basis van de actualisatie van de
materiële onderwerpen verleggen we voor de komende jaren onze focus en stellen we
op sommige onderwerpen hogere ambities. De beschikbaarheid en de omvang van de
grondstoffen in ons eigenmerk-assortiment zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden
om focus aan te brengen. Zo komt de verduurzaming van katoen, hout en verpakkingen
meer naar de voorgrond dan bijvoorbeeld vlees en vis (omvang) en soja-lecithine
(beschikbaarheid).
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Onze stakeholders
Wij werken met uiteenlopende stakeholders samen om iedere dag weer onze belofte

duurzame grondstoffen, duurzamere verpakkingen en klantactivatie op

aan de klant te kunnen waarmaken. Daarnaast hebben we nog veel andere stakehol-

maatschappelijke onderwerpen.

ders 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 stakeholders en onderlinge belangen te bespreken die significant zijn voor onze koers. Wij zijn ons ervan bewust dat wij
invloed uitoefenen op onze stakeholders. Aan de andere kant stellen wij ons juist open
om te horen wat er bij hen leeft en speelt, ook in onze toeleveringsketen. Wij gebruiken
deze input om ons MVO-beleid en doelstellingen waar nodig aan te scherpen en onze
roadmap te actualiseren.

De belangrijkste conclusies die
wij uit die MVO-bijeenkomst met
leveranciers hebben meegenomen:
•

voldoende presteert op het gebied van maatschappelijk ondernemen.

In de dialogen die wij geregeld voeren met onze belangrijkste stakeholders, komen
onze materiële duurzaamheidsaspecten structureel aan bod (meer informatie hierover
is te vinden in bijlage 2, ‘Materialiteit’). In die context wordt ook steeds vaker direct

Er is echter ook ruimte voor verbetering.
•

maatschappelijke onderwerpen. Hierbij is het belangrijk dat

bijdrage van onze organisatie aan deze doelen. Deze gesprekken met onder andere

A.S. Watson zelf heldere ambities en doelstellingen formuleert en

medewerkers, leveranciers, brancheorganisaties en NGO’s worden tot aan het direcexterne stakeholders belangrijk worden gevonden, actueel te houden en te prioriteren.

dit afstemt met de juiste stakeholders.
•

kers bevraagd via ons Medewerkers Betrokkenheidsonderzoek. Beide consultaties zijn
gedaan ter voorbereiding op een bijeenkomst van onze directie met leveranciers, die
specifiek gericht was op de actualisatie van ons MVO-beleid en bijbehorende doelstellingen.

Leveranciers geven aan graag meer te willen samenwerken met
A.S. Watson op specifieke MVO-thema’s. Hierbij vinden ze het belangrijk
een onafhankelijke organisatie als bijvoorbeeld een NGO als derde partij

In de zomer van 2018 hebben wij een stakeholderconsultatie met vier NGO’s en dertien
leveranciers uitgevoerd middels een enquête en interviews. Ook hebben we medewer-

Er valt met name winst te behalen op MVO-thema’s zoals duurzame
grondstoffen, duurzamere verpakkingen en klantactivatie op

gerefereerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de

tieniveau gevoerd. Dit stelt ons in staat de duurzaamheidsaspecten die door interne en

Over het algemeen vinden de leveranciers van A.S. Watson dat het bedrijf

te betrekken.
•

Leveranciers vinden dat A.S. Watson te weinig communiceert over
het MVO-beleid en de activiteiten. Naast nauwere samenwerking met
leveranciers op het gebied van MVO en communicatie, zou A.S. Watson
ook zelf actiever kunnen communiceren over de eigen MVO-activiteiten
en ambities.

