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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 totale Hero
organisatie wereldwijd een ambitieuze doelstelling geformuleerd om in 2030 climate positive te zijn.

Onze Hero Cassis PET-flessen
bevatten momenteel 50%
gerecycled materiaal en vanaf
2024 gaan we deze verhogen
naar 100% gerecycled materiaal.

Binnen onze Benelux-organisatie werken met een MVOteam dat op basis van het groepsbeleid het lokale beleid
bepaalt, 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, hebben we
binnen onze grootse productcategorieën een “Zero” of
“minder suiker” alternatief om ervoor te zorgen dat de
consument minder suiker consumeert. In de commerciële
uitingen van onze producten staan deze minder suiker varianten
dan ook prominent afgebeeld.

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

Verder willen we graag toelichten dat ons kantoorpand is voorzien van Ledverlichtingen en nu al voldoet aan het C label als het
gaat om energiezuinigheid.

Hero Group Sustainability Commitment
Hero Benelux is onderdeel van de internationale
Hero Group, een Zwitserse organisatie met het
hoofdkantoor in Lenzburg. De Hero Group heeft
de overkoepelende visie ontwikkelt op duurzaamheid, voor zowel onze productielocaties, als
de marketing-sales kantoren zoals Hero Benelux.
Sustainability wordt een steeds belangrijker
onderdeel bij het maken van beslissingen
omtrent beleid. De Hero Group heeft zichzelf
als doel gesteld om klimaat positief te zijn in
2030. Om dit te bereiken zijn er 4 strategische
pilaren bepaald, welke in detail in de figuur
hiernaast staan vermeld.
Sustainability commitment | Hero Group
(hero-group.ch)

Sustainability
Hero Benelux is een sales-marketing organisatie, zonder eigen productielocaties in de Benelux. Dit leidt ertoe dat wij,
als lokale organisatie, niet op elke pilaar evenveel impact kunnen uitoefenen. Hetgeen waar wij wel invloed hebben,
dat pakken we natuurlijk met beide handen aan!
Onze lokale Hero Benelux bijdrage aan deze 4 pilaren lichten wij daarom graag in het vervolg van dit rapport toe.
Hierbij blikken we terug op het jaar 2021. Voor onze lokale
producten, waar wij wel veel impact kunnen uitoefenen,
zijn suikerreductie en inzet van recyclebare/gerecyclede
verpakkingen belangrijke thema’s. Binnen de hele supply chain
is er focus op het reduceren van CO2 uitstoot en dat geldt
uiteraard ook voor ons kantoor in Breda.
Dit alles met onze missie in het achterhoofd:  

Sustainable Sourcing
Pilaar 1
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.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de zwarte bessen welke grotendeels
geteeld worden op 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 teelt zwarte bessen
Sinds 2010 heeft Hero een samenwerkingsverband met MaVeBo,
Maatschap Vermue-Boonman. Al ruim 12 jaar worden er voor Hero
zwarte bessen geteeld op zo’n 60 hectare grond, welke de basis is
voor de enige echte Cassis. De basis van deze maatschap zijn een
6-tal telers die er ontzettend trots op zijn om fruit te leveren voor
een Nederlands merk dat lokaal verkrijgbaar is.
Er staan een 7-tal variteiten aan struiken, welke ervoor zorgen dat
risico in oogst beperkt zijn en ook wordt hiermee de oogst gespreidt. De oogst duurt in totaal 3 tot 4 weken en dit is gebruikelijk
in de maand juli.
Het telen van zwarte bessen is een proces van meerdere jaren. In
de eerste 2 tot 3 jaar is er bijna geen opbrengst van de struik en
daarna geeft de struik een goede oogst totdat ze 10 jaar oud zijn.
In deze totale levensduur kan er zo’n 55kg zwarte bessen van een
struik geoogst worden.
Onze telers kijken ook naar de toekomst en ze kunnen goed inspelen op de groei die wij voorzien met cassis. Alle leden zijn Global
Gap gecertificeerd en voldoen aan alle pesticide-  en vergroenings
eisen die gesteld worden door de overheid. Dit zorgt voor een stabiele lange termijn overeenkomst.

