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NIE-FINANSIËLE VERSLAG

HOE ONS SAKE DOEN

HOEWEL DIE SHOPRITE GROEP PRIMÊR ’N VOEDSEL KLEIN-
HANDELAAR IS, STREK ONS AANBOD VEEL VERDER OM ’N WYE 
REEKS VAN GOEDERE EN DIENSTE IN TE SLUIT WAARONDER 
HUISHOUDELIKE PRODUKTE, MEUBELS, FARMASEUTIESE EN 
FINANSIËLE DIENSTE. IN DIE HART VAN ONS AANBOD POLS DIE 
ONWRIKBARE TOEWYDING OM DIE LAAGSTE PRYSE AAN 
MENSE VAN ALLE INKOMSTEGROEPE REGOOR AFRIKA TE BIED. 

SUPERMARKTE RSA

SUPERMARKTE NIE-RSA

MEUBELS

ANDER

Ons bereik dit deur doeltreffendheid na te 
streef in alles wat ons doen. Ons gevorderde 
verspreidingsentrums en gesofistikeerde 
voorraadketting gee ons die vermoë om met 
gemak regoor die wêreld handel te dryf, 
produkte aan afgesonderde dele van Afrika te 
vervoer en gee ons beter beheer oor ons 
bedrywighede. Dit bemagtig ons om 
ekonomiese uitdagings te oorkom sonder om 
gehalte prys te gee. 

Deur ’n omgewing vir voortgesette sukses 
vas te lê, kan ons voortgaan om bekostigbare 
voedsel aan al ons gemeenskappe te verskaf; 
in maatskaplike opheffing te belê; en tot die 
ekonomie van Afrika by te dra – alles, terwyl 
ons waarde vir al ons belanghebbers skep. 

Die Groep se geskiedenis is ’n bewys van 
die opregtheid van die doelwit. Die besten dige 
groei in die aantal winkels en die hoeveelheid 
lande waarin ons sake doen, asook die aantal 
gemeenskappe wat ons bedien, getuig van 
die voortgesette poging, gedissiplineerde 
prosesse, spanwerk en uiteindelik die 
vordering wat ons gemaak het. 

Om te verseker dat die Shoprite Groep op 
die lang termyn ’n lewensvatbare en 
voorspoedige onderneming op die Afrika-
vasteland bly, fokus ons op die volgende: 
–  Klante: om getrou te bly aan ons belofte 

van die laagste pryse en om deurgaans 
aan ons klante se behoeftes en 
verwagtinge te voldoen; 

–  Werknemers: om ’n lojale en toegewyde 
werksmag te lok en te behou wat binne 
dieselfde organisatoriese kultuur werk en 
wie se persoonlike doelwitte met die 
Groep s’n ooreenstem; 

–  Verskaffers: bou en handhaaf sterk 
verhoudings met ’n breë en gediversifi-
seerde groep verskaffers om daardeur 
volhoubare voorraad, veilige produkte en 
die beste pryse te verseker; 

–   Natuurlike omgewing: konsentreer ons 
omgewingspogings op inisiatiewe wat koste 
regoor die waardeketting volhoubaar verlaag; 

–  Gemeenskappe: ondersteun en ontwikkel 
die gemeenskappe waarin ons sake doen, 
omdat ons welvarendheid en voorspoed met 
hulle ineengestrengel is en die gemeen skaps-
lede ons huidige en toekomstige klante, 
verskaffers en  werknemers verteenwoordig. 

Dié verslag het ten doel om meer besonderhede 
te gee oor die verskeie maniere waarop ons 
vir al die Groep se belanghebbers waarde 
skep. Ons sluit statistieke in van vordering en 
sukses, wat intern deur die Groep se senior 
bestuurspan gebruik word sowel as vergely-
kende syfers, wat bewys dat ons prestasie 
nie buitengewoon is nie, maar bestendig.

Aangesien Supermarkte RSA by verre die 
mees beduidende segment van die Shoprite 
Groep is, fokus die verslag hoofsaaklik op die 
bedrywighede van die supermarkbesigheid in 
Suid-Afrika. Sekere funksies soos menslike 
hulpbronne dek wel alle bedrywighede. 

PERSENTASIE  
BYDRAE TOT 

 HANDELSWINS  
PER SEGMENT

80%

17%

1%

2%

PERSENTASIE  
BYDRAE TOT  

VERKOPE  
PER SEGMENT

72%

17%

4%
7%

Hieronder verskaf ons ’n ontleding van die verkope en handelswins per segment om die 
relatiewe grootte van elk te wys: 
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1. FOKUS OP ONS KLANTE
Ons primêre fokus is om bekostigbare, veilige 
en gehalte voedsel aan ons klante te verskaf 
en daardeur mense te help om kos op die 
tafel te sit. 

Voedsel verteenwoordig ’n wesenlike deel 
van huishoudings se besteding. Bekostig baar-
heid is een van die interne sleutelmaatstawwe 
van sukses vir die Groep en prysleierskap is 
’n fokus regdeur die besigheid.

WAT ONS KLANTE SÊ:

29 MILJOEN 
MENSE, OF  
76% VAN DIE 
VOLWASSE SUID-
AFRIKAANSE 
 BEVOLKING 
DOEN TANS BY 
EEN VAN ONS 
SUPERMARK-
HANDELSNAME 
INKOPIES.

Die hoeveelheid Suid-Afrikaners wat kies om 
gereeld by Shoprite-supermarkte inkopies te 
doen, is vir ons die grootste bewys, maar 
verbruikers kies die Shoprite-ketting ook op 
ander maniere. Shoprite het die afgelope jaar 
ses nasionale verbruikershandelsnaam-toe-
kennings gewen, wat vir ons ’n beves tiging is 
dat ons voldoen aan ons belofte om aan 
klante elke dag die laagste pryse op dit wat 
hulle die nodigste het, te bied. 

Ons doen ook elke jaar twee groot 
opnames van klanttevredenheid, bekend as 
“Brand Health Trackers” wat as naspeurders 
van ons handelsname se gesondheid dien. 
Gegrond op dié opnames waaraan 1 500 
respondente deelgeneem het, bly Shoprite 
Suid-Afrika se leier van lae pryse met 80% 
van ons klante wat tevrede of uiters tevrede is 
met ons lae pryse relatief teenoor dié van ons 
mededingers. 

BEKOSTIGBAARHEID
Ons dryf prysleierskap meedoënloos en ons 
monitor ons interne inflasie nougeset teenoor 
nasionale gemiddeldes. Ons mededing end-
heid is die toppunt van ons onversetlike fokus 
op doeltreffendhede, kostebesparing, 
optimale voorraadkettingbestuur en 
verkryging wat gegrond word op sterk 
verhoudings met plaaslike verskaffers in elke 
land waarin die Groep sake doen. 

As ’n verdere meganisme om ons belofte 
aan klante te hou, het ons vir die tweede 
opeenvolgende jaar ’n voedselsubsidie-
veldtog ingestel. Dit behels dat ons basiese 
voedselitems elke maand kies en die prys 
daarvan so naby as moontlik aan die kosprys 
laat sak – somtyds laer vir langdurige 
tydperke. Oor die afgelope jaar het ons 
produkte ter waarde van R32 miljoen 
gesubsidieer. 

