
duurzaamheidsverslag 2019

goed voor morgen



2

 1. voorwoord

 2. resultaten 2019

 3. HEMA in het kort

 4. waardeketen

 5. duurzaamheid bij HEMA

 6. in gesprek met de wereld om ons heen 

 7.  materialiteitsmatrix 

 8. waar onze producten van gemaakt worden      

 9.  hoe onze producten gemaakt worden

 10. onze rol in de samenleving

• ketenverantwoordelijkheid
• arbeidsomstandigheden bij producenten
• duurzaam ontwerp
• milieu
• voedselverspilling

hoe onze producten 
gemaakt worden 

• klanttevredenheid
• goed werkgeverschap
• HEMA Foundation

onze rol in de 
samenleving

• grondstoffen en materialen
• verpakkingen

waar onze producten 
van gemaakt worden

inhoudsopgave



3

voor iedereen
Ook dit jaar wil ik alle HEMA-medewerkers en partners 
bedanken voor hun samenwerking en inzet op duurzaamheid. 
Maar vooral ook voor hun flexibiliteit, want de wereld om ons 
heen verandert enorm snel. Vandaag meer dan ooit. Van 
veranderende klantwensen tot de snelle opkomst van online 
retail en nieuwe wetgeving. Dit vraagt van HEMA, van oudsher 
een winkelbedrijf, om op een hele andere manier te werk te 
gaan.  

In 2019 hebben we de transitie van een retailer naar een 
wereldwijd merk ingezet. Zo willen we er voor zo veel mogelijk 
mensen zijn en hun dagelijks leven beter, leuker en makkelijker 
maken. Door nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan 
zorgen we ervoor dat we altijd en overal voor klanten 
bereikbaar zijn. We zien dat een steeds grotere groep klanten 
in Nederland duurzaamheid belangrijk vindt. Ook 
internationaal kiezen samenwerkingspartners ons uit vanwege 
ons duurzame profiel. Ze geven aan dat duurzaamheid op het 
voor iedereen betaalbare prijsniveau van HEMA een 
onderscheidende factor is, nieuw in hun markt en nieuw voor 
hun klanten. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe 
duurzaamheid uiteindelijk alleen maar winnaars kent. Zo zijn 
we een samenwerking gestart met Wehkamp en zijn onze 
producten te koop bij Franprix in Frankrijk. Ook zullen we na 
een grondige voorbereiding in 2019 later in 2020 de eerste 
HEMA producten gaan verkopen in Mexico.

Ondanks al deze aanpassingen en veranderingen blijft onze 
kern dezelfde. Zoals onze oprichters deze ooit hebben 
bedacht: betaalbare producten voor iedereen, zodat iedereen 
beter kan leven. Betere producten voor de klant, beter voor de 
mensen die onze producten maken en beter voor de wereld 
waarin we leven. Dat is hoe wij invulling geven en blijven geven 
aan duurzaamheid.  
 

We hebben het afgelopen jaar verschillende hoogtepunten 
bereikt. Al ons katoen is duurzaam ingekocht en we hebben 
vanuit transparantie een overzicht van onze wereldwijde 
productielocaties gepubliceerd. Daarnaast hebben we een 
ambitieus plastic beleid ontwikkeld en gecommuniceerd. Mooie 
stappen, waar we trots op zijn. En waar we er op korte termijn 
nog meer van willen zetten.  Ik realiseer me echter ook dat we 
dit doen binnen een lineair model. Een model dat eindig is. Er 
moet nog veel gebeuren om circulair te worden. Dat is de 
volgende stap voor HEMA, een stap die om een langere termijn 
aanpak vraagt. We zetten nu de eerste stappen, met producten 
van gerecyclede materialen.

Op het gebied van duurzaamheid vind ik het onze grootste 
uitdaging om ervoor te zorgen, dat in alle landen waar onze 
producten gemaakt worden, dit altijd onder goede 
omstandigheden gedaan wordt. We hebben een enorm breed 
assortiment, van meer dan 32.000 producten. De fabrieken 
waar deze producten gemaakt worden staan in veel 
verschillende landen. We komen vaak in deze fabrieken en 
hebben een intense samenwerking met ze, maar we zijn er niet 
permanent. Ook wanneer we er niet zijn moeten de 
arbeidsomstandigheden goed zijn. De grootste uitdaging die 
wij hebben is dit goed te borgen.  Daarom is het belangrijk 
duurzame relaties op te bouwen met leveranciers.
Samenwerking is altijd ons uitgangspunt. Jullie feedback, als 
lezers van dit verslag, is dan ook belangrijk voor ons. Dus 
vragen, opmerkingen of suggesties ontvangen we graag via 
sustainability@hema.nl. 

Alvast hartelijk dank en veel plezier met het lezen van dit 
verslag!

juli 2020, Amsterdam

“Wat mij uiteindelijke het meest 
inspireert als leider van dit bedrijf is het 

positieve verschil te kunnen maken in de 
samenleving: dat mensen die voor ons 

werken zich kunnen ontwikkelen, dat we 
duurzaamheid toegankelijk en betaalbaar 

maken voor klanten en dat we teruggeven aan 
de samenleving via bijvoorbeeld de HEMA 

Foundation. Daarom is duurzaamheid bij ons 
verankerd in de strategie en delen we dit heel 
transparant. Mijn duurzame hoogtepunt van 
het jaar was dan ook de publicatie van onze 

productielocatielijst.”

 Tjeerd Jegen, CEO HEMA B.V. 

Tjeerd Jegen, CEO HEMA B.V.
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COVID-19
statement

Dit duurzaamheidsverslag gaat over het jaar 2019.  Het is ongebruikelijk om in een jaarverslag 
statements op te nemen die over het jaar erna gaan, over nu. De huidige – ongebruikelijke – 
omstandigheden vragen hier echter wel om. Dit duurzaamheidsverslag publiceren we ten tijde 
van een wereldwijde pandemie. Iedereen ondervindt hier de gevolgen van. Zo ook HEMA. We 
vinden het daarom gepast om hier aandacht aan te besteden wanneer we in dit verslag een 
doorkijk geven naar onze toekomstplannen.

Tijdens het begin van de corona crisis zijn al onze buitenlandse winkels bijna twee maanden 
gesloten geweest. In Nederland zijn al onze horecagelegenheden gesloten. Op dit moment zijn 
we als HEMA bezig om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid van onze klanten en 
medewerkers zo goed mogelijk kunnen waarborgen. En iedere dag ontstaan er nieuwe 
uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is het mondkapje dat we nu op de markt brengen. De vraag 
onder onze klanten hiernaar is enorm. Op korte termijn is gekozen voor een product dat slechts 
eenmaal te gebruiken is. Dit is in strijd met ons beleid op wegwerpproducten. Daarom bieden we 
zo snel mogelijk ook een herbruikbaar stoffen masker aan, dat gewassen kan worden en veel 
langer mee zal gaan. Voor 2020 voorzien we meer uitdagingen van dergelijke onvoorziene 
uitdagingen. Echter blijft ons commitment aan duurzaamheid onveranderd. We zetten ons er 
voor in om jullie ook in ons volgende duurzaamheidsverslag over 2020 de positieve duurzame 
ontwikkelingen te kunnen laten zien die jullie van ons gewend zijn.
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input resultaten impact

economisch

winkels in 10 landen

16 winkels geopend in 2019

samenwerking gestart met Franprix 

en Wehkamp

werkgelegenheid voor

19.000 mensen in 10 landen

milieu
brandstofgebruik voor 

transport naar winkels

totale brandstofbesparing van 1,7%  

en stikstofdioxide uitstoot met 9,1% 

gereduceerd t.o.v. 2018 voor 

transport

totale brandstofbesparing

minder uitstoot door efficiëntere 

planning betekent een schoner 

milieu

grondstoffen
ruim 9 miljoen kg Better Cotton 

(BCI) ingekocht

100% duurzamer katoen ingekocht 

(88% BCI, 12% Biologisch)

€1.522.264 extra inkomsten voor 

katoenboeren aangesloten bij BCI

39.800 kg Fairtrade thee 

ingekocht

16.720 euro Fairtrade premie voor 

theeplantagemedewerkers

investering in de lokale 

gemeenschap

9 producten van plastic voor 

eenmalig gebruik vervangen

7 plastic producten voor eenmalig 

gebruik zijn in 2019 vervangen voor 

duurzame alternatieven

bijdrage om plastic in het milieu 

tegen te gaan 

sociaal

opleidingstraject

>200 medewerkers deelgenomen 

aan de Beroeps Begeleidende 

Leerwegen

gemotiveerde en opgeleide 

medewerkers

productieketen
559 aantal audits uitgevoerd 

bij productielocaties
159 verbeterplannen doorgevoerd 

betere arbeidsomstandigheden 

voor ruim 87.000 werkers

maatschappij
HEMA Foundation:  

werving vrijwilligers

300 vrijwilligers geworven voor de 

Voorlees Express

300 gezinnen actief gestimuleerd bij 

hun taalontwikkeling.

618.000 klanten donaties

16.000 taalboeken verspreid door 

Humanitas, Voorlees Express, 

Voedselbank Nederland, Stichting 

Kinderpostzegels en Stichting 

Kansarme Kinderen

16.000 gezinnen bereikt en 

gestimuleerd bij hun 

taalontwikkeling

pride actie 22.500 euro gedoneerd aan COC
bijdrage bewustwording  

en inclusiviteit op scholen

lege cartridge actie 12.000 euro ingezameld voor KWF
bijdrage aan onderzoek  

tegen kanker

resultaat
financieel gezond

samenleving
verantwoord 
ondernemen

operations
eenvoudiger & beter

medewerkers
trots op HEMA

klant
echt blij met HEMA

Sustainable
Development Goal

waardig werk en

economische groei

verantwoorde 

consumptie

klimaatactie: 

verminderen

van broeikasgassen

kwaliteitsonderwijs

ongelijkheid 

verminderen

goede gezondheid 

en welzijn

resultaten 2019 We zoeken altijd naar een goede balans tussen duurzaam ondernemen en financieel gezonde resultaten. Dit doen we door doelstellingen te zetten op 
onderwerpen die voor ons belangrijk zijn, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. Binnen deze onderwerpen werken we aan continue verbetering.

prioriteiten
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HEMA, oftewel Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, opende haar deuren in 1926 in Amsterdam. 
De zelfontworpen producten van goede kwaliteit waren voor eenheidsprijzen te koop. Een uniek concept. In 1928 
waren er al tien HEMA-winkels in Nederland en in de jaren vijftig was HEMA de eerste franchiseorganisatie in 
Nederland. In 1984 opende HEMA haar eerste winkel in het buitenland, in België. 

