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Voorwoord country manager
Als familiebedrijf met meer dan 100 jaar historie hechten wij veel belang aan het voeren van een duurzaam
beleid. Om hier invulling aan te geven hebben we als
organisatie een ambitieuze doelstelling geformuleerd
om in 2030 climate positive te zijn voor de totale Hero
Group.

Onze PET-flessen bevatten
momenteel gemiddeld 50%
gerecycled materiaal en
vanaf 2023 gaan we deze
verhogen naar 100%
gerecycled materiaal.

Binnen onze Benelux-organisatie werken we met een
MVO-team dat het lokale beleid bepaalt op basis van
het groepsbeleid en toeziet op de invulling hiervan zodat we onze doelstelling gaan behalen. Wij voelen en
tonen verantwoordelijkheid door maatregelen steeds
verder door te voeren in onze bedrijfsvoering én in de
keten. Wij geven graag op deze manier het toekomstbestendig ondernemen verder vorm!

Voor wat betreft het terugdringen van suiker, binnen
onze grootse productcategorieën bieden wij een
“Zero” of “minder suiker”
alternatief om ervoor te zorgen dat de consument
minder suiker consumeert.

Eén van de speerpunten die wij graag willen uitlichten
is het actief terugdringen van het gebruik van plastic
en suiker.

In de commerciële uitingen van onze producten staan
deze minder suiker varianten dan ook prominent afgebeeld.

Hero Benelux MVO
Wij zijn trots ons vijfde MVO-verslag
online te presenteren. In een nieuw jasje
en bewust online, want dit bespaart
onder andere inkt, papier en transport;
geheel in lijn van MVO. Dit verslag geeft
de highlights weer over onze initiatieven
van 2020. Voor meer gedetailleerde
informatie, wordt verwezen naar de
GRI tabel.

Sustainable Development Goals
Sinds 2017 richt ook Hero Benelux
zich op de SDG’s die door de Verenigde
Naties in 2015 zijn opgesteld. Elke
organisatie richt zich op een relevante
selectie om er met elkaar voor te zorgen
dat we in 2030 een duurzame wereld
hebben gerealiseerd. Deze duurzame

doelen benoemen wij ook graag in
ons verslag 2020. De 3 duurzame
ontwikkelingsdoelen die aansluiten
bij de corebusiness en werkwijze
van Hero zijn:
• SDG 3: Gezondheid en welzijn
hierover leest u meer bij
Naturally Healthy Food en
Medewerkers eerst.
• SDG 15L: Herstel ecosystemen
en behoud diversiteit – hierover
leest u meer bij Bee Careful.
• SDG 17: Partnerschappen voor
goede doelen – hierover leest u
meer bij Hero & Maatschappij.

3 pijlers Hero Benelux
Graag willen we ons in dit
MVO-jaarverslag focussen
op 3 pijlers:
• Sustainability
		
• Maatschappij
• Medewerkers

Sustainability
Hero Benelux is onderdeel van de internationale
Hero Group, een Zwitserse organisatie, gevestigd
in Lenzburg. De Hero Group ontwikkelt de overkoepelende visie op duurzaamheid, voor zowel
onze productielocaties, als de marketing-sales
kantoren zoals Hero Benelux.

Voor meer informatie over deze overkoepelende visie zie de volgende
website: Sustainability commitment | Hero Group (hero-group.ch).
https://hero-group.ch/sustainability-commitment

Sustainability wordt een steeds belangrijker onderdeel
bij het maken van beslissingen omtrent beleid.
In maart 2020 is daarom onze Group Sustainability
Director benoemt om de doelstelling klimaat positief
in 2030 te kunnen behalen.

Naast onze initiatieven binnen de 3 pilaren confirmeren wij ons als Hero
organisatie aan het doel om in 2030 klimaat positief te zijn, oftewel we
geven meer terug aan de natuur dan dat we geven.

Vanuit de Hero Group is er door onze Group Sustainability Director en haar team een beleid gevormd die
luidt onder de naam “Sustainability commitment”.
Er zijn hierbij 3 pilaren vormgegeven:
• Sustainable Sourcing
• Net Neutral Production
• Naturally Healthy Food  

Onze lokale Hero Benelux bijdrage aan deze 3 pilaren lichten wij graag
in het vervolg van dit verslag toe.