Samantha Weber 
(Skakelbeampte, Shoprite 

Wes-Kaap) en Mario Liedeman 
(Takbestuurder, Shoprite Parow) 
oorhandig ’n R5 000 geskenk-
bewys aan die gelukkige klant, 

Suzette Jordaan, om die 

MILJARDSTE 
 TRANSAKSIE  

TE VIER.
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NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

As gevolg van ons pogings het ons die pas 
van interne voedselprysverhogings deurgaans 
laer as amptelike voedselinflasie gehou. 
Hieronder vergelyk ons ons interne 
voedselinflasie met Suid-Afrika se amptelike 
nasionale gemiddelde voedselinflasie:

FINANSIËLE 
JAAR

STATISTIEKE 
SUID-AFRIKA 

VOEDSELINFLASIE 
(VOEDSEL NAD*)

SHOPRITE  
GROEP INTERNE 

VOEDSELINFLASIE
2014 6.1% 4.7%
2015 6.8% 4.6%
2016 7.2% 3.5%

*Nie-alkoholiese drankies

VOEDSELVEILIGHEID
Vir die Shoprite Groep is voedselveiligheid 
van uiterse belang, ’n grondliggende deel van 
ons aanbod en krities vir lewensvatbaarheid 
op die lang termyn. Ons het ’n toegewyde 
afdeling wat daarvoor verantwoordelik is om 
prosesse deurgaans te verbeter om voedsel-
veiligheid en gehalte te verseker, en dit word 
deur internasionaal geakkrediteerde oudit- en 
sertifiseringdiensverskaffers ondersteun. 

Ons benadering tot voedselveiligheid is 
een van samewerking en ons voedsel veilig-

heidsafdeling is betrokke by elke rolspeler in 
die voorraadketting, vanaf die koper, die 
tegnoloog, verskaffer, verspreidingsnetwerk 
tot die winkel omdat elk van hulle ’n rol in die 
veiligheid van voedsel speel. Alle deelnemers 
aan dié ketting moet verseker dat kommu ni-
kasie optimaal is sodat korrekte inligting gedeel 
en oorgedra word tydens produk ontwik keling, 
produksie, vervoer, verspreiding, by die 
verkooppunt en ná die aankoop daarvan, 
voor dit verbruik word. 

Ons prosesse om te verseker dat elke klant 
voedsel koop wat veilig is en toepaslike 
etikette het, sluit die volgende in:
1.  Ons verseker dat al ons verskaffers, 

insluitend nasionale handelsname en 
private etikette, aan standaarde vir voed sel-
veiligheid en gehalte voldoen. Ons bereik 
dit deur middel van deurlopende 
bevestiging dat alle verskaffers geldige en 
toepaslike voedselveiligheidsertifikate in 
ooreenstemming met ons vereistes het. 
Ons ouditvereistes vir verskaffers neem 
die verskeidenheid van ons verskaffers in 
ag, dit wissel van kleinskaalse, plaaslike 
verskaffers tot internasionale verskaffers 
met trapsgewyse vlakke van standaarde 
vir voedselveiligheid en gehalte. Ons het 
tans 3 000 verskafferspersele wat op ons 
stelsel gelaai is. 

2.  Ons toets produkte om te verseker dat 
dit aan alle veiligheids-, wetlike en gehalte 
vereistes voldoen en dat etikette die 
inhoud van die produk korrek weergee en 
aan wetgewing asook etiketterings-
regulasies voldoen. Ons produktoetse 
sluit mikrobiologiese toetse, chemiese 
toetse, etikettering en die voldoening aan 
gehalte in. Ons evalueer ons toetsprogram 
deurgaans om enige moontlike verbetering 
te identifiseer in ooreenstemming met 
bedryfsontwikkelings en enige potensiële 
openbare gesondheidskwessies. In die 
jaar onder oorsig het ons toetse bygevoeg 
vir die oorblyfsels van veeartsenymiddels 
in voedselproduserende diere. 

3.  Op 1 Maart 2015 het ons ’n produkspe si-
fi kasiestelsel suksesvol in werking gestel 
waar die besonderhede van tegniese 
produkinlingting van al ons privaatetiket-
produkte gegee word. Privaatetiket-
verskaffers het geregistreer om produk-
spesifikasies op ons stelsel te laai en terwyl 
dit ’n voortgaande proses is, het ons 
aansienlik vordering gemaak om beide 
verskaffers en produkspesifikasies te laai.

4.  Ons oudit al ons winkels kwartaalliks en ons 
verspreidingsentrums is jaarliks onder-
worpe aan PPECB (die Uitvoer be heer raad 
vir Bederfbare Produkte) en oudits vir Goeie 
Verspreidingspraktyk in ooreen stemming 
met voedselveiligheid standaarde.

   Ons skep maatstawwe en omskryf 
wetgewing van nie-RSA lande in bruikbare 
en ouditeringsdokumente vir verskaffers 
om hul plaaslike wetgewing te gebruik om 

aan regsvereistes te voldoen en voedsel-
veiligheid in te stel. Zambië is die eerste 
land waar ons begin het en dié nie-RSA 
program word volgende na Angola en 
Nigerië uitgerol.

5.  Ons het ’n elektroniese herroepingstelsel 
in plek wat die doeltreffende en doelgerigte 
herroeping van enige item moontlik maak. 

6.  Ons dra by tot bedryfsverenigings en 
 regu leerders soos die Raad op Verbuikers-
 goedere van Suid-Afrika en die Nasionale 
Reguleerder vir Verpligte Standaarde 
(NRCS) en verseker daardeur dat ons op 
hoogte is van alle ontwikkelings en dat 
bekommernisse toepaslik uitgelig word. 

Deeglike nakomingsverslae word maandeliks 
saamgestel en deur plaaslike bestuurders, 
streeksbestuurders en uiteindelik die Hoof-
bedryfsbeampte nagegaan. Die voortgesette 
monitering en omvattende sigbaarheid van 
die voedselveiligheidmaatstawwe verseker 
dat ’n kultuur van voedselveiligheid inge-
wortel is in die Groep. Ons deurlopende 
interne personeelopleidingsprogram, wat 
spesifiek modules oor voedselveiligheid en 
gehalte insluit, ondersteun dié kultuur.

RSA-WINKELS 
ONAFHANKLIK 

GEOUDIT 

GEREGI-
STREERDE 

VER SKAFFERS 
ONDER WORPE 

AAN ONDER-
SOEKE OF 

OUDITS VIR 
VOEDSEL-

VEILIGHEID

BEVESTIGDE 
VOORVALLE 

VAN VOEDSEL-
VEILIGHEID 

2014 100% 100% —
2015 100% 100% —
2016 100% 100% —

2. FOKUS OP ONS WERKNEMERS 
Die voortgesette sukses van ons sake berus 
op ’n sterk kultuur van uitnemendheid en die 
toewyding van ons werksmag. Om die regte 
mense te lok en te behou en om gesonde 
verhoudinge met arbeidsverteenwoordigers 
te handhaaf, is noodsaaklik om ons mede-
dingende posisionering deurgaans te verbeter. 
Die Shoprite Groep se beurs programme verskaf 
deurgaans ’n beskikbaarheid van waardevolle 
vaardig hede, en ons opleiding- en ontwik-
kelings  programme verseker dat werk nemers 
hul potensiaal kan bereik en ons werksmag 
die beste bevoeg is om die Groep se sake-
doel witte te ondersteun.

AANTREKKINGSKRAG EN WERWING
Die Shoprite Groep is Suid-Afrika se grootste 
werkgewer in die privaat sektor en ons groei 
in al die lande waarin ons sake doen nood-
saak die deurlopende werwing van personeel 
op alle vlakke, in verskillende tale en kulture. 

Ons is baie trots op ons prosesse van 
menslike hulpbronbestuur en die jaarlikse 
groei van ons totale personeelmag dien as 
bewys dat ons span toepaslike institusionele 
prosesse het wat die lok en werwing van 
personeel betref.

STATISTIEKE SUID-AFRIKA VOEDSELINFLASIE
SHOPRITE GROEP INTERNE VOEDSELINFLASIE
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Die onderstaande tabel wys die groei in 
werknemers oor die afgelope drie jaar:

WERKNEMERS

NUWE 
WERKE 

GESKEP

PERSEN-
TASIE VAN 

TOTALE 
SWART 

VERTEEN-
WOORDIGING 

2014 123 100 11 762 95.9% 
2015 132 942 9 842 96.1%
2016 137 775 4 833 96.6%

 
OPLEIDING EN ONTWIKKELING
Voortdurende opleiding van al ons werk ne mers 
bly ’n sleutelfokus vir ons Groep, want dit stel 
ons in staat om werkstandaarde, prosesse en 
praktyke asook veranderinge in wetgewing of 
regulatoriese vereistes doeltreffend te kommu-
nikeer en om ’n kultuur te skep wat die Groep 
se filosofieë, werks etiek en waardes omvat. 