In 2019 heeft HEMA 766 winkels in tien landen, met 19.000 werknemers en wekelijks meer dan zes miljoen bezoekers. 
Daarnaast heeft HEMA webshops in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ons assortiment is 
overal gelijk, op een enkele uitzondering na. Zo verkopen we alleen vers eten in Nederland en België, géén 
varkensvlees en alcohol in Islamitische landen en we passen ons elektra assortiment aan op de stopcontacten van de 
landen. 

In 2019 is HEMA samenwerkingen gestart met Wehkamp en de Franse supermarktketen Franprix, waardoor onze 
producten op nog meer plekken te verkrijgen zijn. In 2020 gaan wij samenwerken met supermarktketen Jumbo en in 
Canada en de Verenigde Staten met Walmart. Al onze producten worden in-house ontwikkeld en ons steeds 
duurzamere assortiment bestaat uit ongeveer 32.000 producten en diensten.

HEMA in het kortoptimistisch
uniek
duidelijk
betrouwbaar
toegankelijk
typisch Nederlands

de merkessentie

Nederland - 535
België - 99
Frankrijk - 74 
Duitsland - 21
Verenigd Koningrijk - 10 
Spanje - 9
Verenigde Arabische Emiraten - 6 
Oostenrijk - 5 
Luxemburg - 4
Qatar - 3

winkels in 10 
landen

Sinds 2018 is HEMA onderdeel van Ramphastos Investments. In 2019 bestond de raad van commissarissen uit Wilco Jiskoot 
(70 jaar) als President-Commissaris, Marcel Boekhoorn (60 jaar), Ronald van der Vis (52 jaar), Jan Zijderveld (56 jaar) en 
Dorine Wekking (57 jaar). De Statutaire Directie van HEMA bestond uit Tjeerd Jegen en Ivo Vliegen. Tjeerd Jegen (49 jaar) is 
sinds 2015 CEO en heeft duurzaamheid in zijn portefeuille. Ivo Vliegen (56 jaar) is sinds november 2015 CFO.

Tjeerd Jegen Ivo Vliegen Trevor Perren Richard Flint
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waardeketen

3 inkoopkantoren in Dhaka, 
Hong Kong en Shanghai 

verscheping per boot 

distributie in Utrecht voor 
winkels en webwinkel

productontwerp in 
Amsterdam 

winkels in 10 landen 

Dhaka
Hongkong

Shanghai

Nederland Duitsland België Frankrijk

Spanje Verenigd 
Koninkrijk

Luxemburg Oostenrijk

Verenigde 
Arabische Emiraten 

Qatar

bakkerij in Almere

langdurige partners 
in Turkije en Pakistan
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“Voor mij was de ontwikkeling van ons 
plastic beleid het duurzame hoogtepunt 

van 2019. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking, waar het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken (KIDV) ons goed bij 
heeft ondersteund. Daarnaast is het ook 

ambitieus. We lopen voor op de wetgeving, 
terwijl we wéten dat er nog niet altijd een 
duurzamere oplossing beschikbaar is. Dat 

geeft aan dat we echt geloven dat dit 
belangrijk is, ook al hebben we het 

antwoord nog niet altijd!”

Eva Ronhaar,

Director of Innovaton & Sustainability 

en Director HEMA Foundation

duurzaamheid
bij HEMA

verankerd in de strategie
Onze duurzaamheidsstrategie is gekoppeld aan de 
Sustainable Development Goals en een belangrijk 
onderdeel van de bedrijfsstrategie van HEMA. We merken 
dat duurzaamheid voor onze stakeholders steeds 
belangrijker wordt. Daarom rapporteert duurzaamheid 
direct aan de Chief Brand and Strategy Officer. Hiermee 
wordt duurzaamheid meegenomen in alle 
ontwikkelingen van onze strategie. 

Het duurzaamheidsteam stelt het beleid op voor de 
organisatie met bijbehorende doelstellingen en ambities. 
Samen met de verschillende afdelingen binnen HEMA 
werkt het team vervolgens aan een actieplan. De 
desbetreffende afdeling voert het plan uit en het 
duurzaamheidsteam monitort de voortgang. Een sterke 
en continue samenwerking is hiervoor van groot belang. 
Onze aanpak richt zich op alle schakels van onze keten: 
van support office tot distributiecentrum, van bakkerijen 
tot filialen, van inkoopkantoren tot handelsagenten. 
Duurzaamheid is namelijk niet alleen voor iedereen, 
maar ook van iedereen.

respect voor de wereld om 
ons heen
Externe ontwikkelingen en trends houden we goed in de 
gaten. We realiseren ons dat verschillende grondstoffen 
eindig zijn en zien de verandering in het klimaat. Dit 
vraagt ons om anders te kijken naar het assortiment dat 
we ontwikkelen en om een duurzamere consumptie. 
Ook vanuit onze klanten is er steeds meer vraag naar 
duurzamere producten. Zo zien we een toenemende 
vraag naar plantaardige producten. In ons assortiment is 
dat terug te zien in zowel onze voeding als onze 
beautyproducten. En natuurlijk was er in 2019 veel 
aandacht voor plastic. We zijn niet tegen plastic, maar 
wel tegen de manier waarop het toegepast en gebruikt 
wordt. Daarom hebben we een plastic beleid gelanceerd 
en het Plastic Pact getekend. Tegelijkertijd is dit een 
uitdaging, want er is niet altijd een goed alternatief voor 
plastic beschikbaar. Innovatie van materialen is daarom 
cruciaal en we zijn constant in gesprek met stakeholders 
en partners om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen.

In 2019 hebben we opnieuw een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Hiermee brengen we met onze stakeholders in 
kaart welke duurzaamheidsonderwerpen voor HEMA het meest belangrijk zijn. De materiële onderwerpen die 
daaruit zijn gekomen vormen de leidraad van dit verslag en hebben we ingedeeld in 3 hoofdstukken: waar onze 
producten van gemaakt worden, hoe onze producten gemaakt worden en onze rol in de samenleving.  
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hoogtepunten in het jaar 2019

januari
• HEMA Foundation verspreidt 6.000 

‘Ootje en zijn lettervriendjes’-
kinderboeken d.m.v. door klanten 
gedoneerde ‘Meer HEMA’ punten.

februari
• HEMA introduceert plastic beleid en 

tekent Plastic Pact.
• HEMA introduceert nieuw veganistisch 

beautylabel B.A.E.: Before Anything 
Else.

• HEMA is partner en gastheer van 
Circulariteitsfestival “Beyond Next”.

maart
• HEMA lanceert veganistische 

appelkruimeltaart.

juni
• HEMA introduceert eerste collectie 

duurzame badkleding van 
gerecycled materiaal.

• HEMA Foundation bestaat 1 jaar.

augustus
HEMA introduceert veganistische groente 
hotdog.

september
• Alle katoen vanaf nu duurzaam 

ingekocht.

oktober
• HEMA doet voor eerste keer mee aan 

Dutch Sustainable Fashion Week.
• Start leiderschapsprogramma 

Dare2Lead.

november
• HEMA maakt productielocatielijst 

openbaar en ondertekent Transparency 
Pledge.

• Start VerderVertellen campagne met 
HEMA Foundation.

• Kinderboek ‘kijk en lees mee met Nijntje’ 
beschikbaar via hema.nl. Met opbrengst 
wordt het boek verspreid onder 
kinderen voor wie het niet gewoon is 
om op te groeien met boeken. 

• Finale eerste HEMA Foundation social 
design accelerator. verspreid onder 
kinderen voor wie het niet gewoon is 
om op te groeien met boeken. 

december
• 100 HEMA-winkels aangesloten bij Too 

Good To Go.
• B.A.E. uitgeroepen tot beste 

veganistische nieuwkomer 2020 door 
de Nederlandse Vereniging voor 
Veganisme.

• HEMA haalt knetterballen uit alle 
winkels.

juli
• Limited edition Pride T-shirts 

ontworpen door Viktor & Rolf, 
waarvan de volledige opbrengst 
naar het COC gaat.

• Nieuw duurzaam bodycare 
assortiment: 100% veganistisch, 
geproduceerd met ethisch 
verantwoorde ingrediënten en met 
verpakkingen van gerecycled 
materiaal.

mei
• HEMA introduceert bio-plastic 

speelgoed van suikerriet.
• HEMA verkoopt vanaf nu alleen nog 

vliegtickets met standaard CO2-
compensatie. 

• HEMA Foundation opent eerste 
kinderzwerfboekenkasten in HEMA-
winkels.

april
• Kick-off HEMA Foundation’s eerste 

social design accelerator.
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klant op nummer 1

Bij HEMA staat de klant op nummer 1. We hebben veel 
betrokken klanten, die ons vragen, reacties en ideeën 
over duurzaamheid toesturen via sustainability@
hema.nl, HEMA social media of HEMA-helpdesk. De 
thema´s lopen ver uiteen, van voedingsingrediënten 
tot arbeidsomstandigheden bij producenten. Om te 
blijven verbeteren doen wij wekelijks onderzoek 
onder 200 klanten waarin we ze vragen wat ze van 
onze maatschappelijke betrokkenheid vinden en of 
ze onze duurzame producten goed kunnen vinden. 
We hebben bijvoorbeeld veel klantenvragen 
ontvangen over veganistische alternatieven en in 2019 
hebben we verschillende veganistische producten 
geïntroduceerd. 

onze leveranciers

In maart 2019 organiseerden we de 
leveranciersconferentie “creating the future”. Onze 
top 100 leveranciers van textiel, hardwaren en 
voeding hebben meegedacht over duurzame 
oplossingen voor HEMA, voor zowel sociale 
omstandigheden als milieuvraagstukken. De 
tweede dag van de conferentie stond in het teken 
van verpakkingsreductie. Na een bezoek aan het 
distributiecentrum, hebben we samen met het KIDV 
workshops gehouden over hoe we gezamenlijk 
onze verpakkingsdoelstellingen kunnen behalen. 
De leveranciers wilden, in lijn met onze ambitie, 
specifiekere verpakkingsrichtlijnen vanuit HEMA. We 
hebben een verpakkingsspecialist aangetrokken 
die volledig gefocust is op het verminderen en 
verduurzamen van onze verpakkingen. Het 
verminderen van plastic omverpakkingen hebben 
we meteen aangepakt.

brancheorganisaties en 
multi-stakeholder initiatieven
We onderzoeken continu hoe we positieve 
veranderingen kunnen doorvoeren binnen de 
sector. Daarom zijn wij aangesloten bij multi-
stakeholder initiatieven, zoals Amfori BSCI (Business 
Social Compliance Initiative), IMVO Convenant 
Duurzame Kleding en Textiel en het Bangladesh 
Transitie Akkoord. Ook hebben wij het Plastic Pact 
en de Transparency Pledge ondertekend en zijn we 
lid van de brancheorganisaties VGT (Vereniging 
Grootwinkelbedrijven in Textiel) en Modint. 

in gesprek met de 
wereld om ons heen

Om duurzame verandering door te voeren is samenwerking een 
randvoorwaarde. Daarom werken wij samen met uiteenlopende stakeholders en 
zijn in gesprek met de wereld om ons heen. Via samenwerkingsverbanden, 1-op-1 

gesprekken of klantenpanels. Met klanten, de overheid, maatschappelijke 
organisaties, leveranciers, de sector en andere stakeholders.
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LINDA.foundation

We werken een aantal jaar samen met de LINDA.
foundation. Zij zetten zich in voor de 1 op de 9 kinderen 
die in Nederland opgroeit in armoede. In 2019 hebben 
via LINDA.foundation 4.250 gezinnen een HEMA-
cadeaukaart van €100 gekregen, vlak voor de 
feestdagen. Deze cadeaubonnen zijn met grote 
korting aangeboden. 

