Welkom

bij carrefour BelgiË

groep carrefour 2020
Meer dan 13 000 winkels
en e-commerce sites
in meer dan 40 landen

Metropolitaan Frankrijk
5 725 winkels
op 30 september 2021

Europa (ex. Frankrijk)
5 790 winkels

Latijns Amerika
1 128 winkels

Azië
468 winkels

Andere landen
658 winkels

groep carrefour 2021
Carrefour is één van de wereldleiders op vlak van de voedselhandel

de groep krijgt
wereldwijd jaarlijks

105

Miljoen gezins-klanten
over de vloer

320 000
werknemers

81,2
EEN omzet VAN

miljard EURo

carrefour België 2021

18%
marktaandeel

11 244
werknemers

35 % 65 %
mannen

vrouwen

4,3

een omzet van

miljard EURo

carrefour België 2021
Directiecomité
François-Melchior de Polignac,
CEO van Carrefour België

Hilde Decadt,
Directeur Operations

Cédric Ammann,
Directeur Merchandise
& Supply

Francis Costenoble,
Financieel directeur

David Kestermans,
Directeur Marketing,
Digital & ICT

Pierre Leman,
Directeur Human Resources
& Communications

carrefour België
791 winkels

311

415

18

winkel
geopend in 2021

40

83

geïntegreerde
winkels

Eind 2021

driveafhaalpunten

708
franchisewinkels

23
Giosino
Cornacchia
Directeur
Exploitatie Franchise

311

carrefour EXPRESS
DNA Carrefour Express
• Dichtbij

• Verse producten

• Onmisbare producten

• Aangepast aanbod (tijdstip/klanten)
• Snel

• 5 000 tot 7 000 productreferenties
• Ruime openingsuren

• Dagelijkse boodschappen
(noodgevallen)

23

carrefour express orange
DNA Carrefour
Express Orange
• Aanbod verse producten en
eenvoudige, snelle aankopen

• Eenvoudige en snelle boodschappen
• Aangepast lokaal aanbod

• Onmisbare producten en ingrediënten
• Competitieve prijzen en lokale
promoties
• Ruime openingsuren

• Boodschappen voor 2 of 3 dagen

415

carrefour market
DNA Carrefour market
• De beste keuze voor je dagelijkse
boodschappen met een goede prijs/
kwaliteitsverhouding
• Verankering in zijn omgeving op
niveau van aanbod, onthaal, en
service

• Respectvol in ethische, verantwoorde
en maatschappelijke consumptie
• Gericht op eenvoud en gemak

hypermarkten
carrefour
40
dna Hypermarkt
Carrefour
• De beste keuze voor de beste prijs
• Het grootste aantal referenties en
diensten onder één dak
• Advies van specialisten

• Een ongeziene shoppingervaring

• In de voorhoede van retail-innovatie

e-commerce
Nieuw e-commerce distributiecentrum in Willebroek

5 000
tot

bestellingen
per dag

• Een halfautomatisch
magazijn van 8 350 m2
• 16 000 referenties
• Software ontwikkeld in
samenwerking met Food-X

e-commerce

2x

App gebruikers

actiever
dan in 2020

Home
Delivery
Beschikbaar in
de Mobile App

Folders
op YouTube

e-commerce
Ship To

Boodschappen geleverd met de electrische fiets

36 electrische
fietsen
meer dan 5000
bestellingen
per dag

7 steden
Antwerpen, Brugge,
Brussel, Gent, Luik,
Bergen, Namen

deliveroo
/ Uber Eats
Levering aan huis in minder dan 30 minuten!

28

winkels
9 steden

Bijna 12 000
producten
Bestellingen
7 dagen/7

e-commerce

+ 18 000
nieuwe klanten
Keuze tussen

10 à 14
recepten

79 000
Leveringen
van maaltijdboxen
+35% vs 2020
Leveringen over heel
België en Luxemburg

onze missie

Wereldleider worden
in de voedseltransitie
voor iedereen
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Vertrouwen Service Onthaal &
Nabijheid

Act for food : tijd voor actie!
Concrete engagementen en acties ten gunste
van de voedseltransitie voor iedereen.
Centraal in die engagementen :
milieubehoud, kwaliteit en betaalbare voeding.

