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Elke dag echte waarde leveren.





 1.

Bij TJX zijn onze inspanningen op het  
gebied van verantwoord ondernemerschap 
verankerd in onze missie om elke dag geweldige 
waarde te leveren aan onze klanten.  
Onze missie is al 45 jaar lang hetzelfde, en dat geldt ook voor ons streven om een  

maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Wij geloven dat we, door te investeren  

in onze Medewerkers en gemeenschappen, ons bewust te zijn van onze impact op het milieu  

en door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de interesses van onze belanghebbenden 

behartigen en tegelijkertijd de juiste afweging maken voor ons off-price bedrijf. Wij zien ons 

wereldwijde programma als voortdurend in ontwikkeling, en wij blijven ons inzetten voor een  

positieve impact op de wereld, waarbij onze inspanningen onze kernwaarden weerspiegelen  

van eerlijkheid, integriteit en het elkaar behandelen met waardigheid en respect.



Ernie Herrman
Chief Executive Officer en president 
The TJX Companies, Inc.

Het is ons duidelijk  

dat onze toewijding  

aan het ontwikkelen en 

implementeren van zinvolle  

ESG-praktijken nog altijd  

even belangrijk is. We  

geloven dat onze klanten, 

gemeenschappen en andere 

belanghebbenden dit van  

ons verwachten – en het is  

wat we van onszelf eisen.”

“
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ONZE WERELDWIJDE 
PIJLERS VAN 
VERANTWOORD 
ONDERNEMERSCHAP

Onze werkplek 4

Onze gemeenschappen 10

Duurzaam milieubeheer 22

Verantwoord zakendoen 34 

Ga voor meer informatie naar tjx.com/responsibility.

Houd er rekening mee dat verwijzingen in dit boekje naar items die zijn gerealiseerd  
of behaald, verwijzen naar het boekjaar 2022 van TJX, dat eindigde op 29 januari 2022, 
tenzij anders vermeld.
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ONZE WERKPLEK
Onze Medewerkers brengen ons bedrijf tot leven.



23.000+
deelnemers aan cursussen binnen ons  

Globale Leiderschap Curriculum sinds 2017

/  HOOGTEPUNTEN FY22

We brengen verslag uit over  
onze inspanningen om van TJX  
een geweldige werkplek te maken 
op de volgende gebieden:

/ Werving

/ Loopbaanontwikkeling

/ Inclusie en diversiteit

/ Welzijn van Medewerkers

5.

Medewerkers brengen ons bedrijf tot leven en we willen hen helpen 
door van TJX een geweldige werkplek te maken. We streven naar 
een werkplek waar onze medewerkers zich welkom voelen op 
de werkvloer; gewaardeerd vanwege hun verschillende ideeën, 
achtergrond en ervaring en betrokken bij onze missie om elke  
dag geweldige waarde te leveren aan onze klanten.

63%
van de leidinggevende posities in 
winkels en regiokantoren werden 
ingevuld door interne promoties1

80%
van de wereldwijde promoties in het boekjaar 

2022 werd en door vrouwen behaald

Initiatieven op de werkplek
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Als wereldwijde retailer is het aantrekken, ontwikkelen  
en behouden van toptalenten van cruciaal belang voor onze 
groei. We hanteren een veelzijdige benadering van werving 
om potentiële kandidaten te bereiken. We beschikken 
over wervingsprogramma’s gericht op studenten, recent 
afgestudeerden, kansarme of kwetsbare jongeren, diverse 
sociale en etnische groepen, defensiepersoneel en mensen 
met arbeidsbarrières. Het aantrekken van talenten is slechts 
het begin. We streven ernaar onze Medewerkers te trainen 
en te begeleiden om carrièregroei door de hele organisatie 
te bevorderen. Onze Leiderschapsontwikkeling Toolkit heeft 
leiderschapscompetenties en culturele factoren gedefinieerd 
die helpen onze kernwaarden tot uitdrukking te brengen 
en consistentie in leiderschapsontwikkeling te bevorderen. 
Bovendien is ons Wereldwijde Leiderschap Curriculum 
ontworpen om onze Medewerkers een consistente 
ontwikkelingservaring te bieden die is toegespitst op  
onze leiderschapscompetenties en culturele factoren. 