Tot slot hebben we in 2020 deelgenomen aan een internationale Hero
hotspot-analyse om onze CO2-uitstoot, watergebruik en landgebruik
in kaart te brengen. Onze concrete targets hierop worden in 2021
vormgegeven.

Pilaar 1 | Sustainable Sourcing
De eerste pilaar vanuit onze Hero Group strategie op Sustainability is Sustainable Sourcing. Hiermee bedoelen we behoud
van grondstoffen via strategische duurzame inkoop. Dit gaat in nauwe samenwerking met onze leveranciers en landbouwers,
om ervoor te zorgen dat wij een positief effect hebben op de biodiversiteit en de gezondheid van onze bodem.

Als Hero Benelux organisatie hebben wij hierin directe impact binnen onze lokale categorie
Drinks. Op dit moment bestaat ons Hero Drinks
portfolio uit 50% rPet, waarbij onze doelstelling
is om vanaf 2023 100% rPet te realiseren.
Verder halen we voor onze Hero Cassis de
zwarte bessen van Nederlandse bodem,
namelijk de Zeeuwse kleigrond in Heinkenszand
en Lewedorp. Dit geldt ook voor onze kersen
voor Hero Cherry, die wij lokaal produceren bij
een kersenteler in Limburg.

Lokale herkomst

rPET

Al ruim 8 decennia lang selecteren
we de beste zwarte bessen van
Nederlandse bodem.

•
•
•

Net als in 1938 komen de zwarte bessen
nog steeds van de vruchtbare Zeeuwse
kleigrond (Heinkenszand en Lewedorp).

Plastic soup is een
wereldwijd probleem
De EU is jaarlijks verantwoordelijk voor
500.000 ton plastic afval in de oceaan.

Plastic is 100% recyclebaar.
Gerecycled PET is de grondstof voor rPET.
rPET = meest milieuvriendelijke
verpakkingsmateriaal op de markt.

100% recyclebaar
Verlaging CO2 footprint
Hero Drinks portfolio 50% rPET.
Dit betekent ruim 18ton minder plastic.
> 500.000 flessen minder!
Doelstelling 2023
100% R-PET

* Report European Commission: A European Strategy for plastics in a circular Economy

Bee Careful is een initiatief van Hero om de gezondheid van bijen en de
diversiteit van fruit te beschermen, volledig passend bij onze pijler Sustainable Sourcing. Bijen zijn uitermate belangrijk voor de mensheid; de grote
verscheidenheid aan groenten- en fruitsoorten in de wereld is alleen mogelijk dankzij het onvermoeibare bestuivingswerk van de bij.
Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten is ruim de helft
bedreigd. Ook voor de mens heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving.
Onderzoek: Nationale bijentelling in 2020
Als we meer weten over bijen, kunnen we ze ook beter helpen! Daarom
organiseert Nederland Zoemt de Nationale Bijentelling. Hero Benelux doneert jaarlijks een bedrag aan Natuur & Milieu die de nationale bijentelling
organiseert. Met deze donatie is in 2020 de organisatie en communicatie
rondom de Nationale Bijentelling mede gefundeerd.
Bewustwording
Om meer bewustwording te creëren voor het belang van de bijen bouwen
we aan een bijeneducatiecentrum op boerderij Wolfslaar in Breda. Hier
kan iedereen op een educatieve manier leren hoe belangrijk bijen zijn voor
onze voedselvoorziening.

Pilaar 2 | Net Neutral Production
De tweede pilaar vanuit onze Hero Group strategie
op Sustainability is Net Neutral Production. Met Net
Neutral Production bedoelen we het behoud van
natuurlijke hulpbronnen via een neutrale productie,
op al onze producten. Wij zullen dit doen binnen
onze eigen productiefaciliteiten, maar ook binnen
de samenwerking met onze co-fabrikanten, zodat
we deze ambitie samen waarmaken.
Gezien Hero Benelux geen eigen productielocatie
heeft en nauwelijks invloed heeft op de productielocaties van onze zusterorganisaties betekent dit dat
wij in deze verslaglegging de data zullen weergeven
waar wij wel direct invloed op hebben, namelijk:
Alle transportbewegingen van de goederen,
de warehouse activiteiten en ons kantoor in Breda.