Die Groep het wesenlik in mense-ontwik-
keling oor die afgelope twee jaar belê, met 
jaar-op-jaar groei van meer as 43% in oplei-
dingsintervensies en meer as 25% in oplei-
dings ure. 

BEGUNS-
TIGDES

OPLEI-
DINGS DAE

INTER-
VENSIES

OPLEI DINGS-
URE

2014 76 694 173 463 293 756 1 387 707
2015 97 833 175 986 426 560 1 407 889
2016 112 661 221 842 611 780 1 774 734

Op takvlak is ons doelwit om ’n leeromgewing 
te skep waar die meerderheid van personeel 
groter toegang tot leergeleenthede het met 
verbeterde deursigtigheid wat die Groep se 
leeraanbod- en geleenthede betref. Ons 
oogmerk is om mobiliteit te dryf deur die opti-
male gebruik van tegnologie en die verdub-

beling van die aantal persone wat opge lei word, 
maar teen die helfte van die oplei dings be ste-
ding. Ons het ons nuwe Groep e-Leer-platform 
suksesvol op winkelvlak gebruik en ons 
bevoegdheid en werksge gronde leer planne op 
intreevlak uitgerol. Die getal e-Leer-kur sus se 
staan reeds op 87 en die Leer- en Ontwik ke-
lingspan ondervind reeds dat daar verhoog de 
deelname aan e-Leer-intervensies is.

E-LEER-GEGRONDE TEENOOR 
KLASKAMERGEGRONDE INTERVENSIES 

 

KLASKAMER E-LEER
2014 1 387 707 —
2015 1 315 288 92 601
2016 1 418 198 356 536

Ná die suksesvolle inwerkingstelling van 
e-Leer in ons supermarkomgewing, bestaan 
die behoefte nog vir gestandariseerde indi-
viduele e-Leer vir stelsels- en proses opleiding. 
Oor die volgende 18 maande gaan ons ’n 
omvattende e-Leer-oplossing in werking stel 
wat die installering van nagenoeg 2 500 doel-
gerigte opleidingskiosks in ons bedry wig hede 
behels en al ons supermark-handelsname en 
verspreidingsentrums in al die lande dek. 
Deur dié inisiatief gaan elke winkel in ’n 
opleidingsnode ontwikkel word, wat stabiele, 
gestandaardiseerde en geïntegreerde 
opleiding verseker. Die inisiatief sal aansien like 
besparing inhou omdat ’n groot hoeveelheid 
mense in ’n kort tydperk bereik kan word, 
veral in ’n geografies verspreide organisasie 
soos die Shoprite Groep.

Die Groep bied ook vele opleidingsinter ven-
sies om die beskikbaarheid van talent in ons 
omgewing van skaars en kritiese vaardighede 
te verseker. Sommige van die kritiese 
leerintervensies behels: 
–  Gefokusde opleidingsprogramme vir 

vakmanne soos leerling-bakkers en 
leerling-vleistegnici;

–  Die Program vir Leerling-Reken mees ters, 
wat fokus op die ontwikkeling van 
Geoktrooieerde Rekenmeesters. In dié 
verband het die Shoprite Groep erkenning 
van die Suid Afrikaanse Instituut van Geok-
trooieerde Rekenmeesters (SAIGR) ontvang 
vir die gehalte van ons Program vir leer ling-
rekenmeesters in Handel en Nywerheid;

–  ’n Verpligte gemengde leerkurrikulum vir 
Leerling- en Junior Aankopers; 

–  ’n Omvattende integrasieprogram en kurri-
kulum vir nuut aangestelde Sake-ontleders; 

–  Bestuur/Leierskapontwikkeling deur 
intervensies en opvolgbeplanning en die 
aktiewe dryf en ondersteuning van ons 
strategie vir Gelyke Indiensneming; en 

–  Tegniese vaardigheidsopleiding vir trok-, 
vurkhyser- en laaihyserdrywers in ons 
verspreidingomgewing. Werknemer-
welstand vir trokdrywers word hanteer 
deur ’n baie suksesvolle program om 
moegheid te bestuur. 

Bykomend daartoe fokus ons vaardig heids-
ontwikkelingsprogramme om mense in ons 
gemeenskappe met die relevante vaardig hede, 
wat hulle meer geskik vir aanstelling in die 
kleinhandelbedryf kan maak, te bekwaam. 
Met dié doel voor oë en in ondersteuning van 
ons B-SEB-vaardigheidsontwikkelingteikens, 
het ons vroeg in 2016 ’n nuwe Klein handel-
gereed heids program bekend gestel deur die 
SC Ontwik kelings trust. Die program het 
behels dat 5 373 werklose jeugdiges oplei ding 
ontvang het deur middel van ’n geak kre di teer de 
oplei dingsprogram wat oor twee maande 
gestrek het. Permanente indiens ne ming is aan 
al die leerders gebied wat die program 
suk ses vol voltooi het om bestaande intree-
vlakopeninge in ons bedrywighede te vul. 

Die Shoprite Groep se oorkoepelende 
doel is om die mees kostedoeltreffende en 
doelgerigte sentrum vir naskoolse klein han-
del opleiding oftewel Retail Varsity in die 
wêreld te wees – wat voldoen aan die vraag 
wat geskep word deur die Groep se groei- en 
transformasiestrategieë. 

PERSONEELOMSET EN OPVOLG-
BEPLANNING 
Personeelomset is van hoogstaande belang 
vir die Groep op bestuursvlakke. Vanweë die 
werksomgewing in die kleinhandelbedryf is 
die omset van laervlak werknemers hoog, 
maar ons is trots daarop dat ons ’n stabiele 
omsetkoers vir bestuursvlak werknemers het. 

PERSONEEL OMSET – BESTUURSVLAKKE
2014 16.27%
2015 16.72%
2016 16.73%

Opvolgbeplanning is in plek vir alle sleutel-
posisies in die Groep. Beplanningsessies word 
op streeksvlak gehou en ontwik kelingsplanne 
word vir relevante individue saamgestel. Die 
Groep se praktyk is om vakante poste intern 
te vul. Senior posvlakke word ook van binne 
gevul en dit het ’n groot uitwerking op die 
kultuur binne die organisasie – werknemers 
besef dat daar moontlikhede van loop baan-
groei is waarna hulle kan streef. 

WERKNEMERVEILIGHEID 
Die gesondheid en veiligheid van ons werk-
nemers is van uiterse belang en ons het bewese 
stelsels en prosesse in plek om gesondheids- 
en veiligheidsverwante risiko’s te verminder. 

Op Groep-vlak strewe ons na voort gesette 
bewustheid van Beroepsgesondheid en 
-veiligheid en om aan standaarde te voldoen 
wat ’n veiliger en gesonder werksomgewing 
skep. Ons werknemers ontvang deur die 
Werkopleiding Risiko-oplossingsplatform 
opleiding in gesondheid en veiligheid, wat 
gekoppel is aan bedryfsrisikobestuur om ons 
nakomings- en beheervlakke te onderhou. Die 
platform is uitgerol na alle Suid-Afrikaan se 
bedryfs persele in die Shoprite Groep en ons 
het dit uitgebrei na alle buur lande en regoor 

Lizwe Mnyamana (25) ’n voormalige dowe 
 werknemer van Shoprite Checkers, het 
 sedertdien by eDeaf aangesluit en lei tans die 
Groep se dowe leerders op.
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GEVALLESTUDIE
 
Die Superdiens-toekennings-
kompetisie is ons personeel se 
aansporingsprogram wat hulle 
beloon vir uitstaande klantediens. 
Die Superdiens-toekennings omvat 
180 000 personeellede, beide 
werknemers en sub-gekontrak-
teerde personeel, in 1 855 winkels, 
wat in ’n totaal van 15 lande 
handel dryf. 
 Met die fokus op sleutelareas 
van diens – Personeel, Winkel en 
Voorraad – vereis die kompetisie 
vir Superdiens-toekennings dat 
alle takke regoor alle handels-
name binne die Groep jaarliks aan 
drie rondtes deelneem. Elk van die 
rondtes gebruik bedryfsmaat-
stawwe soos kleinhandeloudits,
voedselveiligheidoudits, voorraadbestuurverslae, verkoopsverslae, sowel as die besoek van ’n geheime klant 
om die bes presterende winkels te bepaal. Personeel ontvang dan belonings vir hul deelname en spanwerk 
sowel as vir die tak se prestasie deur die loop van die jaar. 

NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

Afrika waar die Groep se voetspoor voortgaan 
om uit te brei. In die verslagtydperk is 10 250 
spesifieke oplei dings intervensies aanlyn 
gedoen. Aangrensend aan opleiding word 
nakomingskontrolelyste vir risiko bestuur 
aanlyn voltooi en dit verbeter nie net ons 
opleiding en die doeltreffendheid van ons 
beleide nie, maar hanteer ook areas van 
kommer. In totaal is 184 688 ouditkontroles in 
die jaar voltooi en dit beklemtoon die 
toewyding van bestuur om aan die geves-
tigde standaarde te voldoen. 

Ons stelsel maak ook die toepaslike verslag-
doening van enige gesondheids- en veilig heids-
verwante voorval moontlik, saam met beheer-
maatreëls om te verseker dat die gepaste 
opvolgstappe geneem word wanneer nodig. 

Alle ernstige voorvalle word aan die Hoof 
Finansiële Beampte verklaar vir onmiddellike 
aandag en optrede. Gereelde inspeksies op 
streeksvlak en onverwagte kontrollering 
geskied om te verseker dat daar op winkel-
vlak aan die maat skappy se gesondheids- en 
veiligheidsriglyne voldoen word.

RAPPORTEERBARE VOORVALLE 
2014 6
2015 7
2016 7*

*  In die verslagtydperk het sewe veiligheidsvoorvalle 

plaasgevind, waarvan personeel van kontrakteurs 

by vier betrokke was.

MIV/VIGS EN GESONDHEIDS TOETS-
PROGRAMME 
Die Shoprite Groep se MIV-en-Vigs-pro gram me 
sluit ’n 24/7 MIV-en-Vigs-oproep sentrum; ’n 
Medikasieprogram vir Profilak tiese Behan de-
ling ná Blootstelling; en regstreekse trau ma-
berading in. Die dienste is ook beskikbaar vir 
die families van werknemers.

In 2015 is toetse vir diabetes, cholesterol, 
hoë bloeddruk en die liggaamsmassa-indeks 
by die Vrywillige Voorligtings- en Toets-
program gevoeg. Die insluiting van die toetse 
het bygedra tot ’n toename aan werknemers 
wat hulle vir MIV laat toets. Die gemiddelde 
voorkomskoers van MIV in 2015/16 onder 
werknemers wat getoets is, is 8.4%, relatief 
tot ons Aktuariële en Impakontledings-
beraming van ’n 9.5%-voorkomskoers. 

’n Program om 2 100 HIV portuurop voe-
ders op te lei, is in 2015 bekend gestel en die 
deurlopende opeiding van die portuur op voe-
ders is noodsaaklik vir die program se sukses.

BREËBASIS SWART EKONOMIESE 
BEMAGTIGING
Ons Groep ondersteun die Suid-Afrikaanse 
regering in sy pogings om die formele 
ekonomie tot die voordeel van alle mense in 
Suid-Afrika uit te brei. 

Ons is trots op ons rekord van ’n 100% 
B-SEB-telling oor die afgelope paar jaar. Ten 
spyte van die feit dat die B-SEB-teikens vir 
2015 verhoog is, het die Shoprite Groep sy 
B-SEB-vlak van 100% asook ’n B-SEB 

erkenning op vlak 4 gehandhaaf. Die vlak 
4-sertifikaat was geldig tot Mei 2016 en ons 
is tans in die verifikasieproses vir die nuwe 
sertifikaat gegrond op die nuwe kodes.

B-SEB-ELEMENT
MAK-

SIMUM 2015 2014
Eienaarskap 20 7.87 8.80
Beheer van bestuur 10 3.34 4.80
Gelyke indiensneming 15 12.35 6.70
Vaardigheids-
ontwikkeling 15 8.26 10.60
Voorkeurverkryging 20 14.07 17.80
Ondernemings-
ontwikkeling 15 15.00 15.00
Maatskaplike-
ekonomiese  
ontwikkeling 5 5.00 5.00
  100 65.89 68.70

Die doelwitte wat deur die nuwe kodes gestel 
word en die sub-minimum vereistes wat 
daarby ingesluit word, het die B-SEB-
doelpale aansienlik geskuif en sal in die 
algemeen ’n uitwerking op die telling van die 
meeste korporatiewe groepe hê. Dit sal ’n 
uitdaging vir die bedryf en verskaffers wees 
om hul voormalige B-SEB-stand te handhaaf. 

Die Shoprite Groep het daarin geslaag om 
sy B-SEB-verbintenis te verhoog sodat dit die 
vereiste sub-minimum teikens in die volgende 
verifikasiesiklus sal behaal. Sekere van die 
Kode-vereistes is nie binne ons beheer nie, 
soos voorkeurverkryging, waarvoor daar ’n 
oplossing gesoek word. 
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Eienaarskap is een van die sleuteluit-
dagings om ons B-SEB-telling te verbeter en 
as ’n Groep bestee ons aktief tyd en hulp-
bronne om dié komponent aan te spreek. 

ARBEIDSVERHOUDINGE
Die Groep strewe daarna om positiewe en 
goed gevestigde verhoudings met alle erken de 
vakbonde in al sy bedrywighede regoor Afrika 
te handhaaf. Daar is tans nege vakbonde wat 
in die Groep erken word en hulle verteen-
woordig 36 109 van die Groep se kwalifi-
serende werknemers (of 30.38%). Ons 
vergader ook jaarliks met verteen woor digers 
van die wêreldwye vakbondfederasie, die UNI 
Global Union Federation, aan wie die meeste 
van die vakbonde geaffilieer is. Ons beskou 
die rol en betrokkenheid van vakbonde as ’n 
noodsaaklike meganisme om ’n omge wing 
van gesonde arbeids verhou dinge te verseker. 

Vakbondverteenwoordigers is ook in Suid-
Afrika verteenwoordig op al ons formele 
komitees van Gelyke Indiensneming, Vaar dig-
heidsont wikkeling en MIV/Vigs. Dié forums, 
saam met die kollektiewe vakbondforums 
dien as mega nismes waardeur werknemers 
as belang hebbers se bekommernisse en 
verwagtinge aangespreek word. 

Die Groep handhaaf ’n neutrale houding 
teenoor vakbondlidmaatskap, en die besluit 
om aan te sluit, hang van elke werknemer se 
eie oortuiging af. 

Dis tans ons tweede jaar in ’n loon- en voor-
dele-ooreenkoms van drie jaar met die Suid-
Afrikaanse vakbond. Arbeidsdispute in die 
Groep is opgelos sonder enige noemens waar-
dige voorvalle van onrus in die verslag tydperk. 

PRESTASIE-AANSPORINGS EN 
-BELONINGS
Die Vergoedingskomitee doen in besonder-
hede verslag oor die finansiële meganismes 
om werknemers se persoonlike doelwitte in 
ooreenstemming met die Groep s’n te bring. 
Bykomend tot finansiële aansporings en 
toekennings, het die Groep aansporings-
programme ontwikkel om uitnemendheid te 
identifiseer en sake-afdelings te beloon met 
erkenning en nie-finansiële belonings. 