KWF

Sinds 2006 werken wij samen met KWF 
Kankerbestrijding (KWF). Wanneer een klant een oude 
cartridge bij ons inlevert, doneert de klant hiermee een 
bedrag aan het KWF. In 2019 hebben we ruim €12.000 
gedoneerd aan het KWF.

COC

Het COC Nederland (COC) zet zich in voor lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse 
personen (LHBTI’s). Afgelopen jaren voerden we een 
Pride HEMA Campagne en verkochten daarbij 
passende T-shirts en tompouces. Modeontwerpers 
Viktor&Rolf ontwierpen in 2019 een speciaal T-shirt voor 
de Pride week met daarop in regenboogletters ‘Love is 
for everyone’. De T-shirts waren in Amsterdam, 
Antwerpen en Brussel te koop. De volledige opbrengst 
ging naar de GSA’s van het COC: groepen leerlingen 
die ernaar streven dat iedereen op hun school de 
vrijheid heeft zichzelf te kunnen zijn. In totaal hebben 
we €22.500 en 2.000 T-shirts gedoneerd. 

Daarnaast heeft HEMA een kraamfeest georganiseerd 
tijdens de Pride week. Veel gezinssamenstellingen die 
anders zijn dan man en vrouw lopen tegen allerlei 
uitdagingen aan. 

Samen met het COC en Stichting Meer dan Gewenst zijn 
we op zoek gegaan naar drie gezinnen die recentelijk 
een kindje hebben verwelkomd via 
draagmoederschap, donorschap of meerouderschap. 
Tijdens het kraamfeest vierden we de liefde tussen 
ouder en kind, samen met de drie gezinnen. 

“Door samen te werken met 
HEMA tijdens Pride bereiken 
wij een heel groot deel van 
Nederland en België met een 
belangrijke boodschap: 
Love is for everyone!”  

Viktor & Rolf

maatschappelijke organisaties
HEMA werkt al jaren samen met de volgende 
maatschappelijke organisaties.
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Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer

Als de Plastic Soup Surfer vraagt Merijn aandacht voor 
de problemen die veroorzaakt worden door zwerfvuil. 
Eind 2019 attendeerde hij HEMA op onze knetterbal: 
plastic vuurwerk dat in honderden kleine stukjes uiteen 
knalt wanneer het op straat gegooid wordt. Dit product 
gaat in tegen onze eigen plasticdoelstellingen en 
daarom zijn alle knetterballen uit de winkels gehaald. 
Een groot en impactvol statement, waarna veel 
retailers volgden. 

“GEWELDIG NIEUWS. De HEMA haalt PER DIRECT alle 
knetterballen uit de schappen naar aanleiding van 
onze Operatie hashta#knetterbal! Ze hadden de 
schappen er net vorige week mee gevuld. Meer dan 
40.000 pakketten! Hiermee voorkomen we een miljoen 
schillen op straat! Heel mooi hoe vandaag CEO Tjeerd 
Jegen mij belde naar aanleiding van een mail aan hem 
gisteren. Respect voor dit leiderschap.” - Merijn Tinga, 
Plastic Soup Surfer 

Chantal ś pyjama party

In november gaf Chantal Janzen de grootste pyjama 
party van Nederland in het Ziggo Dome. Speciaal voor 
het feest heeft HEMA met Chantal vier pyjama’s 
ontwikkeld. Met de aankoop van een pyjama is het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
ondersteund, door het adopteren van een ouder & 
kindkamer in het centrum. Hierdoor kunnen ouders dag 
en nacht bij hun kind blijven. Ook konden klanten hun 
‘Meer HEMA’ punten doneren aan het centrum. De 
totale schenking aan het Prinses Máxima Centrum 
bedroeg €40.000.

speciale samenwerkingen
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materialiteitsmatrix
In 2019 hebben wij voor de derde keer een 
materialiteitsanalyse uitgevoerd. Deze analyse 
laat zien welke duurzaamheidsthema´s onze 
klanten, externe stakeholders, medewerkers en 
management- en directieleden van HEMA het 
belangrijkste vinden en waar we het verschil op 
moeten maken. Daarnaast hebben wij een 
doorlopend due diligence-proces waarbij we de 
risico’s binnen onze keten op het gebied van 
mensenrechten, milieu en dierenwelzijn in kaart 
brengen en aanpakken. Due diligence en de 
materiele thema’s vormen de leidraad van onze 
duurzaamheidsstrategie. 

Daarnaast zijn interviews afgenomen met: Wereld 
Natuur Fonds, Leverancier Royal Sanders, 
Brancheorganisatie VGT, Solidaridad en de Sociaal 
Economische Raad.

Uit de analyse is gekomen dat zij de volgende 
onderwerpen het belangrijkste vinden: grondstoffen 
en materialen, duurzaam ontwerp, verpakkingen, 
ketenverantwoordelijkheid, 
arbeidsomstandigheden bij leveranciers, 
klanttevredenheid en goed werkgeverschap. In 
vergelijking met de vorige materialiteitsanalyse zijn 
de laatste vier materiële onderwerpen erbij 
gekomen. De onderwerpen milieu en 
voedselverspilling zijn niet meer materieel, maar 
blijven uiteraard belangrijk. 

De analyse heeft tot een aantal interessante 
inzichten geleid: 

• Zowel klanten als externe stakeholders   
letten meer op de duurzaamheid van een product 
en laten dit meewegen in de aankoop bij HEMA. 

• Zowel klanten als externe stakeholders vinden de 
duurzaamheidsvisie van HEMA herkenbaarder 
geworden. Klanten geven tegelijkertijd aan dat er 
ruimte voor is voor betere communicatie over onze 
producten, in de winkels en webshop.

 • Externe stakeholders zien een kans voor HEMA als 
koploper in de sector, om andere bedrijven én 
klanten aan te zetten tot duurzamer gedrag. 

De volgende externe partijen 
hebben deelgenomen aan onze 
analyse: 
• Brancheorganisaties
• Retailers
• Journalisten
• Kennisinstellingen
• Convenanten
• Leveranciers
• NGO’s
• Overheid
• Samenwerkingspartners
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1. grondstoffen en materialen
We willen de negatieve impact van 

onze producten verlagen door 

alternatieve en duurzamere 

grondstoffen te gebruiken. Daarbij 

maken we grote stappen binnen het 

lineaire model en hebben we ambities 

om circulair te werken. 

2. keten verantwoordelijkheid
Wij nemen onze 

ketenverantwoordelijkheid. Continu zijn 

wij bezig met het verkrijgen van meer 

inzicht in onze ketens en het 

identificeren van potentiële risico’s 

voor mens, dier en milieu. Daarnaast 

communiceren wij hier steeds meer 

over naar onze klant.

3. arbeidsomstandigheden bij 
leveranciers
Wij maken ons er sterk voor dat onze 

producten op een verantwoorde wijze 

geproduceerd worden. Wij voeren 

altijd audits uit voordat we 

samenwerken met nieuwe fabrieken. 

Daarnaast zijn we in 2019 met nieuwe 

activiteiten gestart om nog effectiever 

verbeteringen door te voeren. 

4. duurzaam ontwerp
Duurzaamheid, klantoplossingen en 

kwaliteit staan bij onze 

productontwikkeling centraal. We 

streven naar betere producten op drie 

vlakken: beter voor het milieu, beter 

voor de mens en beter voor de 

consument.

5. verpakkingen
We gebruiken verschillende 

verpakkingen om onze artikelen te 

beschermen en te vervoeren. Hierbij is 

het onze ambitie om minder, 

duurzamer en beter recyclebaar 

verpakkingsmateriaal te gebruiken.

6. klanttevredenheid
We willen het dagelijks leven van onze 

klanten niet alleen leuker en makkelijker 

maken, maar ook beter. Door steeds 

meer duurzamere keuzes mogelijk te 

maken. In alle landen waar we 

aanwezig zijn, in de winkel en onze 

webshop.

7. goed werkgeverschap
We geloven in de kracht van goed 

opgeleide, gezonde en betrokken 

medewerkers. Daarnaast vinden we 

het belangrijk een goede afspiegeling 

van onze samenleving te zijn.

8. duurzame bedrijfsvoering

9. financiële prestaties

10. medewerkersbetrokkenheid

11. ontwikkeling van medewerkers

12. diversiteit

13. minder voedselverspilling

14. maatschappelijke betrokkenheid

15. dierenwelzijn

16. energieverbruik

17. gezond assortiment

18. afval inzamelen voor recycling

19. transport en logistiek

20. lokaal inkopen

7
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waar onze producten 
van gemaakt worden
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In 2019 is een eerste 
inventarisatie uitgevoerd op 
onze plastic producten voor 
langdurig gebruik. Hoewel we 
al bijna 100 artikelen hebben 
vervangen voor gerecycled of 
hernieuwbaar plastic is dit nog 
maar een eerste stap. We zijn 
ons bewust van de grote 
uitdaging en gaan samen met 
partners de komende jaren 
flinke stappen zetten om onze 
doelstelling te behalen. 

HEMA heeft een breed assortiment aan producten met uiteenlopende grondstoffen. 
We nemen onze verantwoordelijkheid om deze grondstoffen te verduurzamen. Hierbij 
focussen we op grondstoffen met de grootste impact en die wij in grote mate in ons 
assortiment hebben, zoals plastic, katoen, hout en papier, zuivel, vlees, vis, koffie, thee, 
cacao en palmolie. 

plastic
Plastic wordt gemaakt van olie, een niet-hernieuwbare grondstof die niet afbreekt 
wanneer deze in de natuur terechtkomt. Om deze negatieve impact te verminderen 
hebben we een plasticbeleid ontwikkeld met doelstellingen op drie niveaus:
 

1.   plastic producten voor eenmalig gebruik 

2.  plastic producten voor langdurig gebruik 

3.  plastic verpakkingen

We willen materialen die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu vervangen door 
duurzamere alternatieven. In 2019 hebben we daarom ook het Plastic Pact 
ondertekend. Een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als 
doelstelling in 2025 meer recyclebare en gerecycled plastic producten en 
verpakkingen op de markt te brengen. In 2019 was de nulmeting zodat we vanaf 2020 
onze voortgang kunnen meten.