concrete
ACTIES

omte eten
beter

ACTIE 1

ACTIE 2

Het goedkoopste

100 omstreden

bio-merk
in België

aanbieden

*

met respect voor de producenten

additieven

verbieden

uit alle Carrefour producten

ACTIE 3

ACTIE 4

ACTIE 4

ACTIE 4

ACTIE 5

Garanderen

Voorkeur geven

Voorkeur geven

Voorkeur geven

Specifieke

dat alle CARREFOUR producten

ggo-vrij zijn
*

Belgische oorsprong

Belgische oorsprong

Belgische oorsprong

aan producten van

ondersteuning bieden

95% van het carrefour-vlees

95% van de carrefour-melk

100% van de carrefour-eieren

kleine lokale producenten

aan producten van

is Belgisch

aan producten van

is Belgisch

zijn Belgisch

aan

WE HEBBEN ALLEMAAL RECHT OP HET BESTE

carrefour.eu
* Vind je het ergens anders goedkoper, dan betaalt Carrefour je het verschil terug. Zie informatie en voorwaarden op carrefour.eu en in de winkel

* minder dan 0,9%

ACTIE 6

ACTIE 7

ACTIE 8

ACTIE 9

Partnerships

50 Belgische boerderijen

het gebruik

Actief

met respect

naar

opzetten

voor landbouwer, product en leefmilieu
via de Kwaliteitsketen Carrefour

helpen omschakelen
bioteelt

van pesticiden

verminderen

strijden

tegen plastic

ACTIE 10

De verkoop

van bedreigde vissoorten

verbieden.

Duurzame visvangst
ondersteunen

ACTIE 14

ACTIE 15

ACTIE 15

ACTIE 16

ACTIE 17

Tegen 2025

De versheid

De versheid

De traceerbaarheid

100% VAN DE VERSE

VAN ONZE

VAN DE PRODUCTEN VAN DE

evolueren naar

100% recycleerbare

verpakkingen

en de smaak
VAN ONZE

en de smaak

groenten en fruit garanderen

groenten en fruit garanderen

* Als je niet tevreden bent met je aankoop van groenten en fruit, dan betaalt Carrefour je het product terug. Aanbod geldig vanaf 8/10/2018 t.e.m. 31/12/2020.
Zie terugbetalingsvoorwaarden op carrefour.eu en in de winkel.

* Als je niet tevreden bent met je aankoop van groenten en fruit, dan betaalt Carrefour je het product terug. Aanbod geldig vanaf 8/10/2018 t.e.m. 31/12/2020.
Zie terugbetalingsvoorwaarden op carrefour.eu en in de winkel.

garanderen

Kwaliteitsketen Carrefour

patisserie van Carrefour
WORDT GEMAAKT MET

FAIRTRADE cacao

ACTIE 11

ACTIE 12

ACTIE 13

de verpakking

Alle niet-natuurlijke

Strijden

van onze producten

aroma's en kleurstoffen
uit de Carrefour Kids en Baby producten

schrappen

tegen het gebruik
van antibiotica

ACTIE 18

ACTIE 19

ACTIE 20

Het zoutgehalte

in onze Carrefour-producten

De blockchain

25% minder zout

om een transparante herkomst
van de producten te verzekeren

verminderen

verlagen

in de meeste van onze broden

ontwikkelen

Strijden tegen

voedselverspilling

gezondheid op je bord

33% 14% 16% 25% 12%

A B C D E
Bijna de helft van de
Carrefour producten
krijgen een nutri-score
van A of B

Betreft

+ 4 100
producten

72 recepten
werden
herzien om de
voedingswaarde
te verbeteren
zonder aan
smaak in te
boeten

Actie 1

Het goedkoopste
biomerk

Het BIO gamma
van Carrefour
blijft uitbreiden.

Carrefour BIO
is één van de
speerpunten
waarmee
Carrefour
wil uitgroeien
tot marktleider in
de voedsel
transitie

bio

100%
58
van de babyvoeding van
Carrefour is biologisch

bio corners

eieren
Het populairste product
van Carrefour BIO

1 137
biologische
Carrefourproducten

Duurzame landbouw
Een model van agro-ecologie:
de Henricot Boerderij in
Corbais in Waals-Brabant: vijf
keer meer wormen per m2 dan
in de conventionele landbouw.
Bovendien weren ze al vijf jaar
meststoffen.

Miimosa
Steun aan de producenten die
de overstap naar bio landbouw
willen maken.

Actie 7

50 Belgische
boerderijen
helpen
omschakelen
naar bioteelt

Dankzij de samenwerking met
het platform
was het mogelijk om tussen
juni en december 2020,
97 343 € in te zamelen om
11 projecten te financiëren.