Op 12 juni 2018 vond de MVO-bijeenkomst met de directie en de leveranciers plaats.
Tijdens deze bijeenkomst is ons MVO-beleid toegelicht en zijn de resultaten van de
stakeholderconsultatie met de leveranciers gedeeld. In het tweede gedeelte van de
bijeenkomst vonden brainstormsessies plaats over drie duurzaamheidsaspecten die in

Met de actualisatie van ons MVO-beleid en met de uitvoering ervan proberen

de consultatie als meest belangrijk werden ervaren door de leverancier en de NGO’s:

wij hier beter invulling aan te gegeven.
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Stakeholders

Wijze van dialoog

Consumenten
Online

Website, nieuwsbrief, social media, klantenservice

Offline

Winkel, folder, media-advertenties, jvk, klantpanel, klantenservice

Leveranciers

Frequentie

Materië le thema’s

Dagelijks

1, 2, 4, 5 en 9

Periodiek

Trade

Bilaterale gesprekken, beurzen, MVO leverancierbijeenkomst

1, 2, 4, 5, 8, 9

Non-trade

Tenderprocedures, bilaterale gesprekken

1, 2, 4, 5

Medewerkers

Dagelijks

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Jaarlijks

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Periodiek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Interne bijeenkomsten, afgelingsoverleggen, bilaterale gesprekken,
inspiratiesessies, social intranet, recruitment events, social media,
business updates, directieoverleg
Ondernemingsraad

Ondernemingsraadbijeenkomst

Vermogenverschaffers
AS Watson Group

Financieel overleg, group bijeenkomsten, bilaterale gesprekken

Hutchison

Financieel overleg

8

Overheden

Bilaterale gesprekken, bijeenkomsten, controle bezoeken

Periodiek

1, 2, 3, 6, 7, 8

Vakbonden

Bilaterale gesprekken

Periodiek

6, 7

Branchevereniging

Werkgroepbijeenkomsten, bilaterale gesprekken

Periodiek

1, 2, 3, 4, 5

Goede doelen

Bilaterale gespreken

Periodiek

9

NGO’s

Workshops, bijeenkomsten, bilaterale gesprekken

Periodiek

1, 2, 4, 5, 8, 9

Concurrenten

Branchebijeenkomsten

Periodiek

1, 2, 4

Media

Persberichten, terughaalberichten, woordvoering

Periodiek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Lokale omgeving

Bilaterale gesprekken

Periodiek

1, 3

Samenleving

Bilaterale gesprekken

Periodiek

1, 2, 3, 4, 5, 8

Opleidingsinstituten

Bilaterale gesprekken, trainingen

Periodiek

7

Wetenschap

Bilaterale gesprekken, bijeenkomsten

Periodiek

1, 2, 3, 4, 5

1 Voorkomen/verminderen afval
2 Duurzaam gebruik grondstoffen

3 Verminderen negatieve impact op klimaat
4 Arbeidsomstandigheden bij producenten

Overige

5 Milieubeleid in de keten
6 Werkomstandigheden

7 Ontwikkeling medewerker
8 Transparantie

9 Voorlichting klanten over
producten/gezonde levensstijl

>>
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>>
Stakeholders gericht op MVO bij ASW BLX
Consumenten

Vrouwen, mannen en kinderen van 0 - 100 jaar; alle leeftijden en alle levensfases. De focus ligt op de omnichannel.

Online			

Consumenten kunnen bij ons terecht via de fysieke winkel.

Offline			

Consumenten kunnen bij ons terecht via de webwinkels en apps.

Leveranciers		

Organisaties uit de toeleveringsketen van ASW BLX, waar ASW BLX producten en diensten afneemt. Binnen ASW BLX wordt een tweedeling van de toeleveringsketen gehanteerd,

			

te weten Trade en Non-trade.

Trade			

Leveranciers die het assortiment voor de formules van ASW BLX verzorgen. Trade leveranciers worden t.b.v. MVO binnen ASW BLX onderverdeeld in Health & Beauty eigenmerk,

			

A-merk, overige merken en niet aan Health & Beauty gerelateerde producten eigenmerk, A-merk en overige merken. De dialoog met de leveranciers van niet aan Health & Beauty

			

gerelateerde producten verloopt regelmatig via ASW International Buying.

Non-trade			

Alle leveranciers die geen handelsgoederen leveren aan ASW BLX.

			

Non-trade voorbeelden zijn: transport, energieleveranciers, papierleveranciers, afvalverwerkers, mediabureaus, etc.