HEMA heeft meteen duurzamere alternatieven geïntroduceerd voor plastic producten 
voor eenmalig gebruik. Plastic rietjes, roerstaafjes, wattenstaafjes, confetti en 
boterhamzakjes zijn al of worden in 2020 vervangen door duurzamere alternatieven. 
Daarnaast participeren we in projecten met andere bedrijven om gedeelde 
doelstellingen te halen. We zijn bijvoorbeeld met andere bedrijven en het KIDV een 
werkgroep gestart om samen meer wegwerpbekers in Nederland te recyclen. Ook 
hebben we als eerste winkelketen de knetterbal uit onze winkels gehaald. We hebben 
de ambitie om in 2020 alleen nog maar vuurwerk zonder plastic aan te bieden.
HEMA wil uiterlijk in 2025 het plastic voor langdurig gebruik vervangen door 
hernieuwbare of gerecyclede materialen. De eerste stappen zijn in 2019 gezet met de 
introductie van klapkratjes, dekbedden, badkleding en winteraccessoires van 
gerecycled PET. Ook verkochten we speelgoedblokken van bio-plastic (suikerriet). 

* deze aantallen zijn berekend in een herziene nulmeting gebaseerd op de totale 
verkoop in alle landen waar HEMA actief is in 2019. 

in 2020 een duurzamer alternatief 
voor plastic producten voor 
eenmalig gebruik

in 2025 100% gerecycled of 
hernieuwbaar materiaal voor 
plastic of polyester producten

in 2025 25% reductie van plastic 
consumentenverpakkingen

voor 7 van de 9 groepen 
duurzame alternatieven ingekocht 

88 artikelen omgezet naar 
gerecycled of hernieuwbare 
materialen  

1.751.322 kg plastic 
consumentenverpakkingen*

doelstelling 2020-2025 resultaat 2019

non-food
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katoen
In 2019 kochten we al ons katoen duurzamer in volgens één van de drie 
duurzaamheidsstandaarden die bijdragen aan een verbetering van milieu en sociale 
omstandigheden: Better Cotton Initiative (BCI), Organic Content Standard (OCS) en de 
Global Organic Textile Standard (GOTS). Deze mijlpaal bereikten we een jaar voor de 
doelstelling. Katoenboeren aangesloten bij BCI profiteerden van een geschatte 
€1.522.264 extra inkomsten dankzij onze samenwerking. Ook is er naar schatting 5 
miljoen liter water bespaard en 3.300 kg pesticiden vermeden.

hout en papier
We willen alle hout- en papierproducten per 2020 FSC® gecertificeerd inkopen. FSC® 
gecertificeerd hout is afkomstig van verantwoord beheerde bossen, waarin het 
leefgebied van dieren wordt behouden en met respect voor de rechten van de lokale 
bevolking en bosarbeiders. In 2019 steeg het aandeel FSC® gecertificeerd hout en 
papier van 55% naar 84%. In 2020 nemen we verdere stappen richting onze 2022 
doelstelling.

* berekend op basis van BCI-methodologie 

aantal katoenboeren bereikt >5500

1.522.264 euroextra inkomsten katoenboeren

HEMA-bijdrage 2019

* berekend op basis van aandeel gecertificeerd product ten opzichte van totaal assortiment.

aandeel FSC® gecertificeerd 

hout en papier

30% 55% 84% 100%

HEMA-bijdrage 2017 20192018 doelstelling 2022

* berekend op basis van aandeel gecertificeerd product ten opzichte van totaal 
assortiment.

Better Cotton Initiative 70%

10%

80%

85%

12%

97%

88%

12%

100%

GOTS en OCS

(biologisch katoen)

totaal

inkoop katoen 2017 2018 2019

palmolie
We hebben de ambitie om alle palmolie voor cosmetica per 2022 verantwoord in te 
kopen. Hiervoor gebruiken we de Roundtable for Responsible Palm Oil (RSPO) 
standaard, die ontbossing voorkomt. In 2019 is de meetmethode voor palmolie in 
cosmetica veranderd van aantal KG naar aantal producten. Het aandeel RSPO is 
onveranderd, de afname van 80% naar 62% is een gevolg van de wijziging in de 
meetmethode.

Sinds 2019 is RSPO-certificering een vereiste voor alle nieuwe cosmeticaproducten van 
HEMA met palmolie. Het resterende niet-gecertificeerde deel betreft de reeds 
bestaande producten die in de komende jaren vernieuwd en gecertificeerd worden.

dons 

Sinds 2018 is al het dons in onze producten verantwoord ingekocht. We gebruiken 
hiervoor de Responsible Down Standard (RDS), een onafhankelijke wereldwijde 
standaard. De standaard verbiedt levend plukken en dwangvoeding en draagt bij aan 
het dierenwelzijn. 

veganistische cosmetica 

In 2019 is het aantal veganistische producten bij HEMA gestegen. 
Er is een veganistische lichaamsverzorgingslijn 
geïntroduceerd en hebben we de veganistische 
beautylijn B.A.E. aan het aanbod toegevoegd.
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100%

2020 2025 2022 2022

80%

60%

40%

20%

0%

ontwikkeling 2018-2019 
mode en hardwaren

katoen
doelstelling: 100% 

duurzaam ingekocht in 
2020 

drie standaarden: 
BCI, OCS en GOTS. 

te herkennen aan onze logo’s: 
duurzaam katoen en biologisch 

katoen logo’s van HEMA

palmolie
doelstelling: 100% 
duurzaam in 2022

In 2019 is de meetmethode 
veranderd van KG naar aantal 

producten en is RSPO-certificering 
een vereiste geworden voor 

nieuwe cosmeticaproducten. Het 
aandeel RSPO is onveranderd, 
afname komt door wijziging in 

meetmethode.

plastic en polyester
doelstelling: 100% 

gerecycled of 
hernieuwbaar in 2025

inventarisatie op 
plasticproducten toont eerste 

stappen in 2019 (<1%) 

dons
We gebruiken de 

Responsible Down 
Standard (RDS) voor al onze 

dons producten

hout en papier
doelstelling: 100% 
duurzaam in 2022

97%

80%

30%

55%

<1%

100%

86 %

80%

62%

20182017 2019 doelstelling
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dierenwelzijn
Om ons vlees en onze vleeswaren diervriendelijker in te kopen is HEMA aangesloten 
bij Stichting Beter Leven. In 2018 certificeerden we alle Nederlandse hammen met 1 ster 
Beter Leven en in 2019 is onze iconische HEMA-hotdog 1 ster Beter Leven gecertificeerd. 
In 2020 willen we alle kipproducten voor op brood certificeren met 1 ster Beter Leven, 
ons aanbod vleesvervangers uitbreiden en een veganistische hotdogkit introduceren. 
Daarnaast werken we aan een duurzamer alternatief voor onze rookworst.

We hebben de ambitie om in 2020 alle vis en schelpdieren in te kopen met het ASC of 
MSC-keurmerk. 

We hebben de ambitie om uiterlijk in 2020 alle verse zuivelproducten uit Nederland in 
te kopen als biologisch of weidemelk. De verlaging in het aandeel is te verklaren door 
de sanering van onder andere gecertificeerde producten binnen het assortiment 
zuivel.

food

21% 23% 28%
1 ster Beter Leven kip voor 

alle broodbeleg producten
minimaal 1 ster

aandeel  beter leven 2017 2018 2019 doelstelling 2020

* berekend op basis van aandeel gecertificeerd product ten opzichte van totaal 
assortiment.

34% 35% 100% ASC of MSC-

keurmerk voor alle vis 

en schelpdieren

aandeel ASC / MSC 2018 2019 doelstelling 

2020

* berekend op basis van aandeel gecertificeerd ten opzichte van totaal 
assortiment.

61% 58% 45% 100%
aandeel weidemelk

of biologisch

2017 2018 2019 doelstelling 2020

*het percentage is in 2018 t.o.v. 2017 lager vanwege de sanering van producten 
met keurmerk

* berekend op basis van aandeel gecertificeerd product ten opzichte van totaal 
assortiment.

koffie, thee, cacao
Alle onze koffie, thee en cacaoproducten zijn gecertificeerd door UTZ, Rainforest 
Alliance of Fairtrade. De verpakkingen van onze koffiepads, koffiebonen en 
filterkoffie zijn metaalvrij en de koffiepads en koffiecapsules worden CO₂ neutraal 
geproduceerd. 

Door ons Fairtrade thee assortiment hebben we in 2019 €16.720 Fairtrade premie 
betaald aan arbeiders op de theeplantages. De premie wordt door de lokale 
gemeenschap geïnvesteerd via een premie comité. Bijna de helft van de premie wordt 
geïnvesteerd in behuizing, scholing en gezondheidszorg. Een kleiner gedeelte wordt 
uitgekeerd aan de plantagemedewerkers of gebruikt voor financiële 
ondersteuningen zoals kredieten. Verder willen we voor onze theezakjes in 2020 enkel 
nog ongebleekt papier gebruiken. 

€12.500

25.000

€16.600

39.500

€ 16.720

39.800

premie afgedragen

Fairtrade

aantal KG’s thee

2017 2018 2019

* berekend op basis van aantal KG’s verkocht via HEMA-
kanalen 

palmolie
Sinds 2018 is 100% van de palmolie die voor HEMA-
voedingsmiddelen wordt gebruikt gecertificeerd volgens 
de standaard van de Roundtable for Responsible Palm Oil. 

veganistisch
We verkochten al veganistische appeltaart en nu ook een 
veganistische hotdog, ontwikkeld met 2-sterrenchef Moshik 
Roth van &samhoud food. Ook zijn verschillende van onze 
snoep en wijnen veganistisch. 
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100%

2020 2020 2020

80%

60%

40%

20%

0%

ontwikkeling 2018-2019 
food

koffie palmoliethee vis zuivel vleescacao

100% 100% 100% 100%
99,5%

34%

58%61%

23%

35%
41%

28%

2018 2019 doelstelling2017

21%

2017
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1.997.316 kg papier & karton

1.767.892 kg plastic

2.107.125 kg glas

135.632 kg aluminium

84.894 kg overige materialen

Bij HEMA willen we minder en duurzamer, zoals hernieuwbaar en recyclebaar, 
verpakkingsmateriaal gebruiken. We hebben verpakkingsdoelstellingen op twee 
niveaus:

• Consumenten- en productverpakkingen (primaire verpakking)

• Transportverpakkingen (secundaire en tertiaire verpakking)

We hebben de manier waarop we de voortgang op onze verpakkingsdoelstellingen 
bijhouden in 2019 aangescherpt. Daarom hebben we een nieuwe nulmeting gedaan 
die op een aantal vlakken afwijkt van de resultaten van 2018. Zo zijn alle 
consumentenverpakkingen in de landen waar wij actief zijn meegenomen. Ook de 
bijdrage van glas is een stuk hoger, doordat de verkoop van wijn en bier is 
meegenomen in de meting.