/  WERVING, ONTWIKKELING  
EN PERSONEELSBEHOUD 



/  HET OMARMEN VAN INCLUSIE  
EN DIVERSITEIT 

Taal- en communicatie-
vaardigheden

Organisato- 
rische  

rol

Politieke  
overtuiging

Werkervaring 

Uiterlijk

Religie

Opleiding

Inkomen

Leeftijd

Geslacht

Ras/etniciteit

Mentale/ 
fysieke 

vaardigheden

Seksuele  
geaardheid 

Genderidentiteit 
of-uitdrukking

Nationale  
herkomst

Diversiteit  
presenteert zich  
op vele manieren
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/  WERVING, ONTWIKKELING  
EN PERSONEELSBEHOUD 

Bij TJX zijn inclusie en diversiteit al jaren een belangrijk onderdeel van 
onze identiteit. We beschouwen diversiteit als alomvattend – ras, etniciteit, 
leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit, bekwaamheid, ervaring, 
religie, perspectieven en nog veel meer – en we weten dat een divers 
personeelsbestand ons kan helpen om creatief te denken, wendbaar  
te blijven, en, belangrijker nog, trouw te blijven aan onze waarden. Elkaar 
met waardigheid en respect behandelen is een van onze kernwaarden 
en we tolereren geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie. Deze 
verwachtingen worden voor alle Medewerkers benadrukt in de Internationale 
TJX Gedragscode. 

We zijn toegewijd aan de ontwikkeling van een meer inclusieve en diverse 
werkomgeving waar onze Medewerkers zich welkom, gewaardeerd en 
betrokken voelen. We beseffen ons dat dit werk een doorlopende reis 
vertegenwoordigt, en in boekjaar 2022 hebben we een wereldwijde enquête  
naar inclusie en diversiteit onder onze medewerkers afgerond en de 
bevindingen gebruikt om drie aandachtsgebieden te helpen definiëren  
voor ons werk op het gebied van inclusie- en diversiteit:

/ De vertegenwoordiging van diverse medewerkers in onze talentpijplijn vergroten

/ Leiders voorzien van de tools om verschillen te omarmen met bewustzijn, 
 eerlijkheid, gevoeligheid en transparantie

/ Alle Medewerkers aanmoedigen om inclusief gedrag en inclusieve  
 taalgebruik en praktijken te integreren in hoe we samenwerken en om  
 onze rol en verantwoordelijkheid op het gebied van inclusie te begrijpen

Aangepast van Johns Hopkins’ Diversiteitswiel via  
http://web.jhu.edu/dlc/resources/diversity_wheel/
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van onze Vice Presidents  
en hogere functies wereldwijd  

is vrouwelijk

47%

van de promoties wereldwijd 
werd door vrouwen behaald

80%

van ons wereldwijde 
personeelsbestand  

is zijn vrouwen

77%

van onze Medewerkers  
in managementfuncties 
wereldwijd is vrouwelijk1

68%

van onze Medewerkers  
in niet-leidinggevende functies 

wereldwijd is vrouwelijk

79%

/  ONS DIVERSE PERSONEELSBESTAND



/  WELZIJN VAN 
MEDEWERKERS

Wij geloven dat een positieve 
en inclusieve werkomgeving 
Medewerkers moet aanmoedigen 
om volledig zichzelf te zijn op 
het werk en hen op verschillende 
manieren moet ondersteunen, 
onder meer door middel van 
welzijnsprogramma's. Onze 
wereldwijde welzijn-initiatieven 
zijn gericht op drie kerngebieden: 
fysiek, financieel en emotioneel 
welzijn. Hoewel onze aanpak 
wereldwijd is, varieert ons aanbod 
op basis van verschillende factoren. 
Deze programma's maken deel 
uit van ons streven om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften 
van onze Medewerkers over de 
hele wereld en om bij te dragen 
aan een gelukkiger en gezonder 
personeelsbestand.
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ONZE GEMEENSCHAPPEN
Werken aan een betere toekomst voor kwetsbare gezinnen.