Medewerkers		

Individuen die momenteel of in de toekomst salaris ontvangen van ASW BLX.

Ondernemingsraad		

Raad die inspraak en medezeggenschap heeft over veranderingen in de kernprocessen van ASW BLX.

Vermogenverschaffers		

De kapitaalverschaffers van ASW BLX. Zij maken investeringen in de organisatie mogelijk.

AS Watson Group		

Moederbedrijf ASW BLX

CK Hutchison		

A.S. Watson Group maakt deel uit van CK Hutchison Holding Limited.

Overheden			

Stelt wet- en regelgeving en beleid op die van invloed is op ASW BLX. Voorbeelden van overheden die van invloed zijn op ASW BLX zijn: NVWA, RVO, Omgevingsdiensten,

			

Arbeidsregio’s, Belastingdienst, Verpakkingsfonds, Gemeenten, Arbeidsinpectie en de Nationale Overheid.

Vakbonden		

Vakbonden behartigen de beroepsbelangen van specifieke beroepsgroepen die verbonden zijn aan de kernprocessen van ASW BLX. Bekende voorbeelden zijn FNV en CNV.

Branchevereniging		

Brancheorganisaties komen onder andere op voor de belangen van ASW BLX in de branches waar ASW BLX actief is.

			

Enkele voorbeelden van relevante brancheorganisaties zijn: RND, CBD, NCV, VGT.

Goede doelen		

Een zaak van algemeen belang waar ASW BLX geld of goederen aan geeft. Ook kunnen medewerkers als vrijwilliger tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van enkele

			

goede doelen. Voorbeelden zijn: KWF, Rode Kruis, Operation Smile.

NGO’s			

Een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op de één of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang dat mogelijk een relatie heeft met de

			

kernprocessen van ASW BLX. Voorbeelden van relevante NGO’s zijn: Alliantie Nederland Rookvrij, WNF, BSCI, BCI, FSC, PEFC, KIDV, etc.

		
Concurrenten		

Organisaties die vergelijkbare kernactiviteiten uitvoeren als ASW BLX

Overige		
Media			

Het onbeïnvloedbare geheel van communicatie waarbij groepen mensen worden bereikt

Lokale omgeving		

De omgeving van de locaties waar de kernprocessen van ASW BLX plaatsvinden

Samenleving		

Een groep mensen die samen een halfgesloten systeem vormen waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken

Opleidingsinstituten		

Opleidingsinstituten leiden huidige medewerkers van ASW BLX op om de waardeketen van ASW BLX te optimaliseren. Daarnaast leiden ze toekomstige medewerkers van ASW BLX op.

Wetenschap		

Verzorgt objectieve analyses en kenniswerving op verschillende onderwerpen die in relatie kunnen staan met ASW BLX.
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MVO-risico’s
De prioritering van duurzaamheidsaspecten in ons beleid is voor een deel gebaseerd

Risico’s ten aanzien van sociaal kapitaal

op de (langetermijn-) risico’s waar wij voor staan. Met concrete doelstellingen proberen

Wij willen de juiste mensen op de juiste plek in onze organisatie inzetten. Om huidige

wij deze risico’s te beheersen en te mitigeren. Een aantal van die aan duurzaamheid

en toekomstige medewerkers te enthousiasmeren voor ons bedrijf, vinden wij goed

gerelateerde risico’s staan echter op gespannen voet met onze kernactiviteiten als

werkgeverschap heel belangrijk. In 2018 waren wij voor het vierde jaar op rij Top

voordeeldrogist. De dilemma’s die daarbij kunnen ontstaan wegen we zorgvuldig af,

Employer. Voor de generaties Y & Z is het steeds belangrijker dat een bedrijf waar

waarbij we rekening houden met mens, milieu, dier en financiële prestaties. In individuele

zij zich voor inzetten, ook serieuze stappen zet om maatschappelijk verantwoord te

gevallen kan dit betekenen dat we concessies doen op een van de vier onderdelen van

ondernemen. Onze MVO-activiteiten dragen eraan bij de potentiële mismatch tussen

ons MVO-beleid. Deze concessies worden voorgelegd aan onze MVO-stuurgroep.

onze bedrijfsvoering en deze generaties te voorkomen.