CO2 uitstoot
			Scope 1 (uitstoot wagenpark & gasverbruik):

145 ton

			
			Scope 2 (elektraverbruik, zakelijke km en vliegreizen):

128 ton

			
			Scope 3 (kilometers woon/werk, transport & verpakkingen):

6.032 ton

			
			

Totaal CO2 uitstoot 2020: 6.364 ton CO2
Totaal CO2 uitstoot 2019: 5.831 ton CO2

We hebben dit jaar gewerkt aan een nauwkeurigere en inzichtelijkere lijst m.b.t. onze
CO2 berekening op verpakkingen. Om deze reden laat dit momenteel geen daling zien.
Wij hopen volgend jaar een mooie vooruitgang te laten zien.   
		Kantoor

		Water

240 m³  

Stroom 197.507 kWh

Gas 26.751 m3

Pilaar 2 | Net Neutral Production
Binnen onze pilaar Net Neutral Production geven we ook
graag aandacht aan het verlagen van de carbon footprint in
samenwerking met onze logistiek dienstverlener.
Hero Benelux werkt samen met logistiek dienstverlener Bakker Logistiek voor het transport,
opslag en distributie, met het centrale magazijn
gevestigd in Zeewolde. Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Bakker Logistiek een vanzelfsprekendheid. Het is immers een plicht en noodzaak om in zoveel als
mogelijk facetten uit te blinken in zorg en aandacht voor mens en
milieu. Hiervoor heeft Bakker Logistiek speciaal het Bakker Groen
programma ontwikkeld. Voor nu, maar vooral voor de toekomst!
De strategie en aanpak van duurzaamheid is hoger op de agenda geplaatst en een team van medewerkers is aan de slag gegaan om de gevraagde data te analyseren om de duurzaamheidsprestatie voor Bakker Logistiek te bepalen.
De belangrijkste maatregelen om de duurzaamheidsprestatie te
verbeteren zijn onder andere: verjonging van het wagenpark,

uitbreiding inzet LNG voertuigen, de optimalisatie
van het intern transport en verduurzaming van de
warehousing.
Lean & Green 1e ster
gestart in 2011 met als doel een reductie van
minimaal 30% CO2 op vervoer.
In 2015 doel behaald met 31% Co2 reductie.
Lean & Green 2e ster
Oktober 2020 behaald vanwege ruim
10% Co2 reductie.
Resultaat
• Beladingsgraad significant verhoogd.
• Wagenpark verjongd met >60 Euro 6 voertuigen.
• Wagenpark met meer dan 90% Euro 6 motor.
• 4 nieuw LNG trucks aangekocht.
• 10% minder energie verbruik door intern
transport voertuigen.

Pilaar 3 | Naturally Healthy Food
De laatste en derde pilaar vanuit onze Hero Group strategie op
Sustainability is Naturally Healthy Food. Met Naturally Healthy
Food bedoelen we behoud van het goede van de natuur via
natuurlijk gezonde voeding. We zullen onze producten inzetten om
samen met de consument te werken aan evenwichtigere voeding
die goed is voor ons en voor de planeet. We zullen ons assortiment
uitbreiden om consumenten meer natuurlijk gezonde opties te
bieden - meer van het goede zoals noten en volkoren en minder
van het slechte zoals geraffineerde suiker en rood vlees.
GON Guidelines
Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de
natuur binnen handbereik brengen”. Om ervoor te zorgen dat
onze producten in lijn zijn of komen met deze missie hebben
we interne Goodness of Nature (GON) guidelines ontwikkeld.
Deze GON guidelines definiëren niet alleen wat goed of minder
goed is maar geven richting aan onze renovaties en innovaties
zodat we iedere dag bezig zijn om onze producten te verbeteren
en daarmee ook de gezondheid van de consument en onze planeet.

B’tween Zero
In februari 2020 winning award voor de Beste introductie van 2019.
“De ideale oplossing voor de consument die graag zijn favoriete
tussendoortje wil blijven eten, maar ook bewust wil kiezen voor
een gezonder alternatief. Door het behouden van de herkenbare
B’tween-smaak, een product dat nog dagelijks in populariteit groeit
bij de Jan Linders-klant. Hero heeft met dit concept dan ook goed
ingespeeld op een groeiende kopersgroep.” Jaap van Erp, category
manager bij Jan Linders

Pilaar 3 | Naturally Healthy Food
In 2020 hebben we binnen ons assortiment de focus
gelegd op suikerreductie. Voor onze producten Cassis,
B’tween en Jam hebben wij de laatste jaren een “zero”
of “minder zoet” variant op de markt gebracht.
In de tabel hiernaast zie je de duidelijke groei in onze
producten met minder suiker, van afgelopen 3 jaar.
Omdat we het belangrijk vinden dat de consument minder suiker consumeert, staan sinds 2020 in de commerciële uitingen van onze producten deze minder suiker
varianten dan ook prominent afgebeeld.
Volume Cassis 2020 versus 2019