Farming
For Climate
Schenking van 100 000 €
aan Farming For Climate
om landbouwers te helpen
een landbouw
te ontwikkelen
die biodiversiteit
en klimaat
respecteert.

bescherming van het milieu
Carrefour
streeft naar
CO2-neutraliteit
tegen 2040

Pascal Léglise
Corporate Social
Responsability and
Quality Sustainable
Development
Director

• 10 jaar voorsprong op de
COP26 2050-doelstelling
• Gebruik van 100%
hernieuwbare elektriciteit
in 2030.
• Vermindering van emissies
gerelateerd aan het gebruik
van koelmiddelen met 50%
tegen 2030 en met 80%
tegen 2040.
• Vermindering van
energieverbruik met
27,5% tegen 2030.
• Besparing van 1 280 000 ton
CO2-equivalent tegen 2040.

Objectieven COP26

Objectieven Carrefour

• -30% CO2-uitstoot in 2030

• -50% CO2-uitstoot in 2030

• -55% CO2-uitstoot in 2040
• Klimaatneutraal in 2050

• -70% CO2-uitstoot in 2040
• Klimaatneutraal in 2040
Percentages van vermindering vs 2019

bescherming van het milieu
Green Deal voor
een ecologische koeling
• 9de Green Deal van de
Vlaamse regering (april
2021)om gefluoreerde
broeikasgassen in
supermarkten en andere
voedingswinkels te
verminderen.
• Een aanpak geïnitieerd door
Carrefour in 2015.

• 50% van de koelinstallaties in
onze eigen winkels draait al
op koelgassen die 4 000 keer
minder vervuilend zijn dan de
koelmiddelen waar de Green
Deal komaf mee wilt maken.
• Dankzij de inspanningen
hebben we de broeikasgassen
met 60% kunnen
verminderen tegenover 2010.

bescherming van het milieu
Missie Zero Waste
• Klanten en burgers kunnen
ideeën rond recyclage
en alternatieve
verpakkingen
voorleggen. De
3 beste ideeën
worden in 3
Carrefour winkels
geïmplementeerd.

Meer
gerecycleerde
verpakkingen
• 96 % van de verpakkingen
van ons huismerk zijn nu
recycleerbaar.
• 100% van de verpakkingen
van bio producten zijn
recycleerbaar.
• 100% van de plastic
is gerecycleerd en/of
recycleerbaar.

267

ton verpakkingen
minder in 2021

2 021

ton verpakkingen
minder sinds 2017

Duurzame producten uit de zee
De rijkdommen van Visafdelingen
de zee beschermen met MSC-label
• Verbod op de verkoop van
bedreigde vissoorten

Meer dan 200 referenties met
MSC-of ASC-label

• Duurzame visvangst
ondersteunen

• 72 % van de verkochte vis van
het merk Carrefour zijn MSC,
ASC, BIO, Kwaliteitsketen
Carrefour of « streven naar
een duurzame visserij »
gecertificeerd.

Groeiend
aandeel van
het assortiment
met label
• Gerookte omegabaars KKC
afkomstig uit duurzame
landbouw.
• Verse zalm 100 % KKC of BIO.

• Carrefour is als enige ASC/MSC
gecertificeerd.
Producten op basis van gerookte zalm of bewerkte
producten zijn bereid op basis van de KKC.
(Kwaliteitsketen Carrefour)

Duurzame producten uit de zee

Gevaloriseerd
afval uit de zee
Nieuw gamma tassen uit
gerecycleerde materialen:
een trolley, een plooibare zak
gemaakt uit gerecycleerde PETﬂessen en de ‘oceanbag’ (een
100% gerecycleerde draagtas die
door Sequal uit afval uit de zee
werd vervaardigd).

Een nieuw
Belgisch label
Sinds juni 2020 dragen tong,
schol, zeeduivel, rog, tongschar
uit de Noordzee het label ‘streven
naar een duurzame visserij’.

ROOts 100% belgisch korte keten
Charter
van lokale
producenten
1. Directe relatie tussen

winkelteam en producent.

2. Respect voor de aankoopprijs
nauwkeurig vastgestelde en
snelle betaling.

Voorkeur aan Belgische producten,
lokale producenten steunen en voor
de korte keten kiezen

PR

EN

DUCENT
uit je

BUURT

3. Garantie van transparantie over
de oorsprong van het product
en de authenticiteit ervan.
4. Carrefour ontvangt lokale

producenten in een speciﬁeke
verkoopruimte.