Onze belangrijkste aan duurzaamheid gerelateerde risico’s liggen op het gebied van
arbeidsomstandigheden, klimaat, grondstoffen, medewerkers, compliance en reputatie.

Bovenstaande risico’s hebben ook de aandacht van overheden en consumenten.
Door actief op deze risico’s te acteren willen we compliant blijven aan wetgeving en

Risico’s in onze productieketen

proberen we potentiële reputatieschade op duurzame onderwerpen zoveel mogelijk

Een aantal van onze producten wordt geproduceerd in risicolanden. In deze landen is

te voorkomen.

er een verhoogd risico dat internationale afspraken over arbeidsomstandigheden niet
altijd nageleefd worden. Wij proberen dit voor onze producten zoveel als mogelijk te
voorkomen. We streven er in die landen naar dat alle fabrieken waar onze producten
geproduceerd worden, compliant zijn aan BSCI. Voor meer achtergrond en informatie
over de verantwoordelijkheid in onze productieketen zie paragraaf 1.5.
Risico’s ten aanzien van de effecten van klimaatverandering
Verandering van het klimaat kan de samenleving financieel, sociaal en qua milieu
ontwrichten. Het kan onder andere leiden tot schaarste van grondstoffen en voedsel,
maar ook tot extreem weer met alle gevolgen van dien. Dit heeft direct invloed op
onze consumenten, maar ook op onze toeleveringsketen. Daarom willen wij met
onze doelstellingen voor emissiereductie bijdragen aan de mitigatie van dit risico.
Risico’s ten aanzien van voorraden en grondstoffen
De natuurlijke voorraden van een aantal grondstoffen die wij voor onze producten
gebruiken, slinken steeds verder door klimaatverandering of door lineaire productie
zonder langetermijnvisie. Omdat wij ook op de lange termijn willen blijven voldoen

Risico			

Waarschijnlijkheid

Effect op A.S. Watson

Productieketen		

Hoog			

Groot

Klimaatverandering

Midden		

Klein

Voorraden en grondstoffen

Midden		

Midden

Sociaal kapitaal		

Hoog			

Groot

aan de verwachting van onze consument, streven wij ernaar steeds meer duurzame
grondstoffen te gebruiken.
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GRI Content Index A.S. Watson – Standards Core
GRI Standaard

Beschrijving

Referentie

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren
Organisatie profiel
102-1

Naam van de organisatie

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

1.1 Organisatie, p 6

A.S. Watson Benelux

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

1.1 Organisatie, p 6

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

1.1 Organisatie, p 6

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

102-6

Afzetmarkten

1.1 Organisatie, p 6

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Nijborg 17, 3927 DA, Renswoude

Voor financiële gegevens van A.S. Watson Group
verwijzen we naar het jaarverslag van
CK Hutchison Holdings Limited
https://doc.irasia.com/listco/hk/ckh/annual/2018/ar2018.pdf

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

1.1.1 Onze mensen, p 8

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

1.1 Organisatie, p 6

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe

1.5 Ketenverantwoordelijkheid, p 17
Er hebben in 2018 geen significante veranderingen
in de keten plaatsgevonden.
Appendix 4: MVO-risico’s, p 43

door de verslaggevende organisatie
102-12

Extern ontwikkelde economische,

1.2 Trends en ontwikkelingen, p 12

milieugerelateerde en sociale handvesten,

1.3 MVO-strategie, p 14

principes die door de organisatie worden onderschreven

1.5 Ketenverantwoordelijkheid, p 17
2.1 Assortiment, p 43

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen

1.3 MVO-strategie, p 12

(zoals brancheverenigingen) en nationale

1.5 Ketenverantwoordelijkheid, p 17

en internationale belangenorganisaties
Strategie
102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord, p 4