3. FOKUS OP ONS OMGEWING
Die omgewingsimpak van al ons 
bedrywighede en dié van ons waardeketting, 
het ’n regstreekse uitwerking op die huidige 
en toekomstige gehalte en prys van ons 
produkte en ons vermoë om die Shoprite-
handelsnaam volhoubaar uit te bou. In 
ooreen stemming met ons belofte van lae 
pryse, konsentreer ons ons omgewings-
pogings op inisiatiewe wat ondoeltref fend hede 
asook die koolstofvoetspoor en koste regoor 
die waardeketting volhoubaar ver min der.

Omgewingsrisiko’s word bestuur as deel 
van ’n risikobestuursproses wat regoor die 
maatskappy strek en veelvuldige dissiplines 
omvat. Die prioritisering van omgewings-
risiko’s en -geleenthede word gegrond op die 
wesenlikheid daarvan wat bepaal word deur 
kwalitatiewe ontleding van die potensiële 
moontlikheid en uitwerking daarvan op die 
besigheid. Wesenlike risiko’s en geleenthede 
word geïdentifiseer deur alle beduidende 
sake-eenhede, en daar word by die 
kwartaallikse Risikoforum-vergadering 
verslag gedoen sowel as by die Maatskap-
like-en-Etiesekomitee. 

Ons ontleding en evaluering van moontlike 
stappe word geprioritiseer op grond van die 
volgende:
–  Vergelykende opbrengs op belegging;
–  Die strategiese voordeel vir die besigheid;
–  Wetsvereistes; en
–  Uitwerking op verbruikers.

KLIMAATSVERANDERING
Die Shoprite Groep verbind hom daartoe om 
internasionale pogings te ondersteun wat die 
meet en beheer van koolstofuitlating teiken. 
Die Groep het gevolglik sy 5de opeen volgende 
Koolstofopenbaarmakingsprojek-voorlegging 
in die verslagtydperk van stapel gestuur. Deur 
dié metingsproses kan die Groep areas met 
hoë uitlaatvlakke akkuraat identifiseer en 
toepaslike en spesifieke strategieë ontwikkel 
om dit te verminder. 

Vanuit ’n langtermynperspektief het energie-
doeltreffendheid en verwante belegging ’n 
hefboom vir strategie oor die afgelope vyf jaar 

geword weens die aansien like bydrae van 
elektrisiteit tot beide ons bedryfskoste en 
koolstofvoetspoor. Die fisiese uitwerking van 
klimaatsverandering soos water tekorte weens 
droogtes; winkels wat onder vloede deur-
geloop het; asook die verwante verlies aan 
handelsure/inkomste is verdere sleutelfaktore 
wat die langtermyn strategie beïnvloed. 

Ons is in die proses om die volgende stappe 
te neem: 
–  Verandering van toerustingverkryging-

strategieë om energiedoeltreffende 
oorwegings in te sluit en te prioritiseer; 

–  Verandering van besluitnemingstrategieë 
vir die ontwikkeling van nuwe geboue 
asook opknappings om energiedoel-
treffende oorwegings in te sluit en te 
prioritiseer;

–  Verandering van onderhoudstrategie van 
’n oorwegend reaktiewe aard na een wat 
meer pro-aktief is. ’n Regstreekse gevolg 
hiervan is die belegging in ’n verkoeling-
bestuursoplossing waarvan meer beson-
derhede hieronder verskaf is; 

–  Die inwerkingstelling van ’n strategie om 
water- en elektrisiteitsverbruik te vermin der 
met ’n toegewyde hulpbron span wat 
teiken om die doelwitte te behaal wat die 
Groep daargestel het; 

–   ’n Vergoedingstrategie wat onder meer 
personeel aanspoor om afval na 
stortingsterreine; elektrisiteit- en water-
verbruik; verkoelinguitlaatgasse; en 
fossielbrandstofverbruik te verminder; en

–  Gaan voort om koolstofopenbaarmaking- 
en verslagdoeningstrategie by te werk en 
met beleidsmakers op ’n gereelde 
grondslag te ontmoet. 

Die Groep se absolute koolstofuitlating is 
sowat 1 650 000 ton van CO2e, waartoe 
Omvang 1, 2 en 3 onderskeidelik 9%, 91% 
en 1%, bygedra het. Verkoeling, lugver-
koeling en beligting vorm ’n wesenlike deel 
van die Groep se bedrywighede met meer as 
17 000 verkoelde kabinette, 5 500 koel-
kamers, 650 sentrale lugverkoelingsaanlegte 
en 1 000 000 lampe. 

Die fotovoltaïese sonpanele by Checkers Kathu, Noord-Kaap Provinsie, Suid-Afrika, neem 3 300m2  van die dak in beslag en wek 2 306 kWh per dag op, 
voldoende vir ’n elektriese motor om 10 000km af te lê.
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NIE-FINANSIËLE VERSLAG (VERVOLG)

Uitlating weens die verlies aan verkoel-
middel; elektrisiteit wat verbruik is; en afval 
wat op stortingsterreine weggegooi word, is 
grootskaalse bydraers tot die Groep se 
Omvang 1, 2 en 3 uitlating, onderskeidelik.

Die Groep is in die proses om ’n 
verkoelingbestuurstelsel, wat alle koel- en 
vriesgeriewe sentraal monitor en beheer, in 
werking te stel. Die langtermynstrategie is om 
die stelsel so uit te bou dat dit onder meer 
ook lugverkoeling en beligtingstelsels monitor 
en beheer. Ons is ook in die proses om 
tradisionele lampe met meer energiedoel-
treffende oplossings te vervang en fotovol-
taïese dakpaneelstelsels op die dakke van 
ons takke te installeer, met die doel om nie 
net elektrisiteitsverbruik te verminder nie, 
maar ook om meer selfversorgend te wees. 

Dié projekte en stelsels het ten doel om 
die Groep se absolute koolstofuitlating met 
meer as 235 000 ton CO2e te verminder, en dit 
hou, as ’n byvoordeel, ook groot besparing 
op onderhoudskoste in. 

Shoprite se beywering vir gesentraliseerde 
verspreiding speel ’n kritiese en grondlig-
gende rol om die koolstofvoetspoor van 
beide Shoprite en die bedryf vir snel bewe-
gende verbruikersgoedere s’n te verminder. 
Meer as 2 000 verskaffers lewer nie meer op 
’n roete van “regstreeks-na-die winkel” aan 
die mark nie. Dit skakel miljoene onnodige en 
ondoel treffende kilometers uit wat van winkel 
tot winkel gery word én dit verlig opeen-
hoping by winkelaflewerings punte. Hierdie 
duur en ondoeltreffende roete na die mark lei 
uiteindelik tot verhogings in die prysing van 
produkte. Verskaffers fokus nou op hul kern 
vermoëns en nie op onnodige duur berging 
en vervoer nie. Dit bemagtig verder klein en 
medium ondernemings wat Shoprite se 
voorraadketting gebruik. 

Dit is ’n gekompliseerde proses om kool-
stofuitlating met ons eweknieë in ons sektor 
te vergelyk omdat die koolstofopen baar-
makingsprojek nie sektor-spesifieke stan-
daarde vir verslagdoening het nie, en as gevolg 
daarvan is voorleggings tussen eweknieë 

onbestendig. Faktore soos die gebruik van 
ruimte vir byvoorbeeld voedsel teenoor klere 
teenoor toebehore; of versprei dingsnetwerke 
wat self of deur uitkontrak tering hanteer 
word; en of franchises in- of uitgesluit word, 
is van kritiese belang om vergelykings 
moontlik te maak. Ons nooi belangstellendes 
uit om ons te kontak vir verdere inligting in dié 
verband en dit sal ons die geleentheid gee 
om gesprekke te voer en insig te kry in die 
koolstofvoetspoor berekeninge en faktore wat 
ons moet oorweeg vir vergelykbare ontleding. 