5. Carrefour past zich aan de
seizoensproductie aan.

6. Carrefour eist van producenten
geen exclusiviteit.

7. De administratieve rompslomp
wordt vereenvoudigd, dankzij
een aangepast contract.

810
meer dan

producenten

12 000
lokale
producten

Ferme de la Bourgade
Melk, boter, platte kaas van rauwe melk en de
« Pavé Bleu », afkomstig van koeien van het
lokale ras Bleue Mixte, gevoederd met het gras
van de weilanden rond de boerderij van april
tot november

ROOts 100% belgisch KKC
de weidekoe
• De koeien worden geboren en gefokt
op dezelfde boerderij met respect voor
het dierenwelzijn.
• Ten minste 150 dagen per jaar in de
open lucht.
• Plantaardige voeding op basis van
gras, zonder GGO’s en zonder soja
• Verpakt in een skinpack om de plastic
te verminderen.

In 2021 telt
Carrefour
België 75
kwaliteitsketens,
waaronder
38 belgische,
met een
totaal van
270 producten

270
+ 619
referencies

KKC partners

een rigoureus
charter in
het teken van
milieubehoud en
een eerlijke prijs
voor iedereen.

(producenten en
transformateurs)

+ 9%
omzet vs 2019
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ROOts 100% belgisch
belgische producten van het merk Carrefour

100%
van de eieren

92%

van het vlees

100%
van de melk

ROOts 100% belgisch
Een gamma
producten
van bij ons

‘De Belgen’ een
nieuw gamma:
fijne galetten,
amandines,
bruine suiker,
Luikse stroop,
Brugse kant,
wafels, pralines,
speculoosijs,
cuberdonijs,
frieten, ...

De Beurs van
Libramont

Carrefour is sinds
2010 als enige
retailer op de beurs
van Libramont
aanwezig.

Steun aan de
lokale sportclubs

Officiële sponsor
van de Rode
Duivels sinds 2014

Carrefour en KBVB
verlengen hun
exclusief partnership
betreffende de Rode
Duivels en de Red
Flames tot 2024.

2 800 ingeschreven
clubs en 1 miljoen
steun codes
uitgedeeld aan
klanten.

luisteren naar de klanten

230 000
klantenvragen
of problemen
opgelost in 2021

77 %

van de vragen opgelost
binnen de 48u (2021)

94 %

tevredenheid
op chat

personalisatie van
klantrelaties

Critizr 460 000
165 000

interacties met klanten

artikel consultaties
in de FAQ (2021)

Heel wat solidariteitsacties
In oktober

Via uiteenlopende acties
en programma’s
ter ondersteuning
van verenigingen
zet Carrefour
zich in voor de
gemeenschap.
De verkoop van de
Papillon bananen
ten voordele
van Pink Ribbon
bracht 50 000 euro
op in 2021.

10 000

stappen per dag
ten voordele van
Pink Ribbon

Carrefour werkt
geregeld samen met
Pink Ribbon, een
organisatie die tegen
borstkanker strijdt.

590 000

euro
ingezameld in 2021

Heel wat solidariteitsacties

140 000
EURo ingezameld
ten voordele van
Child Focus

De opbrengsten van
die actie Child Focus
gaan naar de noodlijn
116 000 en zullen
worden gebruikt om
de nieuwe Child Rescue
app te promoten.

Via uiteenlopende acties
en programma’s
ter ondersteuning
van
verenigingen
zet Carrefour
zich in voor de
gemeenschap.

Hulp aan
de slachtoffers

470 000
EURo dankzij de
‘solidaire afronding’
sos Kinderdorpen

In april 2020,
tijdens de
strijd tegen het
Coronavirus,
steunde Carrefour
België lokale
producenten door
hen toegang te
geven tot al haar
winkels

147 000
EURo dankzij de
‘solidaire afronding’

Heel wat solidariteitsacties
Steun aan de sociale
kruidenier

• De sociale kruidenier
‘t Sociaal Profijtje’ in
Mechelen moest tijdens
de lockdown de deuren
sluiten. De hypermarkt
in Zemst verwelkomde
behoeftige gezinnen en
liet hen boodschappen
doen aan halve prijs.

• Steun aan de sociale
kruidenier Capucines in
de Marollen
• Via de Schenkingsbeurs
schenken we aan
OCMW’s, Resto du Cœurs
en het Belgische Rode
Kruis.