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden,

1.1.2 Onze waarden, p 10

Ethiek en Integriteit
102-16

principes, standaarden en gedragsnormen,
zoals een gedragscode
Bestuur
102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

1.1.3 Onze structuur, p 11

>>
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>>
GRI Standaard

Beschrijving

Referentie

Lijst van groepen belanghebbenden

Appendix 3: Onze stakeholders, p 40

Toelichting

Stakeholder betrokkenheid
102-40

die de organisatie heeft betrokken
102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

1.1.1 Onze mensen, p 8

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie

Appendix 3: Onze stakeholders, p 40

en selectie van belanghebbenden
102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het

Appendix 2: Materialiteit, p 38
Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
Appendix 3: Onze stakeholders, p 40

overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen
Verslagprofiel
102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in

Voor alle ondernemingen die onder A.S. Watson Group vallen

de geconsolideerde jaarrekening

en niet zijn opgenomen in dit verslag verwijzen we naar het

zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

jaarverslag van CK Hutchison Holdings Limited
https://doc.irasia.com/listco/hk/ckh/annual/2018/ar2018.pdf

102-46

102-47

Proces voor het bepalen van de inhoud en

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

specifieke afbakening van het verslag en

Appendix 2: Materialiteit, p 38

hierbij gehanteerde uitgangspunten

Appendix 3: Onze stakeholders, p 40

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter

2. Resultaten, p 21

bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld
102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering

In de verslaggeving over afgelopen jaar zijn geen

van informatie die in een eerder verslag is verstrekt

herformuleringen gebruikt t.o.v. eerdere verslagen.

en de redenen voor deze herformulering
102-49

Wijzigingen in de rapportage

Appendix 2: Materialiteit, p 38

102-50

Rapportageperiode

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

102-52

Verslaggevingscyclus

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

of de inhoud daarvan
102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

met de GRI Standards
102-55

GRI Content Index

Appendix 5: GRI-index, p 44

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

>>
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Beschrijving

Referentie

Toelichting

MATERIËLE ONDERWERPEN DIE A.S. WATSON RAPPORTEERT VOLGENS GRI
Energie en emissies
103-1

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38
Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21

103-2

Managementaanpak van dit onderwerp

2. Resultaten, p 21
2.3 Milieu, p 28
2.3.1 Emissies, p 28

103-3

Evaluatie van de managementaanpak

1.1.3 Onze structuur, p 11

305-1

Directe broeikasgasemissies (scope 1), naar gewicht

2.3.1 Emissies, p 28

305-2

Indirecte broeikasgasemissies uit energie (scope 2), naar gewicht.

2.3.1 Emissies, p 28

305-4

Broeikasgas emissie-intensiteit

2.3.1 Emissies, p 28

305-5

Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen

2.3.1 Emissies, p 28

Appendix 1: Over dit verslag, p 35

en gerealiseerde verlaging
Afval en circulariteit
103-1

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38
Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

2. Resultaten, p 21

103-3

Evaluatie van de managementaanpak

1.1.3 Onze structuur, p 11

306-2

Afval naar type en verwijderingsmethode

2.3.2 Recycling, p 30

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38

2.3.2 Recycling, p 30

Vitaliteit en veiligheid
103-1

Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21
103-2

Managementaanpak van dit onderwerp

2. Resultaten, p 21

103-3

Evaluatie van de managementaanpak

1.1.3 Onze structuur, p 11

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het

2.2.2 Vitaliteit & veiligheid, p 26

2.2.2 Vitaliteit & veiligheid, p 26

aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

>>
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GRI Standaard

Beschrijving

Referentie

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38

Toelichting

Ontwikkeling
103-1

Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21
103-2

Managementaanpak van dit onderwerp

2. Resultaten, p 21

103-3

Evaluatie van de managementaanpak

1.1.3 Onze structuur, p 11

404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang

2.2.1 Ontwikkeling, p 25

2.2.1 Ontwikkeling, p 25

leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers
garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan
OVERIGE MATERIËLE THEMA’S MET EIGEN INDICATOREN
Voorlichting klanten
103-1

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38
Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21