VERPAKKING, HERWINNING EN 
AFVALINVORDERING
Verpakking is noodsaaklik vir ons sake om 
verskeie redes, wat wissel van voedsel veilig-
heid en higiëne, tot verhoogde raklewe, veilige 
hantering en vervoer asook om dit visueel 
aantreklik vir klante te maak, maar dit lei 
onvermydelik tot bykomende koste en eindig 
gewoonlik ná verbruik in stortings terreine op. 

Die Shoprite Groep fokus deurgaans op die 
vermindering van verpakkingskoste en 
 hieronder lys ons voorbeelde van ons 
pogings gedurende die afgelope jaar: 
–  Alle geriefsvoedselkartonne en -houers word 

nou van herwinde materiaal gemaak, waar-
voor 89 ton herwinde papier gebruik word.

–  Die hoeveelheid bordpapier wat gevou 
word in toebroodjiebuise by die deli’s is 
met 42% verminder deur dit kleiner en 
van ’n ligter materiaal te maak. 

–  Die ikoniese Checkers Groen Herwinde 
Sak het in 2015 ’n Silwer-toekenning van 
die Suid-Afrikaanse Plastiekherwin nings-
organisasie ontvang. In die afgelope jaar 
is 199 miljoen van die sakke verkoop wat 
beteken dat ons die storting van 2 190 ton 
materiaal voorkom het. Die sakke word 
van 100% herwinde materiaal gemaak 
met ’n minimum van 75% afval ná die 
verbruiker dit ontvang het. Beide van dié 
aansprake word onafhanklik geoudit en 
deur die SGS-akkreditasieliggaam 
bevestig.

Ons werk voorts deurgaans aan die uitbeel-
dings op die verpakking om seker te maak 
dat alle verpakking die relevante herwin nings-
logo’s insluit wat verbruikers inlig oor die 
gebruikte materiale asook die herwinbaarheid 
daarvan. Dit ondersteun ook herwinnings-
maatskappye met die sortering van materiale 
in die invorderingsproses. 

Ons verspreidingsafdeling het ’n bena-
dering van nul-tot-stortingsterrein, wat fokus 
op: Verwyder, Vervang, Hergebruik en Herwin.

Herwinningsinisiatiewe met karton- en 
plastiekmateriale is in ooreenstemming met 
dié benadering in werking gestel. Dit is 
gegrond op internasionale beste praktyk en 
die inisiatief is deel van Shoprite se omge-
keerde logistieke strategie. Belegging in dié 
verband het by Centurion plaasgevind. 

Om die behoefte vir duur kartonver-
pakking weg te neem, is ook ’n oogmerk vir 
Shoprite. Om dié geleentheid aan verskaffers 
te bied, is aansienlik belê in metodes van 
“terug besorg bare-vervoer-verpakking” wat 
gebruik word deur erkende multinasionale 
kleinhandelaars. Die voordele van die 
inisiatief ondersteun ons om ons voorraad-
kettingkoste op ’n volhou bare wyse te 
verminder. 

4. FOKUS OP ONS VERSKAFFERS 
’n Fokus om sterk verhoudings op die lang 
termyn met verskaffers te ontwikkel asook 
die sorgvuldige oorweging van hul behoeftes, 
lei tot verskeie raakpunte van gemeen skap-
like voordeel waaronder kostebesparing, laer 
risiko, verhoogde voedselveiligheid en klem 
op deurlopende verbetering. 

Vir voortgesette sukses is ons van ons 
verskaffers afhanklik. Ons ondersteun hulle 
en dryf ’n groeikultuur op verskeie maniere, 
waaronder raadgewing deur ons afdeling vir 
voedselveiligheid en gehalte; ondersteuning 
met produkvervoer en inventarisbestuur deur 
ons voorraadkettingafdeling; aanplantings-
programme vir ons varsvoedselverskaffers; 
asook vaardigheidsontwikkeling vir ons 
kleiner verskaffers.

Ons koop by ’n groot aantal verskaffers 
aan en net ons Freshmark-afdeling alleen 
doen sake met 472 produsente in Suid-Afrika, 
waarvan 31% ’n jaarlikse omset van minder 
as R500 000 het en 71% van verskaffers ’n 
jaarlikse omset van minder as R5 miljoen het. 
Om met klein verskaffers te werk, diversi fi-
seer nie net klimaat- en ander risiko’s nie, 
maar dit beteken ook dat ons in staat is om 
plaaslik verkryging te doen, terwyl ons klein 
ondernemings ondersteun. 

Ons verskaffers geniet die strukturele 
voordele wat gepaard gaan om in ’n vennoot-
skap met ons te wees. Dit sluit integrasie met 
ons voorraadketting in, wat vervoer en 
gesen traliseerde aflewering aan versprei ding-
sentrums en winkels omvat. Ons het ook belê 
in terugbesorgbare en herwin bare plastiek-
kratte wat verpakkingskoste verminder en 
produkte beter beskerm. Verskaffers kan 

ONS HET AGGRESSIEWE TEIKENS VIR UITLAATGASVERLAGING VIR 2025 TEENOOR ONS 
2014-BASISLYN GESTEL, SOOS HIERONDER UITEENGESIT: 
 

TEIKENS VIR UITLAATGASVERLAGING TEENOOR BASISLYN

Verlaag metrieke ton CO2e per 
eenheid inkomste 50%
Verlaag metrieke ton CO2e per 
vierkante meter 40%
Verlaag metrieke ton CO2e per 
 voltydse-ekwivalent werknemer 25%

26

KORPORATIEW
E 

 BEHEER
BEDRYFSOORSIG



S H O P R I T E  H O L D I N G S  B P K  G E Ï N T E G R E E R D E  V E R S L A G  2 0 1 6

daardeur op vervoeruitgawes spaar en ons 
kan seker maak dat ons beheer oor die 
produk en sy koste vir die grootste deel van 
sy reis het. Vandag kan die Shoprite Groep 
produkte van enige deel van die wêreld na 
afgeleë gebiede op die Afrika-vasteland stuur 
waar die Groep kleinhandeltakke het. Dié 
vermoë om internasionaal handel te dryf en 
verkryging te doen, bied ’n duidelike mede-
dingende voordeel vir die Groep.

TUISGEMAAK 
Tuisgemaak is ons ontwikkelingsprogram vir 
klein ondernemings. Individue wat ’n produk 
het om te verkoop, het nie noodwendig 
aanvanklik die vermoëns om as ’n nasionale 
verskaffer te registreer nie. As ons potensiaal 
in die produk sien, kan die onderneming deel 
van ons Tuisgemaak-program word, deur ’n 
stelsel wat deur die plaaslike winkel be-
stuur der hanteer word. Ons gee leiding in 
elke stadium van hul ontwikkelingsreis met 

sigbare uitda gings soos bystand om aan 
gesondheids- en higiëne-standaarde te 
voldoen en verkoops patrone te ontleed. Die 
program ondervind bestendige groei sedert 
dit begin is en ons verkoop tans 218 lyne van 
ons 60 Tuisge maak-verskaffers. 

5. FOKUS OP ONS GEMEENSKAPPE
As Afrika se grootste kleinhandelaar is die 
Shoprite Groep se toewyding aan 
gemeenskappe op basiese beginsels gebou: 
1.  Ons gebruik ons skaal en koopkrag om 

elke dag en voortgeset lae pryse aan 
verbruikers te bied oor ’n wye reeks van 
voedsel- en huishoudelike items; 

2.  Ons bied goeie werksgeleenthede en 
verseker dat ons werksmag die gemeen-
skappe wat ons bedien, weerspieël; en 

3.  Ons tree op vir verandering, wat deel is 
van ons #ActForChange-benadering, in 
die gemeenskappe waarin ons sake doen 
deur saam te span met plaaslike vennote 
in maatskaplike beleggingsinisiatiewe wat 
’n grootskaalse uitwerking het en werklik 
’n verskil in mense se lewens maak. 