Bij Hema zetten we voornamelijk in op het gebruik van gerecycled of bio-based 
plastic die goed te recyclen zijn. We hebben voor het eerst gemeten hoeveel 
gerecycled en bio-based plastic we gebruiken in onze verpakkingen.

Op het gebied van recyclebare verpakkingen kijken we goed naar verpakkingen die 
uit verschillende componenten bestaan. Zo hebben we nu zakjes met een kopkaart 
die niet langer vastgeniet zitten, maar in het zakje geschoven zijn. Hierdoor zijn de 
kartonnen kopkaart en het plastic zakje eenvoudig van elkaar te scheiden en kunnen 
apart worden aangeboden voor recycling.

De meting is uitgebreider dan voorgaande jaren, we hebben de verpakkingen van 
alle artikelen die we over de hele wereld verkopen meegenomen. Ruwweg kunnen 
we zeggen dat één derde bestaat uit papier & karton, één derde uit plastic en één 
derde uit glas. Van dat glas is 72% afkomstig van wijn- en bierflessen. Omdat deze 
verpakkingen niet door Hema worden ontwikkeld, en we glas best een duurzaam 
materiaal vinden, zullen we onze inspanningen dan ook voornamelijk inzetten in het 
terugbrengen van de andere materialen. 

verpakkingen

waar staan we in 2019

10% gerecycled of bio-based plastic

nulmeting 2019

61 % alle verpakkingen

47% papier/karton verpakkingen

95% glas verpakkingen

2% plastic verpakkingen

nulmeting 2019doelstelling
doelstelling

doelstelling

25% minder 

verpakkingen 

in 2025 tov 2019

100% 

recyclebare 

verpakkingen 

in 2025 tov 2019

100% gerecycled of bio-

based plastic 

verpakkingen in 2025 

tov 2019
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consumentenverpakkingen
In 2019 hebben we een grondige analyse van onze verpakkingen gemaakt. Hiervoor 
hebben we het KIDV uitgenodigd om hun kennis met ons te delen. Het KIDV heeft onder 
andere verschillende van onze verpakkingstypes geanalyseerd. De aanbevelingen 
die hieruit kwamen zijn meegenomen in een verpakkingshandleiding om 
medewerkers van HEMA te informeren over duurzaam verpakken. Hierin staan 
checklists en handvaten om de verschillende verpakkingsdoelstellingen te kunnen 
bereiken.

Ook hebben we in 2019 verbeteringen doorgevoerd. We hebben bijvoorbeeld een 
veganistisch beauty assortiment gelanceerd, verpakt in gerecyclede PET-flesjes. 
Daarnaast is het piepschuim in de verpakking van onze verjaardagskaarsjes 
vervangen door karton en zijn de feesthoedjes nu verpakt in een kartonnen band in 
plaats van een plastic doosje. 

We staan regelmatig voor 
uitdagende keuzes om 
een goede afweging te 
maken tussen 
duurzaamheid, het 
beschermen van het 
product en functionaliteit. 
We helpen en informeren 
onze consument om onze 
verpakkingen makkelijk te 
scheiden en aan te bieden 
voor recycling. 

transportverpakkingen
Voor het reduceren van de transportverpakkingen zijn in 2019 verschillende initiatieven 
genomen. We hebben experimenten uitgevoerd met het anders verpakken van 
producten om de hoeveelheid transportverpakkingen te verminderen. Zoals de 
singlets voor dames, die nu efficiënter worden gevouwen waarmee 30% plastic wordt 
bespaard. 

Hoe schoner de retourstroom, des te beter te recyclen. Daarom 
hebben we de werkinstructies aangescherpt bij de 
aanvoerfase en afvoerfase van transportverpakkingen. 
Alle karton en folie worden in de winkels verzameld, 
gescheiden en retour gestuurd naar ons 
distributiecentrum voor recycling.

vooruitblik

In 2020 wordt de verpakkingshandleiding in 
combinatie met trainingen voor medewerkers 
verder uitgerold binnen de organisatie. Onze 
verpakkingsspecialist gaat productmanagers en 
inkopers trainen en nemen zij het hele 
assortiment onder de loep en bekijken hoe we 
onze verpakkingen kunnen verduurzamen. We 
staan regelmatig voor uitdagende keuzes om een 
goede afweging te maken tussen duurzaamheid, het 
beschermen van het product en functionaliteit. 
De focus in 2020 ligt op het terugbrengen van de hoeveelheid 
plastic, het gebruik van gerecycled of bio-based plastic en het 
recyclebaar maken van onze verpakkingen.  
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hoe onze producten
gemaakt worden
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ketenverantwoordelijkheid

De risico´s en impact in de keten vormen een belangrijk uitgangspunt voor ons 
duurzaamheidsbeleid. Wij zijn constant bezig met het vergroten van inzicht in onze 
ketens en het identificeren van potentiële risico’s voor mens, dier en milieu. Hiermee 
stellen wij onze prioriteiten en wegen we af waar wij de meeste invloed op kunnen 
uitoefenen om arbeidsomstandigheden te verbeteren en impact op milieu en dier te 
verlagen. Bepaalde materialen, productieprocessen, landen, of zelfs streken, hebben 
eigen risico’s waarin specifieke monitoringsmaatregelen effectief zijn. Samenwerking 
is hierbij essentieel en we zijn continu in gesprek met onze leveranciers en andere 
partijen in de sector. 

HEMA ziet transparantie en traceerbaarheid als een randvoorwaarde voor 
ketenverantwoordelijkheid. Openheid over waar, hoe en onder welke 
omstandigheden onze producten gemaakt worden is dan ook een voorwaarde die 
wij stellen aan leveranciers over de hele wereld. Het achterhalen van deze informatie 
is een doorlopend proces dat wij zoveel mogelijk verankeren binnen ons beleid en 
onze monitoringssystemen. Uit onze risicoanalyse zien we dat met name 
productieprocessen dieper in de keten mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het milieu 
en dat vraagt om een verdieping in ons transparantiebeleid. 

We hebben al een geruime tijd de fabrieken inzichtelijk die voor HEMA produceren 
(tier 1). Daarnaast hebben we in 2019 wederom stappen gezet in het inzichtelijk maken 
van de toeleveranciers van materialen en accessoires aan deze fabrieken (tier 2). Dit 
hebben we gedaan voor onze leveranciers in Bangladesh, Turkije en een groot deel 
van China. Hiermee hebben we onze doelstelling om de keten van kleding en textiel 
inzichtelijk te hebben tot en met tier 2 grotendeels behaald. Onze nieuwe doelstelling 
binnen ketenverantwoordelijkheid is tier 2 volledig inzichtelijk te hebben voor alle 
kleding- en textielketens in 2022. Ook gaan we eerste stappen zetten in het inzichtelijk 
maken van grondstofleveranciers (tier 3). Inzicht dieper in de keten blijft een uitdaging, 
omdat we met ruim 32.000 producten veel verschillende productieketens hebben. Een 
productieketen van een handdoek is bijvoorbeeld anders dan die van een 
broodrooster, die uit veel verschillende onderdelen bestaat. 

We vinden het belangrijk om transparant te zijn naar onze externe stakeholders. We 
zien transparantie echter niet als doel, maar als middel om eventuele misstanden in de 
keten gezamenlijk aan te kunnen pakken. We geloven er sterk in dat we hier samen met 
de hele industrie moeten optrekken en dat begint bij openheid geven. Daarom hebben 
wij in 2019 de Transparency Pledge ondertekend en onze productielocatielijst (tier 1) 
online gepubliceerd. Hiermee kunnen onze klanten en stakeholders beter informeren 
over de herkomst van onze producten. In 2020 willen we de productielocatielijst verder 
uitbreiden. Hier vind je onze productielocatie lijst:
https://duurzaamheid.hema.nl/productielocatie/
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monitoren
HEMA heeft een ondernemingscode voor alle leveranciers en partners waarin sociale 
omstandigheden, milieu en dierenwelzijn geborgd zijn. Onze sociale richtlijnen zijn opgesteld 
op basis van ILO-conventies en OESO, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de 
Conventie van de Rechten van het Kind en de Conventie van de Eliminatie van alle Vormen van 
Discriminatie tegen Vrouwen. 

HEMA monitort deze richtlijnen met audits en breidt dit steeds meer uit met andere activiteiten. 
Zo zijn we in 2019 projecten gestart en werken we aan het verbeteren van de interne 
klachtensystemen van fabrieken. Op pagina 27 kun je hier meer over lezen.

Tijdens een audit wordt een productielocatie beoordeeld op arbeidsomstandigheden. Ook 
wordt gebruik gemaakt van certificering voor materialen. Hiermee worden goede 
arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn geborgd. Verder checken we of de fabriek 
alle productieprocessen in huis heeft om het HEMA-product te kunnen maken, of dat er andere 
productielocaties betrokken moeten zijn. Zo weten we zeker dat we ook alle zogeheten 
subcontractors goed in beeld hebben. Onze leveranciers mogen namelijk geen delen van het 
proces uitbesteden zonder onze toestemming. We spreken ook met hen af dat onze 
gedragscode door de subcontractor geïmplementeerd moet worden. Zo werken we met onze 
leveranciers aan de milieu- en arbeidsomstandigheden van onze subcontractors. 
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HEMA voert zelf minimum requirement audits uit (MRQ). Deze focussen op het 
monitoren van arbeidsomstandigheden aan de hand van de volgende 7 criteria:

1. ketentransparantie

2. voorkomen van kinderarbeid

3. geen gedwongen arbeid

4. veilige en gezonde werkomgeving

5. reële en nauwkeurige loon- en werktijdenregistratie

6. verzekeringen van arbeiders

7. voorkomen van milieuvervuiling

Wij voeren MRQ-audits uit voordat een eerste order geplaatst wordt. Als er 
verbeterpunten uitkomen, stellen wij samen met de fabriek een concreet verbeterplan 
met deadlines op. In 2019 zijn er 252 MRQ-audits uitgevoerd bij productielocaties van 
onze textiel en hardwaren. Bij 80% kwam er een verbeterplan uit, welke allemaal 
succesvol zijn doorgevoerd. Bij bevindingen die dusdanig ernstig zijn dat ze te ver van 
onze ondernemingscode en standaarden afstaan mogen er geen orders geplaatst 
worden en samenwerkingen worden gestart. Bij 13% van onze audits was dit het geval. 