Sustainable Sourcing
Pilaar 1
Naast de keuze van grondstof, is de inzet
van het type verpakkingsmateriaal ook
onderdeel van deze sustainable sourcing.
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 2024 100% rPet
te realiseren. In 2021 zijn er ruim 8,9
miljoen rPet flessen verkocht, waarbij
ruim 135.000kg recycled plastic in de fles
is verwerkt.
Het blik dat wordt ingezet bestaat voor 74%
uit gerecycled aluminium. In 2021 zijn er ruim
18 miljoen blikjes frisdrank verkocht, waarbij ruim 175.000kg recycled aluminium in het
blik is verwerkt.

Inzet recycled verpakking voor het totale portfolio
Totaal kg
Verpakking

Totaal kg
recycled
Verpakking

% recycled
Verpakking

Kunststof (LDPE/HDPE/PP/PET)		

476.809

165.000

35%

(golf)Karton/Papier

3.056.822

1.378.998

45%

Aluminium

257.557

185.518

72%

Staal

321.953

58.708

18%

Natural Resources
Pilaar 2
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 weinig 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 data 2021
			Scope 1 (uitstoot wagenpark & gasverbruik):

155 ton

			
			Scope 2 (elektraverbruik, zakelijke km en vliegreizen):

145 ton

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

6.483 ton

			
			

Totaal CO2 uitstoot 2020: 6.364 ton CO2
Totaal CO2 uitstoot 2021: 6.783 ton CO2

We hebben een verhoging van 6,5% t.o.v. vorig jaar. Deze verhoging is met name te
verklaren door onze directe distributie naar België, welke we in 2021 zelfstandig uitvoeren.  
		Kantoor

		Water

163 m³  

Stroom 172.498 kWh

Gas 33.565 m3

Natural Resources
Pilaar 2
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!
Dit heeft geleid tot maatregelen op het gebied van kortere
rijafstanden/ efficiëntere routes en investeringen in duurzaam
transportmateriaal, zonnepanelen, verbeterde isolatie en
LED–verlichting.

Op naar de 3e Lean & Green ster ***
De deelname aan, en erkenning van, het Lean & Green programma
(twee stars inmiddels) is een mooie bevestiging dat Bakker vandaag
de dag ook al op de ‘groene weg’ zijn. Inmiddels is de proces validatie
voor de derde ster voor Lean and green ook gestart.
Om deze 3e ster te behalen is onder andere gestart met het gebruik
maken van HVO brandstoffen voor de koelmotoren en ook wordt
het volledige wagenpark wordt gefaseerd verjongd, waarmee de
volledige vloot zal bestaan uit Euro 6 voertuigen. Ook is er software
aangeschaft voor het inzichtelijk maken van de emissie impact per
opdracht implementatie is voorzien in 2022.

Natural Resources
Pilaar 2
Tot slot willen we binnen deze pilaar aandacht geven aan de
plannen van ons MVO-team m.b.t. het “vergroenen” van het
Hero Benelux bedrijventerrein. In samenwerking met de
Gemeente Breda is er in januari 2021 een stadsecoloog
op bezoek geweest die een uitgebreide rapportage heeft
gemaakt met de mogelijkheden voor Hero Benelux op het
gebied van vergroening van de buitenomgeving en de
bevordering van insecten (bijen)-populaties binnen de stad.
In 2021 heeft het MT ingestemd met het creëren van een
groen dak op de 70 m2 overkapping in onze tuin naast het
kantoor. Afgelopen jaar hebben we de voorbereidingen
getroffen zodat begin 2022 het “groene dak” geplaatst kan
worden. De specifieke uitgangspunten hierbij zijn:
- Gevarieerd voedselaanbod voor bijen en bloembezoekers
van schraal grasland. - Nestelgelegenheid voor bodembewonende bijen. - Leefgebied voor enkele bijensoorten
van de Bredase doelsoortenlijst.Bij het aanleggen van het
groene dak zal geen gebruik worden gemaakt van Sedummatten, maar van streekeigen zand en flora- en fauna.