103-2

Managementaanpak van dit onderwerp

2. Resultaten, p 21

103-3

Evaluatie van de managementaanpak

1.1.3 Onze structuur, p 11

A.S. Watson 1

Aantal activiteiten om klanten gericht duurzame

2. Resultaten, p 21

en gezonde keuzes te laten maken

2.4 Maatschappelijke betrokkenheid, p 31

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38

2.4 Maatschappelijke betrokkenheid, p 31

Duurzaam gebruik grondstoffen
103-1

Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21
103-2

Managementaanpak van dit onderwerp

2. Resultaten, p 21

103-3

Evaluatie van de managementaanpak

1.1.3 Onze structuur, p 11

A.S. Watson 2

Het percentage grondstoffen dat voldoet aan de

2.1.1 Grondstoffen, p 23

2.1.1 Grondstoffen, p 23

duurzaamheidseisen van A.S. Watson
Ketenverantwoordelijkheid
103-1

Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Appendix 2: Materialiteit, p 38
Appendix 3: Onze stakeholders, p 40
2. Resultaten, p 21

103-2

Managementaanpak van dit onderwerp

103-3

Evaluatie van de managementaanpak
Het percentage van eigenmerk producten uit risicolanden
waarbij aantoonbaar sociale audits zijn uitgevoerd via BSCI
(of vergelijkbaar) en waarbij 100% (NIV) een BSCI overall
C score (of vergelijkbaar) heeft gehaald

2. Resultaten, p 21
1.5 Ketenverantwoordelijkheid, p 17

A.S. Watson 3

1.1.3 Onze structuur, p 11
1.5 Ketenverantwoordelijkheid, p 17
Appendix 4: MVO risico’s, p 43
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Achtergrond bestuurders
Dhr. Gerard van Breen (62)

Dhr. Ed van de Weerd (49)

• Algemeen Directeur A.S. Watson Benelux

• Managing Director Kruidvat Nederland

• 13 jaar werkzaam bij ASW

• 1 jaar werkzaam bij ASW

• Eerste verantwoordelijke voor ons MVO-beleid

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

• Achtergrond in retailbranche

• Achtergrond in general management, retail en sales

• Lid van Global CSR Committee van A.S. Watson Group

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

Dhr. Jan Carel Uylenberg (58)

Mvr. Yvette Heijwegen (44)

• HR Director A.S. Watson Benelux

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

• 11 jaar werkzaam bij ASW

• 3 jaar werkzaam bij ASW

• Verantwoordelijke voor ‘Workplace’-pijler binnen ons MVO-beleid
• CSR Ambassador voor Health & Beauty Benelux vanuit A.S. Watson Group

Dhr. Roland van den Berg (44)

• Verantwoordelijke voor de aansturing van de

• Director eCommerce A.S. Watson Health & Beauty Benelux

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

• General Manager Trekpleister
• 2 jaar werkzaam bij ASW

• Lid MVO-stuurgroep A.S. Watson Health & Beauty Benelux
Dhr. Bert Verhoef (55)
Mvr. Brenda Smith (45)

• Managing Director Kruidvat België

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

• 19 jaar werkzaam bij ASW

• 4 jaar werkzaam bij ASW
• Verantwoordelijke voor ‘Community’-pijler binnen ons MVO-beleid

Dhr. Erik Heuthorst (48)

• Achtergrond in marketing en merkbeleving

• Financieel Directeur A.S. Watson Benelux

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

• 15 jaar werkzaam bij ASW

Dhr. Niek Schipper (43)
• Trading Director A.S. Watson Health & Beauty Benelux
• 1 jaar werkzaam bij ASW
• Verantwoordelijke voor ‘Marketplace’-pijler binnen ons MVO-beleid
• Achtergrond in commercie en merken
• Lid MVO-stuurgroep A.S. Watson Health & Beauty Benelux
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A.S. Watson Health & Beauty Benelux
Nijborg 17
3927 DA Renswoude
mvo@nl.aswatson.com
Content:
Sustainalize/Tekstschrijvers.nl
Ontwerp:
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