Uiterlijk een jaar na onze eigen audit voert het Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) een audit bij de fabriek uit. BSCI is een initiatief van bedrijven, dat door het 
uitvoeren van onafhankelijke audits bij productielocaties arbeidsomstandigheden en 
milieustandaarden wereldwijd wil verbeteren. De BSCI-audit neemt extra aspecten 
mee zoals discriminatie, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. 
Deze aspecten staan tevens in onze ondernemingscode. In 2019 zijn er 191 BSCI-audits 
voor productielocaties van HEMA uitgevoerd. Ook voor BSCI-audits geldt dat wij, 
indien nodig, een verbeterplan opstellen met de fabriek. Wanneer meerdere BSCI 
leden bij de desbetreffende productielocatie produceren, dan neemt één bedrijf de 
leiding voor de audit en het opstellen van een verbeterplan. Zo werken we samen aan 
verbetering van de keten. 

Voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh is HEMA 
aangesloten bij het Bangladesh Transitie Akkoord. In 2019 hebben er 114 inspecties 
plaatsgevonden volgens de richtlijnen van het Akkoord. Deze focussen onder andere 
op het monitoren van de voortgang van de richtlijnen van het Akkoord op 
brandveiligheid, constructie en elektriciteit. Bij onze fabrieken zijn in 2019 96% van deze 
verbeterpunten succesvol doorgevoerd. Hiermee lopen wij voor op de gemiddelde 
voortgang van het Akkoord van 90%.  

arbeidsomstandigheden 
bij producenten

557

252

159

191

114

totaal uitgevoerde audits

MRQ-audits

aantal doorgevoerde verbeteringen

BSCI-audits

inspecties Bangladesh Transitie Akkoord
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een stap verder dan audits

Audits zijn een effectieve tool om inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden, maar 
het is ook een momentopname en geeft niet in alle onderwerpen evenveel inzicht. 
Daarom gebruiken we ook andere manieren om de keten te monitoren en verbeteren. 

In 2019 heeft HEMA bijvoorbeeld deelgenomen aan lokale projecten om 
verbeteringen door te voeren in de productieketen. In India is door verschillende 
NGO´s een verhoogd risico geconstateerd op discriminatie in de kleding- en 
textielindustrie. HEMA vindt het belangrijk dat werknemers gehoord worden en ruimte 
krijgen om in gesprek te gaan met werkgevers over betere werk- en 
arbeidsomstandigheden. Daarom werkt HEMA samen met de lokale NGO Social 
Awareness and Voluntary Education (SAVE) om interne werknemerscomités in 
fabrieken te versterken. SAVE is een maatschappelijke organisatie voor wederopbouw 
op het gebied van mensenrechten en zet zich in voor sociaal dialoog. In 
samenwerking met SAVE zijn er in 2019 425 werknemers getraind en gecoacht op het 
effectief implementeren van een ondernemingsraad. Dit helpt fabrieken vraagstukken 
intern en zelfstandig op te lossen.  

In China zijn wij met een project gestart om het chemicaliëngebruik in ververijen te 
verbeteren en watervervuiling tegen te gaan met (lokale) partners. Dit is belangrijk om 
de risico’s op sociaal en milieuvlak te verminderen bij het produceren van onze textiel. 
Onze fabriek in Ningbo heeft in 2019 meegedaan aan een programma van onze 
partner ARCADIS. Dit is een Nederlandse advies- en ingenieursonderneming met lokale 
kantoren in onder andere China, die zich inzet om de kwaliteit van de leefomgeving 
duurzaam te verbeteren. De fabriek heeft trainingen gekregen in verantwoord 
chemicaliëngebruik en een assessment ondergaan waaruit verbeterpunten zijn 
gekomen. Deze worden opgevolgd en in 2020 zal deze fabriek verdere stappen 
zetten. Dit wordt tevens gebruikt als voorbeeld voor andere fabrieken in onze 
textielketens. 

In 2019 had ook het monitoren en verbeteren van interne klachtenmechanismen onze 
focus. Een klachtenmechanisme stelt werknemers in staat hun behoeften en 
ongemakken te uiten richting management van de fabrieken. Ons lokale kantoor in 
Bangladesh heeft de effectiviteit van deze mechanismes bij lokale productielocaties 
beoordeeld en gezamenlijk verbeterd. We zijn ons ervan bewust dat een audit een 
momentopname is en het implementeren van een klachtensysteem een geleidelijk 
proces is. Naast ons eigen klachtenmechanisme kunnen ook via het IMVO Convenant, 
het Bangladesh Transitie Akkoord en BSCI klachten bij ons terechtkomen. Als HEMA een 
klacht binnenkrijgt wordt er altijd een objectief onderzoek ingesteld en een 
verbeterplan opgesteld samen met de fabriek. 
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inkooppraktijken

We kijken goed naar onze eigen inkooppraktijken om te kunnen garanderen dat we 
onze leveranciers en daarmee de medewerkers in fabrieken niet onnodig onder druk 
zetten. In 2019 hebben wij een onderzoek uitgevoerd bij onze verschillende 
inkoopkantoren. Hieruit bleek dat niet iedereen zich bewust was van zijn of haar (in)
directe effecten op de arbeidsomstandigheden in de keten. Daarom gaan we in 2020 
onze inkopers hierin trainen. In 2020 vragen we ook onze leveranciers om ons te 
beoordelen op samenwerking en performance. We vinden een gelijkwaardige relatie 
met onze partners belangrijk en nemen hun feedback serieus. 

IMVO-convenant duurzame kleding en textiel

Middels het IMVO Convenant Duurzame Kleding & Textiel, waar wij een plek in de 
stuurgroep hebben, zetten we ons met andere bedrijven, overheid, vakbonden, NGO’s 
en brancheorganisaties in voor een duurzame kleding- en textielindustrie. Leefbaar 
loon en gevaarlijke werkomstandigheden zijn belangrijke thema’s binnen het 
convenant. We delen kennis en pakken samen gemeenschappelijke uitdagingen aan. 
Zo leveren wij een bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de kleding- en 
textielindustrie die verder reikt dan onze eigen productieketen. In 2019 heeft HEMA 14 
bijeenkomsten en trainingen bijgewoond. Daarnaast leveren wij jaarlijks een 
actieplan aan bij het convenant voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
bij onze productielocaties en het voorkomen van milieuvervuiling. Dit actieplan wordt 
beoordeeld en besproken met de directie en het duurzaamheidsteam van HEMA. 
Daarnaast leveren wij elk jaar een lijst aan met de hoeveelheid en soorten textiel die 
wij gebruiken om zo de milieu impact te beoordelen. 

Bangladesh Transitie Akkoord

Voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh sloot HEMA zich in 
2013 aan bij het Bangladesh Accord on Fire and Building Safety: het Bangladesh 
Akkoord. Daarnaast ondertekenden we het 2018 Bangladesh Transition Accord on Fire 
and Building Safety, ook wel het Bangladesh Transitie Akkoord genoemd. Een multi-
stakeholder initiatief gericht op een structurele verbetering op het gebied van brand- 
en bouwveiligheid in Bangladesh. In 2019 zijn er via het Bangladesh Transitie Akkoord 
24 klachten binnengekomen. Hiervan was 48% gerelateerd aan brand- en 
gebouwveiligheid en afgehandeld door het team van het Akkoord. Veertien klachten 
vielen buiten de scope van het Akkoord en zijn door HEMA behandeld.  

Eind 2019 hebben onze productielocaties 97% van de eerste verbeterplannen 
doorgevoerd die tot stand waren gekomen door de inspecties vanuit beide 
akkoorden. Dit is door onafhankelijke inspecteurs geverifieerd. Onderdeel van het 
Bangladesh Transitie Akkoord is een trainingsprogramma gericht op de veiligheid en 
gezondheid voor arbeiders die kleding produceren. Hiermee worden werknemers in 
staat gesteld zelf risico’s te identificeren en klachten te melden. Lokale vakbonden zijn 
ingezet om deze trainingen uit te voeren. Tot eind 2019 zijn er 68 trainingen gegeven 
aan 40.781 kledingarbeiders van 25 fabrieken. In 2020 valt het Akkoord volledig onder 
de verantwoordelijkheid van de overheid van Bangladesh. HEMA staat achter deze 
ontwikkeling en gelooft in de voordelen van integratie van processen onder de 
politiek van het land zelf. HEMA staat open voor de discussie om het initiatief ook in 
andere landen uit te rollen.
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Als HEMA willen we het dagelijks leven beter, leuker en makkelijker maken. Vanuit 
design geven wij ´beter’ op de volgende 3 manieren vorm: 

• beter voor het milieu: de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk 

reduceren. 

• beter voor de mens: de sociale impact van onze productontwikkeling vergroten. 

• beter voor onze klanten: slim design is makkelijk in gebruik, gemaakt van 

duurzame grondstoffen en gaat langer mee. 

Wanneer nieuwe producten of services worden ontworpen, bekijken we altijd hoe dit 
duurzamer kan. In 2019 ontwikkelden we bijvoorbeeld een duurzame feestcollectie 
met herbruikbare slingers van duurzamer hout en katoen, herbruikbare ballonnen, 
uitdeelzakjes en decoratie van duurzaam papier, herbruikbare rietjes en bestek van 
bio-plastic.

Circulariteit speelt een steeds grotere rol bij HEMA ontwerpen. In 2019 was een deel van 
de zwemkleding en winteraccessoires gemaakt van gerecycled PET. Ook in onze 
wooncollectie wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van recyclede 
grondstoffen, zoals klapkratjes en dekbedden van gerecycled PET.
Daarnaast pionieren we om circulaire projecten mogelijk te maken. Onze oude plastic 
winkeldisplay zijn bijvoorbeeld ingezameld, versnipperd en 3D geprint tot nieuwe 
afvalbakken voor op kantoor. Dit hebben we gedaan met startup Van Plestik. Hiermee 
hebben we een circulaire keten gecreëerd en komen we een stap dichterbij om een 
zero waste kantoor te worden. 

We zetten product design ook in als educatief middel voor kinderen. In 2019 hebben 
we educatieve spellen in ons speelgoedassortiment opgenomen. Ook nemen we 
initiatieven om kinderen met duurzaamheid kennis te laten maken. Een voorbeeld 
hiervan is onze Save my Ocean collectie: een serie truien voor kinderen met prints 
over plasticvervuiling in oceanen. Op een speelse manier geven we de boodschap 
mee dat we zuinig moeten zijn met onze oceanen en de dieren die daarin leven. Een 
ander voorbeeld zijn de social media instructievideo’s over het verlengen van de 
levensduur van opblaasbaar speelgoed en het knutselen met restmaterialen.