Jaarlijks
Miljoenen
maaltijden
verdeeld

Christmas On tour

De teams van Carrefour
organiseren de Christmas
on Tour, om gezinnen te
steunen die getroffen zijn
door de overstromingen en
de gezondheidscrisis.
15 000 € aan geschenken
en cadeau-cheques
werden door Belgische
beroemdheden uitgedeeld
aan partnerverenigingen.

Overstromingen 07/2021 - de acties van carrefour
70 paletten
noodhulpgoederen

Water, melk, voeding,
poetsmiddelen en babyartikelen waaronder luiers,
werden naar de 6 crisis
centra in Chaudfontaine,
Verviers, Theux, Tilff,
Malmédy en Trooz
gestuurd.

Solidair
Afronden

Van 17/7 tot
31/7, konden de
klanten, zonder
enige verplichting, hun
rekening afronden naar
de volgende euro. Dit
initiatief bracht 471 345 €
op die overgedragen werd
aan het Rode Kruis om
de slachtoffers van de
overstromingen te helpen.

printers en
bureaumateriaal

Carrefour doneerde
printers en bureaumateriaal aan de
provincie Luik om de
eerste hulp te kunnen
organiseren.

noodfonds

Carrefour richtte een
noodfonds op voor
getroffen medewerkers.
Ook de Fondation
Carrefour zal een steentje
bijdragen.

overstromingen 07/2021 - de lokale initiatieven
Een spontane
mobilisatie

Er werden inzamelingen
van noodhulpgoederen
georganiseerd,
winkelkarretjes werden
klaargezet om de donaties
in te leggen.
De overstroomde winkels
die artikelen (kleding en
voedsel) uit die het water
konden redden, deelden die
uit.
Veel medewerkers hebben
hun krachten gebundeld
om hulp te bieden aan de
slachtoffers.

engagementen ten opzichte van medewerkers
Act for Change
Act for Change is
een voor en door
medewerkers
ontwikkelde tool om
de bedrijfscultuur bij
Carrefour bij te sturen.
C-Next, verantwoordelijk
voor het ondersteunen
van de Comex in dit
proces, is uitgegroeid
tot 60 ambassadeurs
die verantwoordelijk
zijn voor het geleidelijk
betrekken van alle
medewerkers bij deze
transformatie.

4 pijlers
• Act for People : door voortdurende vorming medewerkers
aanmoedigen om hun vaardigheden te ontplooien en de
interne mobiliteit te stimuleren.
• Act for Customer : klantentevredenheid staat in het doen
en laten van alle personeelsleden centraal.
• Act for Simplicity : processen en manieren van werken
vereenvoudigen om taken efficiënter te kunnen uitvoeren
en meer aandacht voor klanten te kunnen hebben.
• Act for Transformation : nieuwe (digitale) strategieën
invoeren en innoverende werkmethodes hanteren om
marktleider te worden in de voedseltransitie voor iedereen.

engagementen ten opzichte van medewerkers
SWOW (Sustainable
Way Of Working)

Welzijn op het werk,
balans met het privéleven:
Carrefour biedt flexibiliteit
in de keuze van de
werkplek (hoofdkantoor,
winkel of thuis).

SuccessFactors
Via zijn mobiele applicatie
is deze human resources
services-software
toegankelijk voor alle
medewerkers, voor een
vereenvoudiging van HRprocessen.

bijna

100 000
documenten
opgevraagd en
digitaal ondertekend

Carrefour academy

Met dit interne
professionele
ontwikkelingsprogramma
kun je je vaardigheden en
kennis verfijnen.

Een springplank voor
pas afgestudeerden
In 2020 werd de tweede
editie gelanceerd van
het ‘Young Graduate
Program’, een traject dat
10 pas afgestudeerden
laat kennismaken met de
werkvloer bij Carrefour.

engagementen ten opzichte van medewerkers

De Carrefour
Forums
Een nieuwe digitale en
inclusieve manier van
communiceren naar alle
medewerkers toe.

Mobiliteitsbudget: een
slim systeem
om alternatieve
mobiliteit
op een
duurzame
manier te
verzekeren

Mobility Guru

Mobility keeper

80%
van de bestelde
bedrijfswagens

zijn hybride of
elektrisch

Mobility
optimizer

Mobility
eco hero

Klanten bedanken ons

Klanten hebben hun dankbaarheid betoond aan het personeel van Carrefour.
Hier zijn een paar voorbeelden van die hartverwarmende woorden.

carrefourbe

carrefourbelgium

@carrefour_bnews

Carrefour Belgium