Die konsep van gedeelde waardes onderskryf 
ons benadering tot Korporatiewe Maat-
skaplike Investering. Dit gaan daaroor om in 
die toekoms te belê vir ons besigheid en vir 
die samelewing. Ons vul die gaping in 
plaaslike gemeenskappe deur mense op te 
hef, te ontwikkel en te laat groei omdat hulle 
die grondslag van ons besigheid se sukses 
vorm. Hulle is ons klante, verskaffers, 
werknemers en uiteindelik ons vennote. Dit is 
meer as net ’n verantwoordelikheid; dit is ’n 
bestaanswyse wat konstante en deurlopende 
optrede vir verandering, oftewel 
#ActForChange, behels. 

Ons handelinge word deur vier dryfkragte 
gelei: 
–  ONS BEVEG HONGERTE deur doeltref-

fende en volhoubare oplossings om 
voedselskaarsheid regoor Afrika op die 
kort, medium en die lang termyn aan te 
spreek;

–  ONS BEMAGTIG VROUE deurdat ons 
die ondernemings van vroue regdeur 
ons voorraadketting ontwikkel en laat 
groei, sowel as deur vennootskappe met 
vroue wat hulle inspan om honger te 
bekamp in die gemeenskappe waarin 
ons sake doen; 

–  ONS ONTWIKKEL VAARDIGHEDE om 
indiensneming in ons sake moontlik te 
maak vir duisende mense en ons 
beywer ons daarvoor om die 
vaardighede van duisende meer te 
ontwikkel om hulle diensbaar in die 
kleinhandelbedryf te maak; en

–  ONS #ACTFORCHANGE IN GEMEEN-
SKAPPE deur saam te staan met 
plaaslike vennote om aan die behoeftes 
van gemeenskappe te voldoen. 

ONS BEVEG HONGER
Voedsel is ons kern saak en ons glo dat ons 
’n beduidende rol kan speel om behoeftige 
gemeenskappe te ondersteun. Ons program 
van “We Fight Hunger” is by verre die grootste 
fokus van ons strategie vir Korporatiewe 
Maatskaplike Investering en teenwoordig in 
geldwaarde 88% van dié besteding vir die 
2016 finansiële jaar. 

Bloot die hoeveelheid en geografiese 
voetspoor van ons gemeenskapsbydraes 
dwing ons om ’n stewige program met   
onder steuningsprosesse in plek te hê om die 
voedselsekerheiduitdagings, wat baie mense 
regoor die Afrika-vasteland daagliks ondervind, 
aan te spreek. 

Alle Shoprite- en Checkers-supermarkte 
het ’n beleid van geen vermorsing en oorskot 
voedsel word aan honderde nie-winsgewende 
organisasies, wat tesame duisende honger 
mense daagliks voed, geskenk. 

Ons Mobiele Sopkombuis-voedings-
program bedien al amper vir ’n dekade 
kwesbare gemeenskappe daagliks. In die 
afgelope jaar het ons soptrokke bykans 
4.5 miljoen etes bedien. 

Ons fokus ook daarop om begunstigde 
organisasies te identifiseer om langtermyn-
oplossings te vestig, soos Volhoubare Voed-
seltuine om honger in gemeenskappe te verlig, 
terwyl dit ’n inkomste vir individue en organi sa-
sies genereer wat die model volhou baar maak.

Nuwe vennootskappe en projekte is 
suksesvol in werking gestel om ons mobiele 

R109MILJOEN

IN DIE  
VERSLAGJAAR 

HET ONS 
 VOEDSEL TER 
WAARDE VAN 
R109 MILJOEN 

GESKENK.

GEVALLESTUDIE
 
Die soetkoekie- en koekver-
skaffer PAM DORASAMY is ’n 
voorbeeld van ’n Tuisgemaak-
ver skaffer wat ’n onderneming, 
wat nou 15 permanente werk-
nemers het en gebak aan 40 
Shoprite- en Checkers-winkels 
in KwaZulu-Natal verskaf, 
opgebou het.
 Haar maatskappy in Phoenix, 
Pam’s Homemade Treats, het sy 
oorsprong in haar familie se 
 soetkoekieresep wat haar die 
inspirasie gegee het om self 
 soetkoekies en koeke in haar 
kombuis te bak en by gemeen-
skapsmarkte, fabrieke en die 
Phoenix-winkelsentrum te 
verkoop. Toe sy Shoprite in 2008 
genader het, het dít haar in 
staat gestel om haar onderne-
ming uit te bou, omset tot 
R1.8 miljoen te verhoog en ’n 
aangrensende eiendom te koop 
om haar bakkery te huisves.
 Pam, wat passievol oor vaar-
digheidsontwikkeling is, stel 
slegs onopgeleide en werklose 
mense aan sodat hulle die 
nodige vaardighede kan leer en 
só bemagtig word om hul eie 
bakonder nemings te begin. 
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sopkombuise in meer volhoubare gemeen-
skapsopkombuise om te skakel. Almal van 
dié nuwe ontwikkelings word gegrond op ’n 
5-punt-bloudruk vir volhoubare inisiatiewe. 

Ons benadering begin met die 
identifisering van ’n begunstigde organisasie 
en dan die aanstelling van vennote in ’n 
Shoprite-gemeenskap wat dit in werking kan 
stel. Ons het byvoorbeeld ’n skool in 
Kaapstad, Greenlands Primêr, met bykans 
1 000 leerders op ’n staatsgesubsidieerde 
voedselskema, wat bykans 130 kinders voed. 
Ons gebruik ons Shoprite Mobiele 
Sopkombuis en bedien sop en brood aan die 
behoeftigste leerders vir 6 maande terwyl ons 
’n voedseltuin van 600m2 by die skool 
ontwikkel. 

Ons het ook ’n betekenisvolle verhouding 
tussen die skool en die plaaslike Shoprite-
winkel gevestig deur middel van gereelde 
besoeke en ondersteuning van fondsin-
samelings. Die inisiatief sluit ook ’n 
EduMaintenance-fase van 12 maande in 
waartydens ons seker maak dat die oordrag 
van vaardighede plaasvind en dat alles in 
plek is om die volhoubaarheid van die projek 
oor die lang termyn te verseker. 

Die huidige status is dat die opbrengs van 
die tuin gebruik word in die skool se 
voedings program om die koste per ete te 
verlaag en die oorblywende opbrengs word 
verkoop aan personeel as ’n wyse om 
inkomste te genereer.

Die skool is ’n begunstigde van die 
Nasionale Skoolvoedingsprogram, wat 
ingestem het om voortaan die salaris van die 
Tuin Kampioen te betaal. Dit beteken dat die 
werk wat geskep is as gevolg van die tuin se 
vestiging nou volhoubaar is, sonder enige 
uitgawe van die skool se kant af. 

–  Wathint’ Abafazi in Bethelsdorp in die 
Oos-Kaap, ’n gemeenskapsprojek wat as 
’n crèche begin het en nou ’n baken van 
hoop vir die Joe Slovo-gemeenskap is. 
Die Shoprite Groep het belê in ’n 
vraghouerkombuisgerief en die uitbreiding 
van die organisasie se voedsel- en 
blomtuin. Die gevolg sal ’n volhoubare 
tuin wees wat gereeld aansienlike oeste 
en blomme lewer en die organisasie in 
staat stel om hul weeklikse maaltyddiens 
van drie dae tot vyf dae te verhoog en ’n 
inkomste genererende onderneming te 
vestig wat oesprodukte en blomme 
verkoop. 