HEMA design contest

In 2020 gaan we meer aandacht besteden aan design op hema.nl/design. Een plek 
waar design, innovatie en duurzaamheid centraal staan. De HEMA-ontwerpwedstrijd, 
waarin we jong designtalent oproepen om aan een relevante case te werken, wordt 
daar onderdeel van. In 2020 zal de 30ste editie van deze wedstijd plaatsvinden. De 
ontwerpers maken kans op een jury- of publiekprijs én om hun duurzame idee in 
productie te zien gaan tot een echt HEMA-product. 

 

duurzaam ontwerp
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milieu - vervoer

Voor het transport van onze producten is brandstof nodig en daarmee stoten we 
schadelijke broeikasgassen uit. We willen de uitstoot van transport steeds verder 
verminderen.

onze vrachtwagens
We zetten het vrachtvervoer van ons distributiecentrum naar onze winkels zo efficiënt 
mogelijk in om onze emissies zo veel mogelijk te reduceren. Daarom hebben we in 
2019 onderzocht of ondanks de inzet van extra vrachtwagens, minder kilometers 
gereden konden worden door een efficiëntere logistieke planning. Naast een 
kostenreductie levert dit ook een brandstofbesparing van 1,7% op. We meten hierbij 
vier emissies van ons transport. Eén van de meest schadelijke emissies is stikstofdioxide 
en in 2019 is onze stikstofdioxide uitstoot met bijna 10% gereduceerd. 

onze vluchten

We realiseren ons dat vliegen een enorme milieu-impact heeft. Ook een toenemend 
aantal klanten vindt dat het goedkoop aanbieden van vliegreizen niet bij HEMA past. 
Om onze impact te verkleinen verkopen wij sinds mei 2019 alleen nog maar vliegtickets 
met standaard CO2-compensatie. In 2020 stoppen we helemaal met het aanbieden 
van vliegreizen voor onze klanten. In plaats daarvan onderzoeken we duurzamere 
reisalternatieven.

HEMA werkt samen met Climate Neutral Group om alle consumentenvluchten en eigen 
zakelijke vluchten te compenseren. Middels deze samenwerking investeren we in 
cookstoves in Afrika en herbebossing in Brazilië. Climate Neutral Group is een social 
venture die organisaties ondersteunt met klimaatneutraal ondernemen. De 
organisatie hanteert strenge kwaliteitscriteria en alle projecten dragen bij aan de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

lease

Lease voor klanten
Sinds oktober biedt HEMA weer Private Lease aan. Samen met LeasePlan Nederland 
kunnen klanten én medewerkers vanaf €179.- per maand vier soorten energiezuinige 
automodellen leasen: de compacte Toyota AYGO en de drie hybride modellen Toyota 
Yaris Hybrid, Toyota C-HR Hybrid en de Toyota Corolla Hybrid. Het groen rijden in 
combinatie met een scherpe prijs maakt HEMA Private Lease uniek in Nederland. 

Lease voor medewerkers
In 2019 hebben we een nieuwe leaseregeling ontwikkeld voor medewerkers van 
HEMA. Per 1 februari 2020 is het alleen nog mogelijk elektrische leaseauto’s te bestellen. 
Daarnaast wordt het mogelijk om een deel van je bruto mobiliteitsbudget in te ruilen 
voor een leasefiets. 
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9.21%

4,2%
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3,98%
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fijnstof (PM)
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verbetering t.o.v. 2018
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Bij HEMA hebben we een ruim assortiment aan verse etenswaren in onze restaurants, 
take-aways en versafdeling.
We hebben de ambitie om in 2022 voedselderving met 15% te verminderen ten 
opzichte van 2017 (reductie in verkoopwaarde). Daarom proberen we vraag en 
aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. We zijn in 2018 begonnen om 
derving inzichtelijker te maken voor onze winkels. In 2019 is hierdoor meer ruimte 
ontstaan voor regionaal aanbod dat beter aansluit op de wensen van onze klanten. 
Daarnaast is er een winkelanalyse van de omzet en derving gemaakt. De daaruit 
voortkomende aanbevelingen ondersteunen ons om in 2020 assortiment keuzes te 
maken die beter aansluiten bij de lokale behoeften en voedselverspilling verder 
reduceren. 

Daarnaast werken we samen met partners om voedselverspilling verder te reduceren. 
In 2017 hebben we samen met Voedselbank Amsterdam een succesvolle test gedaan 
met tien winkels. Deze samenwerking is in 2019 uitgebreid naar 33 winkels in 
Nederland. In 2018 zijn we gestart met het testen op de app van Too Good To Go. Daar 
verkopen we zogenaamde ‘magic boxen’, gevuld met versproducten die anders de 
houdbaarheidsdatum zouden overschrijden. De inhoud verschilt per keer en wordt 
aangeboden voor een derde van de winkelverkoopprijs. In 2019 zijn 113 van onze 
winkels hierbij aangesloten en zijn er 20.752 magic boxen verkocht met een 
gemiddelde klantwaardering van 4.1 uit 5. 

voedselverspilling

aantal  deelnemende 
winkels 

113 

resultaten

20.752 verkochte boxen

voedselverspilling 
voorkomen

Too Good To Go
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onze rol in de
samenleving
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klanttevredenheid

Bij HEMA staat de klant op één. Wij noemen bijvoorbeeld ons hoofdkantoor in Amsterdam het 
“support office”. Het werk dat daar gebeurt staat namelijk geheel in het teken van het 
ondersteunen van de winkels om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Iedereen die 
voor HEMA werkt, draagt een button waar “ik help u graag” en de naam van de collega op 
staat. Dit geldt voor onze winkels in alle landen, maar ook voor het support office, de 
bakkerijen en de distributiecentra. Zo blijven we er scherp op dat een tevreden klant bij ons 
voorop staat. 

Naast het contact dat we met onze klanten in de winkel hebben, zijn er verschillende manieren 
waarop we met hen in gesprek gaan om onszelf te blijven verbeteren. We hebben een 
sustainability mailbox sustainability@hema.nl, waarin we dagelijks van klanten en stakeholders 
vragen en opmerkingen ontvangen. En natuurlijk houden we de waarderingen van onze 
klanten in de winkel en op de website goed in de gaten. Ook meten we wekelijks onder 100 
klanten de klanttevredenheid en aanbevelingsintentie. Hierdoor kunnen we snel inspelen op 
zaken die er spelen onder klanten. Voor 2020 is de ambitie om klanttevredenheid uitgebreider 
te gaan meten, bijvoorbeeld onder mensen die online een bestelling hebben gedaan om zo 
de klantreis bij HEMA steeds beter te maken.

Wij monitoren (het aantal) productklachten en volgen deze op. Als bedrijf willen we onze 
klanten gezonde en veilige producten aanbieden. Ondanks dat we ons hier iedere dag voor 
inzetten, gebeurt het soms dat een product niet veilig blijkt of niet aan de voorwaarden 
voldoet. We ondernemen dan direct actie, met als meest extreme uitkomst een kassastop of 
een terugroeping van een product. 

“Dat u zich evenveel moeite geeft 
om de klanten te behouden als 

om ze te krijgen”  

Arthur Isaac en Leo Meyer
Amsterdam 1926

- oprichters HEMA -
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goed werkgeverschap

medewerkersonderzoek

In 2019 zijn vier medewerkersonderzoeken uitgevoerd (respons 61%). HEMA-werknemers 
zijn erg gepassioneerd over het merk, de sfeer en de collega’s. We zien ook dat de 
snel veranderende wereld om ons heen er om vraagt dat we onze medewerkers 
hierin goed ondersteunen. Dit is meteen opgepakt middels GoodHabitz en Dare2lead. 

coaching en training
In 2018 gebruikte HEMA het TipTrack systeem voor persoonlijke ontwikkeling en 
coaching. In 2019 is dit vervangen door een nieuw online leerplatform GoodHabitz. Dit 
geeft alle HEMA-medewerkers wereldwijd toegang tot online trainingen zoals 
persoonlijke effectiviteit, communicatie, business skills en taalontwikkeling. In 2020 
wordt dit platform verder gestimuleerd en worden gerichte trainingen aangeboden.
Daarnaast is het Dare2lead leiderschapsprogramma gelanceerd en aangeboden 
aan de Executive en Operational Board en leidinggevenden van filialen, DC en 
Support Office (in totaal 55 medewerkers). In 2020 wordt Dare2lead aangeboden aan 
meer leidinggevenden.

Verder zijn 250 medewerkers op het Support Office gecoacht in procesverbeteringen, 
samenwerken en persoonlijk leiderschap en 179 nieuwe collega’s op het support 
office volgden een introductiedag. Voor HEMA-winkels in alle landen is een 
onboarding paspoort ontwikkeld, dat zorgt voor gemakkelijke en duurzame instroom 
en doorstroom van collega’s in de winkel. In 2020 gaan we dit paspoort optimaliseren 
en uitbreiden voor leidinggevenden. 

talentontwikkeling
Onze medewerkers in de winkels en het distributiecentrum vergroten hun kansen op 
de arbeidsmarkt met een MBO- of HBO-opleiding. HEMA bood in 2019 aan meer dan 
200 medewerkers Beroeps Begeleidende Leerwegen (BBL) aan. Voor 2020 willen we 
minimaal 250 BBL-ers een MBO-opleiding laten volgen. Verder boden we in 2019 een 
HBO Associate degree aan voor 34 leidinggevenden uit winkels.

medezeggenschap 

Bij HEMA hebben we vier ondernemingsraden, die ieder een bedrijfsonderdeel 
vertegenwoordigen: bakkerijen, distributiecentra, winkels en support office. 
Daarnaast is er een EWC voor de Europese buitenlanden en een centrale 
ondernemingsraad waar al deze bedrijfsonderdelen worden vertegenwoordigd. De 
CEO is de gesprekspartner van deze centrale ondernemingsraad. 

medewerkerscampagne laaggeletterdheid

Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd, vaak zonder dat collega’s en 
leidinggevenden dit weten. Daarom hebben we samen met Stichting Lezen en 
Schrijven een bewustwordingscampagne opgezet. Een maand lang is bij de 
distributiecentra, winkels, bakkerijen en het Support Office aandacht gevraagd voor 
laaggeletterdheid via video’s, posters, flyers en intranet berichten. Leidinggevenden 
kregen tools om laaggeletterdheid te herkennen bij medewerkers en tips hoe in 
gesprek te gaan of hulp te bieden.  