Naturally healthy food
Pilaar 3
De derde pilaar op Sustainability is Naturally Healthy Food.
Hiermee willen we 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.
Met het bestaande Hero assortiment is in 2021 vooral veel
ingezet op het stimuleren van minder suiker producten. Hierdoor neemt ieder jaar het aandeel met minder suiker in ons
assortiment toe. Binnen jam is Hero Minder Zoet al meer dan
40% van alle verkochte Hero jam. Binnen Hero Cassis is Zero
1/3 van de omzet. En van alle verkochte B’tween is inmiddels
20% Zero.
Dit leidt tot een aantoonbaar gezondheidsvoordeel
voor onze consumenten: door de switch van reguliere naar minder suiker producten hebben we in
2021 in totaal 216 miljoen suikerklontjes minder in
de markt gebracht!

In consumenten eenheden

							2018			2019			2020			2021
B’tween original
8.135.836
8.647.856
8.791.266
10.359.691
B’tween Zero
0
646.580
1.741.500
2.612.000
% aandeel zero

0%

7%

17%

20%

In consumenten eenheden

							2018			2019			2020			2021
Jam Original
5.693.841
5.314.762
5.804.571
5.677.141
Jam Minder Zoet
2.279.726
2.680.535
3.451.212
3.687.270
% aandeel zero

29%

34%

37%

39%

In consumenten eenheden

							2018			2019			2020			2021
Appelstroop Original		 318.990
370.560
287.292
254.148
Appelstroop Minder Zoet 0
0
70.752
138.750
% aandeel zero

0%

0%

20%

35%

In consumenten eenheden

							2018			2019			2020			2021
Drinks Regular
9.484.797
9.672.751
9.713.574
9.529.432
Drinks Zero
2.877.639
3.425.429
4.915.652
4.846.137
% aandeel zero

23%

26%

34%

34%

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.
Vanuit deze gedachte zijn wij erg gemotiveerd om Organix ook naar meer
baby segmenten uit te breiden. In 2021 heeft dit o.a. geleid tot de introductie
van de Organix kids reeks. Hierdoor kunnen ook wat oudere kinderen
genieten van biologische en gezonde voeding. Na de succesvolle start in
2021 zal de komende tijd deze reeks verder worden uitgebreid.

+ 33%

Verkopen Organix
€ 5.000.000

Dat onze Organix producten in de smaak vallen blijkt o.a. uit de succesvolle groei: in 2021 alleen al met 33%!

€ 3.750.000
€ 2.500.000
€ 1.250.000
			

€

2020

   2021

z

					Knijpfruit          Snacks          Koekjes          Rijstwafeltjes
Bron: IRI data P13 2021

Purposeful People
Pilaar4
De laatste pilaar is Purposeful People, waarbij het gaat om het ontwikkelen
en groeien van onze medewerkers. Hero is een familiebedrijf dat wordt geleid
door onze Hero-waarden, en dat wordt weerspiegeld in onze cultuur. Wij investeren in opleiding en ontwikkeling en doen er alles aan om onze mensen
te geven wat ze nodig hebben om zich te ontplooien. Hero is een werkgever
die gelijke kansen biedt, met programma’s die erop gericht zijn ons personeelsbestand divers en onze werkplekken inclusief en veilig te maken. Tot
slot willen we ook voor onze omgeving maatschappelijk betrokken zijn.
Hero Values
In 2021 zijn er nieuwe Hero waarden geïntroduceerd. Waarden vormen de
kern van wie wij zijn en spelen een cruciale rol in het verbinden van ons,
vooral gezien het feit dat wij bestaan als een groepering van meerdere bedrijven in verschillende regio’s.  Onze gedeelde waarden creëren een dieper
gevoel van verbondenheid als individuen en entiteiten. Zij zijn de sociale lijm
die al onze verschillen samenbindt, daarom introduceren we graag: Create
wow, Everyone Hero, Nourish others en Take responsibility. Om de waarden
te laten integreren in onze organisatie zijn er lokale Values-Activation teams
opgericht. Binnen Hero Benelux hebben we in 2021 verschillende activiteiten
en workshops georganiseerd.