+ 630.000 bottles
9% growth Original

+ 830.000 bottles
30% growth Zero

Pilaar 3 | Naturally Healthy Food
+ 8%

Organix is ons biologische babyvoeding merk voor baby’s, peuters en
jonge kinderen.
De belofte van Organix is om alleen pure en biologische ingrediënten te
gebruiken omdat we geloven dat biologisch beter is voor de mens en onze
planeet. Ook worden aan Organix producten geen onnodige ingrediënten
zoals conserveermiddelen, zout en suiker toegevoegd.
Organix is erg betrokken bij het verkleinen van onze foot print. Daarom zijn
we voor alle verpakkingen van onze knijpzakjes overgegaan naar een 70%
plant based verpakking, gemaakt van suikerriet. Onze ambitie is om in 2023
een 100% duurzame verpakking te hebben.
Ter versterking van de groei hebben we in 2020 twee nieuwe knijpzakjes
geïntroduceerd: peer & framboos en appel, aardbei & bosbes. Daarnaast
zijn er nieuwe verantwoorde snacks geïntroduceerd in de vorm van cheese
crackers en 3 soorten puffs (cheese & onion, tomato en herbs en carrot stix).
Dit heeft in 2020 geleid tot een gezonde groei van 8%.

€ 5.000.000
€ 3.750.000
€ 2.500.000
€ 1.250.000
			

€

2019

   2020

					Knijpfruit          Snacks          Koekjes          Rijstwafeltjes

Hero & Maatschappij
De tweede pijler waar we als Hero Benelux organisatie op focussen is onze maatschappelijke betrokkenheid.
In dit hoofdstuk vertellen we daarom graag wat we in 2020 hebben gedaan.
Stagiaires
In 2020 heeft Hero ondanks Covid-19 en het thuiswerken toch plaats kunnen bieden aan een aantal stagiaires.
Op de afdelingen HR, eCommerce, Finance en Customer Marketing zijn in totaal 8 stagiaires begeleidt,
wat ruim 10% van de werknemerspopulatie is.
Minimaliseren van voedselverspilling
We gaan heel zorgvuldig om met onze voorraden in het magazijn, waarbij we streven naar voldoende voorraad om alle orders te kunnen leveren en daarnaast overschot te voorkomen. Zodra voorraad in het magazijn
de uiterste verkoopdatum nadert, proberen we de partijen nog in de markt te zetten middels speciale afzetkanalen. Als dit niet mogelijk is dan bieden we onze producten aan bij de Voedselbank. In 2020 hebben we
bijna 400.000 items aangeboden aan de Voedselbank, zoals jam portie verpakkingen en Organix snacks.
Bij Hero werken we al jaren samen met de Voedselbank, waarbij we zorgen dat de overschotten nog een
goede bestemming krijgen in de samenleving en daarnaast ook het milieu minder belast wordt.
Als het niet mogelijk is om overschotten te doneren, dan proberen we de partijen aan te bieden aan
gespecialiseerde bedrijven die voedsel verwerken in dierenvoeding. Slechts in uiterste gevallen wordt
een partij echt vernietigd.

Hero & Maatschappij
Consumententevredenheid
Met onze missie, het goede van de natuur binnen handbereik brengen,
streven we continue naar producten van hoge kwaliteit. Het kan soms
voorkomen dat deze producten niet voldoen aan de verwachtingen en
wensen van onze consument. Consumenten kunnen in dat geval hun
vragen of klachten kwijt bij ons voedingskundig team. Dit team van
diëtisten is 7 dagen per week bereikbaar. In 2020 konden consumenten
ons voedingskundig team bereiken via de telefoon, Whatsapp, social
media (Facebook en Instagram), onze websites, chats en email.

“Iedereen doet mee”
Sommige van onze producten worden opnieuw
verpakt, voordat deze naar de klanten worden
verstuurd. Deze activiteiten laten wij volledig
uitvoeren door IBN.
Wij zijn trots op onze jarenlange samenwerking met
IBN, een organisatie die mensen kansen biedt die
het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt.
IBN staat voor een arbeidsmarkt waar iedereen
meedoet. Iedereen heeft talent en verdient de
kans om deze te ontwikkelen via passend werk.
Het hebben van werk is echter niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Er zijn mensen die, om wat voor
reden dan ook, extra ondersteuning naar werk
nodig hebben. Voor al deze mensen is IBN er.
Al 25 jaar maakt IBN zich sterk om mensen die het
op eigen kracht niet redden aan werk te helpen.