Jong HEMA

349 collega´s tot en met 35 jaar zijn lid van Jong HEMA, waar kennis wordt gedeeld en 
persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. In 2019 was er een female leadership 
event, een retailtrip naar Berlijn en ware er gesprekken met CEO Tjeerd Jegen en onze 
investeerder Marcel Boekhoorn. Daarnaast organiseerde Jong HEMA het schrijven van 
kerstkaarten voor ouderen in verzorgingstehuizen. Ook werd Jong HEMA gevraagd 
om met onze directie mee te denken over commerciële en strategische beslissingen, 
zoals het nieuwe operating model.

diversiteit

Diversiteit is een belangrijk thema voor HEMA. Binnen het hoger management zien we 
een lichte stap terug in man-vrouw verhouding. Onze doelstelling voor 2019 was 60% 
man, 40% vrouw. Eind 2019 was dit 69% man en 31% vrouw. Dit is een aandachtspunt 
voor 2020.

Onze medewerkers zijn het kloppende hart van onze organisatie. Hun dagelijkse betrokkenheid en inzet zijn essentieel en 

hun inzichten nemen we mee in de strategische besluitvorming van HEMA. 
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HEMA in dienstverband*

• Nederland
296 filialen
3,711 vast contract (89% vrouw/11% man)
4,371 tijdelijk contract (85% vrouw/15% man)
100% CAO

• Duitsland
22 filialen
60 vast contract (85% vrouw/15% man)
216 tijdelijk contract (83% vrouw/17% man)
Geen CAO

• België
99 filialen
793 vast contract (91% vrouw/9% man)
80 tijdelijk contract (85% vrouw/15% man)
100% CAO

• Frankrijk
75 filialen
595 vast contract (63%  vrouw/37% man)
88 tijdelijk contract (64% vrouw/36% man)
100% CAO

• support office Amsterdam
468 vast contract (65% vrouw/35% man)
201 tijdelijk contract (70% vrouw/30% man)
94% CAO

• distributiecentrum 
522 vast contract (75% vrouw/25% man)
31 tijdelijk contract (35% vrouw/65% man)
99% CAO

• bakkerijen
188 vast contract (21% vrouw/79% man)
59 tijdelijk contract (47% vrouw/53% man)
99% CAO

• Spanje
9 filialen
66 vast contract (60% vrouw/38% man, 2% 
onbepaald)
61 tijdelijk contract (69% women/31% men)
100% CAO

• Verenigd Koninkrijk
10 filialen
79 vast contract (62% vrouw/38% man)
2 tijdelijk contract (100% vrouw)
100% CAO

• Luxemburg
4 filialen
31 vast contract (94% vrouw/6% man)
1 tijdelijk contract (100% vrouw)
100% CAO

• Oostenrijk
5 filialen
58 vast contract (90% vrouw/10% man)
100% CAO

• Dhaka
5 vast contract (15% vrouw/85% man)
5 tijdelijk contract (40% vrouw/60% man)

• Hong Kong
9 vast contract (67% vrouw/33% man)

• Shanghai
4 vast contract (50% vrouw/50% man)
29 tijdelijk contract (79% vrouw/21% man)
Geen CAO

inkoopkantoren 

*aantallen zijn op peildatum 31-12-2019, exclusief franchisewinkels.
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HEMA foundation
HEMA Foundation zet zich in voor een inclusieve samenleving via twee pijlers. Wij 

creëren bewustwording voor een wisselend thema dat inclusiviteit stimuleert. Tot 2021 

is het thema taalvaardigheid. En wij stimuleren de inzet van social design in de aanpak 

van maatschappelijke vraagstukken. Het bestuur van HEMA Foundation bestond in 

2019 uit Tjeerd Jegen (voorzitter en CEO HEMA), Laurentien van Oranje (onafhankelijk 

bestuurslid), Adriana Hoppenbrouwer (algemeen bestuurslid en mentor Startup 

Bootcamp & partner The Fabrikant) en Marcel van Laten (secretaris/penningmeester en 

Manager Franchise HEMA).

taalvaardigheid 

Bijna 25% van de Nederlandse kinderen ontwikkelt een taalachterstand. Dit kan grote 
gevolgen hebben voor het dagelijkse en sociale leven, werk en gezondheid. HEMA 
Foundation wil dit tegengaan en zet samen met partners taalbevorderingsactiviteiten 
op en ondersteunt en impactvolle initiatieven.

campagne VerderVertellen

Met de landelijke campagne VerderVertellen zijn (toekomstige) ouders bewust 
gemaakt van het belang van veel praten met je kind. Hiervoor zijn alle kanalen van 
HEMA BV ingezet en interviews gegeven in media met prof. dr. Margriet Sitskoorn 
(Tilburg University). Ook hebben elf organisaties de campagneboodschap verspreid, 
waaronder Picnic, Noppies, de Groeigids en Stichting Lezen. Verder hebben acht 
influencers zich belangeloos ingezet, zoals Daphne Dekkers, Bas Smit en Victoria 
Koblenko. Samen hebben we miljoenen opvoeders bereikt. 

Partnerschap VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een vrijwilligersproject voor kinderen met een taalachterstand. 
Vrijwilligers lezen een half jaar lang thuis voor aan kinderen en ze kijken samen met de 
ouders op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. In 
2019 heeft HEMA Foundation 250 HEMA-klanten en 30 medewerkers als voorlezer 
geworven voor De VoorleesExpress. 

zwerfboekenkasten
In 55 HEMA-filialen is samen met organisatie Kinderzwerfboek een Zwerfboekenkast 
geopend. Kinderen kunnen hier hun uitgelezen boeken ruilen en een boek uitzoeken 
om thuis te lezen. Hiermee brengen we op een laagdrempelige manier kinderen in 
aanraking met (voor)lezen.

Number Five Foundation

Wij zijn een partnership met Number Five Foundation gestart, waar Laurentien van 
Oranje medeoprichter en directeur-bestuurder van is. Taalontwikkeling vanaf de 
zwangerschap tot vier jaar in het bijzonder is een van haar kernmissies. Met het 
partnership zijn een aantal activiteiten van Number Five Foundation mede mogelijk 
gemaakt, zoals doorlopend feitenonderzoek naar taalontwikkeling bij kinderen tot 4 
jaar en bijeenkomsten met formele en informele spelers. Ook heeft HEMA Foundation 
de samenwerking tussen Number Five Foundation en Tilburg University (Prof. Dr. 
Margriet Sitskoorn) ondersteund. Samen hebben zij TaalSchatten ontwikkeld met als 
missie ervoor zorgen dat alle 170.000 kinderen die jaarlijks geboren worden in 
Nederland met een goede taalontwikkeling aan de basisschool beginnen. 

16.000 kinderboeken
In januari en december 2019 konden de 4,5 miljoen MeerHEMA-klantenpashouders 
punten doneren aan de HEMA Foundation. Er zijn 618.000 donaties gedaan en deze 
punten zijn omgezet in 16.000 kinderboeken: 6.000 ‘Ootje en zijn lettervriendjes’ 
boeken en 10.000 ‘kijk en lees mee met nijntje’ boeken (ontwikkeld samen met Mercis). 
Deze boeken zijn verspreid onder kinderen voor wie het niet gewoon is om op te 
groeien met boeken via De VoorleesExpress, Voedselbanken Nederland, Stichting 
Kinderpostzegels, Vereniging Humanitas en Stichting Kansarme Kinderen. 
In 2020 loopt de campagne VerderVertellen door en organiseren wij met Stichting 
Lezen en ‘Buskruit met Muisjes’ informatieochtenden over taalontwikkeling in HEMA-
filialen en op de 9-maandenbeurs. Ook worden er nieuwe zwerfboekenkasten 
geopend in 15 filialen. 
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social design
HEMA Foundation gelooft dat design een enorme potentie heeft om bij te dragen aan 
maatschappelijke vraagstukken. Daarom stimuleren wij social design: met een 
ontwerpbril kijken naar maatschappelijke vraagstukken om te komen tot nieuwe 
oplossingen. Dit doen we door designers, academies, maatschappelijke organisaties, 
overheden en bedrijven te verbinden. En wij leiden opkomend designtalent op tot 
social designers en coachen hen in het ontwikkelen van betekenisvolle concepten. 

Twintig designers zijn opgeleid tot social designer en in teamverband hebben zij 
concepten ontwikkeld die taalvaardigheid onder kinderen tot 4 jaar stimuleren. Ook 
leerden deelnemers ondernemersvaardigheden om hun concepten daadwerkelijk te 
realiseren. Eind november pitchten alle teams hun concept aan potentiële partners, 
zoals stichtingen, taalorganisaties, universiteiten en (sociale) ondernemingen. Alle 
teams hebben een (mogelijk) partnership afgesloten voor de doorontwikkeling van 
hun concept. Daarnaast hebben de beste drie concepten €5000 startkapitaal 
ontvangen. Bij de accelerator zijn meer dan 50 experts en organisaties betrokken om 
hun kennis te delen, netwerk open te stellen en feedback te geven op de teams. In 
2020 start de tweede social design accelerator. 

Kijk voor meer informatie en het 

jaarverslag op 

www.hema-foundation.org 

Social Design Accelerator
In april 2019 is de eerste Social 
Design Accelerator gestart. Een 
trainingsprogramma van negen 
maanden voor opkomende talenten 
die een positieve impact op de 
wereld willen maken. Voor de 
uitvoering werkt HEMA Foundation 
samen met Reframing Studio, 
Aimforthemoon, Beroepsorganisatie 
Nederlandse Ontwerpers, (design)
academies en maatschappelijke 
organisaties.



HEMA wil duurzaamheid voor een breed publiek toegankelijk en begrijpelijk maken. Wij hopen 
dat dit verslag daaraan bijdraagt. Heb je een vraag of opmerking, neem dan contact met ons 
op via sustainability@hema.nl. 

Wil je meer weten? Kijk dan op hema.nl/duurzaamheid 

Het verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. In deze 
periode valt HEMA B.V. onder Ramphastos Investments. Tenzij anders weergegeven hebben de 
resultaten betrekking op de (internationale) activiteiten van HEMA, binnen de eigen organisatie. De 
reikwijdte en afbakening van de inhoud zijn gebaseerd op de materiele onderwerpen en op de 
informatiebehoefte van stakeholders. Dit verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global 
Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan GRI Standards niveau core. De GRI-tabel en dit verslag vind 
je op duurzaamheid.hema.nl. Dit verslag is niet extern geverifieerd. We richten ons op dit moment 
op het implementeren van beleid en behalen van resultaten. Externe verificatie behoort tot een 
volgende stap. Voor de dataverzameling worden relevante afdelingen benaderd waarbij de 
duurzaamheidsafdeling de kwaliteit waarborgt. De resultaten over 2018 zijn te lezen in het 
Duurzaamheidsverslag 2018 (duurzaamheid.hema.nl). Berekeningen of data in dat verslag zijn niet 
gewijzigd. 

De HEMA Foundation is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van HEMA BV. Deze is te 
vinden op www.hema.net/investors/financial-reports. Op www.hema-foundation.org vind je het 
jaarverslag en de jaarrekening van de HEMA Foundation 2019.

copyright 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van fotokopie of microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming 
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