Purposeful People
Ontwikkeling medewerkers
In 2021 heeft de HR-afdeling van Hero Benelux workshops
gegeven aan alle medewerkers met betrekking tot het opstellen van een goed en kwalitatief ontwikkelingsplan (Personal
Development Plan). HR heeft hierbij als doelstelling dat 95%
van de medewerkerspopulatie een PDP heeft, gebasseerd
op het 70-20-10 principe, waarbij minimaal de helft van deze
populatie 1 of 2 PDP meetings heeft met manager en HR.  
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 2021 hebben we meer dan 150.000 consumenten
eenheden 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.

Purposeful People
Stagiaires
In 2021 heeft Hero Benelux ondanks het tweede Covid19-jaar en het thuiswerken toch plaats kunnen bieden aan
een aantal stagiaires. Op de afdelingen Finance, Category
Management en Digital Marketing zijn in totaal 7 stagiaires
begeleidt, wat ruim 10% van onze werknemerspopulatie is.
Consumer Care Center team
Wij, Eveline, Femke, Lieke en Frederique, zijn het voedingskundig team van Hero Benelux. Met onze voedingsachtergrond zijn wij de schakel tussen de consument en
het bedrijf. Via verschillende kanalen staan wij voor de consument klaar! We denken mee met bezorgde ouders over
de juiste voeding, behandelen klachten van onze trouwe
jam gebruikers en adviseren over bijvoeding en eetschema’s.
Voor Organix en Hero Fruit zijn we 5 dagen
per week bereikbaar en voor Hero Baby
ook in het weekend en de avonduren. Het
afgelopen jaar hebben we 6.846 contacten
gehad waarvan de meeste interactie m.b.t.
onze producten van Hero Baby (4.492).

Purposeful People
COVID-19
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met aanpassingen
rondom het werken op kantoor omwille van Covid-19, dit lichten
we ook graag in ons MVO-jaarverslag kort toe. Ook in 2021
heeft Hero Benelux de richtlijnen van het RIVM gevolgd en is ons
kantoor ook dit jaar voor een overgroot deel gesloten geweest,
waarbij onze medewerkers voornamelijk thuis hebben gewerkt.
Dit is gefaciliteerd met thuiswerkapparatuur, goede IT applicaties
en een thuiswerkvergoeding van 200,- netto zodat iedere medewerker de mogelijkheid heeft om zijn of haar thuiswerkplek zo
goed en gezond mogelijk in te richten. Daar waar mogelijkheden
lagen bij het versoepelen van de maatregelen hebben onze
medewerkers één of twee dagen in de week weer op kantoor
gewerkt. Dit is zo goed bevallen dat we in een post-Covid tijd
ook gaan overstappen op een nieuw Flexibel Beleid, waarbij
hybride werken de nieuwe norm is.
Gedurende 2021 hebben er ook allerlei initiatieven plaatsgevonden
om de binding met collega’s zo goed mogelijk te behouden. Zo
hebben we een Paas- en Kerst drive-thru georganiseerd en konden we in de Zomerperiode ook een fysiek tuinfeestje organiseren.

Werkgroep MVO & werkgroep Vitaliteit
Ook in 2021 zijn deze twee werkgroepen binnen Hero Benelux
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 2021 ook niet stilgezeten. Met een hybride
Vitaliteitsweek, waarbij met een gezonde gezamenlijke kick-off
lunch is gestart, hebben zij zowel activiteiten op kantoor als
digitaal georganiseerd en wisten zo iedereen te bereiken!

Purposeful People

Medewerkers in dienst 2021

7

Medewerkers uit dienst 2021

13

Verzuimpercentage 2020: 4,31%

Verzuimpercentage 2021: 2,28% (-47%)

Man

Vrouw

Totaal

15-24 jaar

0

0

0

25-34 jaar

3

14

17

35-44 jaar

9

9

18

45-54 jaar

12

10

22

55+

4

3

7

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 2021