–  Die Yenzanathi-gemeenskapopheffings-
projek bedien en hef die kwesbare mense 
in die gemeenskap van Botha’s Hill in 
KwaZulu-Natal op. Dit het alles begin toe 
Mev. Hlophe, ’n huiswerker op daardie 

Die skool het ook vanaf Mei 2016 ’n 
sogenaamde middageteklub gevestig as 
voorsiening aan leerders wat nie gedek word 
deur die staatsgesubsidieerde skoolvoedsel-
skema nie asook vir opvoeders en ouers. 
“The Green Deli” het een tuinkok in diens wat 
van die opbrengs uit die tuin gebruik om 
bekostigbare, voedingryke en smaaklike 
geregte te maak wat teen afslagpryse 
verkoop word. Die inkomste word weer in 
tuinonderhoud teruggeploeg. 

Die tuin dien as ’n opleidingswerktuig vir 
die skool en dit was die leerders se eerste 
kennismaking met verskeie van die gewasse.

Die ondervinding en insig wat ons deur die 
Greenlands Primêr-inisiatief opgedoen het, 
word nou gebruik vir die ontwerp en uitrol van 
verdere projekte. Voorbeelde van nuwe 
projekte vir die jaar is:

Die 600m2 volhoubare gemeenskapskostuin wat in Julie 2015 by Greenlands Primêr buite Kaapstad gevestiig is, het sy eerste oes drie maande later gelewer.

Die Wathint’ Abafazi volhoubare gemeenskapskostuin in Bethelsdorp, Oos-Kaap, is in 2013 begin en 
verskaf nou kos aan meer as 200 mense.
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stadium, wou uitreik na behoeftige mense 
om haar en honger mense te voed. Die 
Groep se ondersteuning behels die 
opgradering van die kombuis, voedsel-
tuinontwikkeling en tuinopleiding vir 
vrywilligers, wat Yenzanathi uiteindelik in 
staat stel om sy voeding van twee dae tot 
vyf dae per week uit te brei. Huidige 
inkomstebronne sluit ’n internetkafee en 
’n hoenderhok in. Die Groep se hulp sal 
hul bedrywighede steun deur die verkoop 
van oorskot oesprodukte. 

ONS BEMAGTIG VROUE
Vroue speel ’n wesenlike rol in ons sake – 
hulle is ons klante, werknemers en verskaf fers. 
Ons werk met vroue saam om geleenthede 
vir diegene te identifiseer wat die potensiaal 
het om vooraad aan die Shoprite Groep te 
verskaf, en help hulle om toepaslike vaar dig-
hede te ontwikkel sowel as om die onder   ne-
mings as suksesvolle bedrywighede uit te 
bou. Ons werk ook in vennootskap met 
besonderse vroue, wat hulle beywer om honger 
in hul gemeenskappe te verlig, en help hulle 
deur hul pogings te steun en te verbeter deur 
ons omvattende hongerverligtingsprogram. 

ONS ONTWIKKEL VAARDIGHEDE
As een van die grootste werkgewers in Afrika, 
glo ons dat die ontwikkeling van mense se 
vaardighede nie net vir ons ’n dryfkrag is nie, 
maar ook vir die ekonomie. Ons beywer ons 
om die jeug se vaardighede te ontwikkel deur 
opvoedkundige en werksgeleenthede te skep 
wat regstreeks aan ons sake gekoppel word 
en daardeur ’n voortgesette vloei van 
uitstaande talent kan skep. 

Projekte vir die ontwikkeling van vaardighede 
in gemeenskappe sluit in:
–  Leap-skole: Leap het tans ses skole en 

ons ondersteun een leerder per skool en 
sal verdere ondersteuning gee deur ’n 
beursaanbod aan oud-leerlinge wat 
voldoen aan die vereistes van die Shoprite 
Groep se beursskema.

Vrywilligers begin met werk om die Yenzanathi-gemeenskapsopheffingsprojek in Botha’s Hill,  
KwaZulu-Natal te vestig.

–  SA Tienerentrepreneurstigting: 
Die Groep ondersteun die entrepreneur 
gemeen skaps kursus by die Ikamvalethu 
Sekon dêre Skool in Langa waar studente 
deur ’n program van 10 modules werk 
waarvan die hoogtepunt ’n innoverende 
sake-idee of -model is. 

ONS REIK UIT NA PLAASLIKE 
GEMEENSKAPPE
Die Shoprite Groep beywer hom vir 
gemeenskapsontwikkeling. Deur ons 
uitgebreide winkelnetwerk vat ons die hande 
van die gemeenskappe waarin ons sake doen 
en werk saam met plaaslike vennote om 
vinnig en doeltreffend op te tree. Ons optrede 
in gemeenskappe in opvolging van ons 
#ActForChange-benadering help hulle om te 

groei, te ontwikkel en hul volle potensiaal te 
bereik. Ons doen dit omdat gemeenskappe 
deel van die kern van ons sake is.

Gedurende die verslagtydperk het die Groep 
ontelbare kere nie-winsgewende organi sa-
sies, gemeenskapsprojekte, skole en ander 
waardige sake gesteun, insluitend die 
volgende:
–  Vroeg in 2016 het die Shoprite Groep 

vinnig opgetree om gemeenskappe te 
help wat deur droogte geteister is en met 
watertekorte gesukkel het deur 605 641 
liter water te skenk en/of te vervoer aan 
dorpe in die Vrystaat, Noordwestelike 
Provinsie en KwaZulu-Natal. 

–  Verder het die Groep verskeie 
gemeenskapsorganisasies ondersteun 
met hul fondsinsamelings soos Cuppa for 
Cansa, Kersgeskenk-toedraaidienste en 
Loslitdag-insamelings vir mense met 
ongeskikthede en ’n totale bedrag van 
R4 459 378 is vir behoeftiges ingesamel.

–  In Januarie 2016 is ons #ActforChange-
fonds gevestig ná versoeke deur 
verbruikers wat ’n verskil wou maak in 
gemeenskappe wat deur natuurrampe 
getref is of wat ernstige uitdagings het. 
Klante kan nou ’n verskil maak deur slegs 
R5 of meer by hul aankoop te voeg by die 
betaalpunte van enige Shoprite- of 
Checkers-supermark in Suid-Afrika. Die 
fonds gee verligting aan mense in Suid-
Afrika in vennootskap met organisasies 
soos die Voedselbank SA, Agri SA, Gift 
of the Givers, SA Rooikruisvereniging, 
Working on Fire en ander plaaslike 
nie-winsgewende organisasies. 

GEVALLESTUDIE

Mickey Winifred Linda is ’n vrou van Khayelitsha in die Wes-Kaap wat die Yiza 
Ekhaya-sopkombuis gestig het. Yiza Ekhaya is ’n gemeenskapsgegronde 
projek wat ’n crèche, voedseltuin en naaldwerkprojek omvat. Die projek voed 
sowat 250 kinders asook bejaardes wie se afhanklikheid van medikasie dit 
vereis dat hulle gereeld eet. 

Sy is in die gemeenskap bekend as “Nompilo”, wat losweg as “Versorger” 
vertaal kan word, en Mickey probeer nie net om aan die onmiddellike behoeftes 
om haar te voldoen nie, maar ook om meer volhoubare oplossings in werking 
te stel wat die uitdagings rondom voedselsekerheid in die  gemeenskap kan 
aanspreek. 

Toe die Shoprite Groep van die projek hoor, het ons betrokke geraak en 
onmiddellik ondersteuning gegee deur die skenking van voedsel, 
kombuistoerusting en stoele vir die klomp bejaardes wat deur die sopkombuis 
 ondersteun word. 

Nou, meer as ’n jaar later, brei die Groep sy ondersteuning vir Yiza Ekhaya 
uit en werk met ander plaaslike vennote saam om die bestaande voedseltuin 
uit te bou en om te help om tien bykomende tuisvoedseltuine te vestig vir 
vrywilligers van die projek. ’n Deel van die oesopbrengs van elk van dié tuine 
sal tot die bestaande voedingskema by Yiza Ekhaya bygedra word, terwyl die 
res van die oes gebruik sal word om bykomende sopkombuise of voeding-
skema’s te vestig sowel as om ’n inkomstebron vir die vrywilligers te wees.
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