Hero & Maatschappij
Ook vindt Hero Benelux het belangrijk een bijdrage
te leveren aan onderzoek binnen de foodindustrie. Zo
zijn we in de eerste helft van 2020 nog bezig geweest
met de afronding van een wetenschappelijke studie
(de LEGO-studie) met premature baby’s die in een aantal
Nederlandse ziekenhuizen liep.
Daarnaast hebben we in samenwerking met Wageningen
University het vak: “Research topics on food and society,
a beta-gamma approach” verzorgd. In dit vak hebben
studenten door het doen van consumentenonderzoek
inzicht gekregen in hoe consumenten binnen de trend
‘snackification’ denken over de volgende thema’s: natuurlijkheid, gezondheid, gemak en gepersonaliseerd gebruik.
De studenten moesten vervolgens in groepen met de
verzamelde consumenteninzichten nieuwe productconcepten bedenken voor specifiek gebruiksmomenten
en deze concepten presenteren. Hero heeft een aantal
hoorcolleges verzorgd en heeft de groepen studenten
begeleid en voorzien van adviezen. Hiermee heeft Hero
een bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk
onderzoek als onderwijs.

Medewerkers eerst
Onze derde en laatste pijler is gericht op onze medewerkers.
Wij nodigen onze medewerkers uit om zowel op mentaal als fysiek
vlak het beste uit zichzelf te halen. Dat geven wij vorm door het
bieden van een goede werkomgeving met staande en dynamische
werkplekken. We hebben voor de natuurbeleving een tuin met bijenhotel en hebben we in 2020 uitbreiding gerealiseerd met fruitbomen
achter het kantoor.
COVID-19
Door Covid-19 zijn de omstandigheden in 2020 helaas anders
geweest dan voorgaande jaren.
Graag lichten we in ons MVOjaarverslag kort toe hoe wij als
organisatie hiermee zijn omgegaan.
Volgens de richtlijnen van het RIVM is ons Hero
kantoor in Breda gedurende het overgrote deel
van 2020 gesloten geweest en hebben onze
medewerkers voornamelijk volledig thuis gewerkt. Dit is gefaciliteerd met thuiswerkapparatuur, goede IT applicaties en een thuiswerkvergoeding van 200,- netto zodat iedere mede-

werker de mogelijkheid heeft om zijn of haar thuiswerkplek
zo goed en gezond mogelijk in te richten. Gedurende 2020
hebben er allerlei initiatieven plaatsgevonden om de binding
met collega’s zo goed mogelijk te behouden. Zo hebben we digitale challenges georganiseerd en heeft iedere medewerker een
kratje met onze heerlijke producten persoonlijk thuis ontvangen.
Werkgroep MVO & werkgroep Vitaliteit
Ook in 2020 zijn deze twee werkgroepen actief geweest.
Onze werkgroep MVO heeft met name aandacht gegeven
aan het verder ontwikkelen van onze (lokale en internationale)
Sustainable doelstellingen zoals al eerder in dit verslag
benoemd. Daarnaast is deze werkgroep verantwoordelijk
voor het jaarlijks MVO verslag.
Onze werkgroep Vitaliteit heeft in het Corona-jaar 2020 ook niet
stilgezeten. Met digitale bootcamps en online challenges wisten
ze onze medewerkers uitstekend te bereiken. Ook onze jaarlijkse Vitaliteitsweek in september kreeg een digitaal jasje, met een
heuse Hero-Bingokaart op de deurmat, was iedere medewerker
uitgenodigd om deel te nemen aan diverse online activiteiten!

Medewerkers in dienst 2020

13

Medewerkers uit dienst 2020

16

Verzuimpercentage: 4,31%

Verantwoording & GRI Tabel
Dit verslag betreft de activiteiten van Hero Benelux in het jaar 2020. Tijdens het rapporteren
hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden wat betreft de omvang, structuur of
eigendom van de organisatie.
Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.
Voor vragen over dit verslag is het mogelijk contact op te nemen met Floor Kuppens.
GRI tabel: Link naar GRI tabel