/  HOOGTEPUNTEN FY22

We brengen onze missie voor 
gemeenschapsrelaties over de 
hele wereld tot leven door onze 
bijdragen te richten op vier sociale 
impactgebieden waar we geloven 
dat we de meeste impact kunnen 
maken en die cruciaal zijn om 
gezinnen en kinderen te helpen  
bij hun ontwikkeling:

/ Het vervullen van essentiële 
 basisbehoeften

/ Het aanbieden van onderwijs 
 en cursussen

/ Het ondersteunen van 
 onderzoek naar en behandeling 
 van levensbedreigende ziekten

/ Vrouwen in hun kracht zetten
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Al meer dan vier decennia lang helpt onze diepgaande toewijding aan  
de principes van het leveren van waarde en het zorgen voor anderen bij het 
definiëren van onze cultuur. Het gaat verder dan de muren van onze winkels, 
distributiecentra en kantoren, en reikt tot in onze lokale gemeenschappen over 
de hele wereld. Het ruispunt van deze principes definieert onze wereldwijde 
gemeenschapsmissie: Van grote waarde zijn voor onze gemeenschappen 
door kwetsbare gezinnen en kinderen te helpen toegang te krijgen tot  
de middelen en kansen die zij nodig hebben om een betere toekomst  
op te bouwen.

100.000
keer hulp bij huiselijk 

geweld verleend

$ 30 miljoen
gedoneerd voor gezondheids 

zorgonderzoek en patiëntenzorg

$ 3 miljoen
jongeren toegang  

verschaft tot  
onderwijsmogelijkheden

37 miljoen
maaltijden verstrekt

500.000
overnachtingen in 

opvangcentra voorzien

700.000
producten gedoneerd

7.500
jongeren de kans gegeven 
om zich voor te bereiden 

op de arbeidsmarkt

Gebieden van  
sociale impact
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/  WIJ STEUNEN 
ONDER ANDERE:

• Big Brothers / Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Jumpstart
•  National Domestic Violence  

Hotline (VS)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
•  Watford Women’s Centre  

(Europa)*

• YMCA of Greater Boston

• Save the Children
• Feeding America

Donaties in Europa worden gedaan  
via de T.K. Maxx and Homesense Foundation.



• Academy for the Future (Polen)
• Cancer Research U.K. (VK)
• Children for a Better World (Duitsland)
• Comic Relief (VK)
• Enable Ireland (Ierland)
• The Prince’s Trust (VK)
•  Rwenzori Sustainable Trade- 

programma
• Stowarzyszenie WIOSNA (Polen)

• Alice House (Canada)
• Comic Relief (VK) 
• Dress for Success (Canada)
• Enable Ireland (Ierland)
• Feeding America (VS)
• Indspire (Canada)
• Petites-Mains (Canada)
•  St. Jude Children’s Research  

Hospital (VS)
• The Prince’s Trust (VK)
•  Women in Need Society  

(Canada)
•  Woodgreen’s Homeward  

Bound (Canada)
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/  WIJ STEUNEN 
ONDER ANDERE:

• Big Brothers / Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Jumpstart
•  National Domestic Violence  

Hotline (VS)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
•  Watford Women’s Centre  

(Europa)*

• YMCA of Greater Boston

• Save the Children
• Feeding America

• Alzheimer’s Association (VS) 
• Feeding America (VS)
• Dress for Success (Canada)
• Indspire (Canada)
• JDRF (VS)
• St. Jude Children’s Research Hospital (VS)
• Women in Need Society (Canada)
• Woodgreen’s Homeward Bound (Canada)

• Dana-Farber Cancer Institute
• Feeding America
• St. Jude Children’s Research Hospital

• Feeding America
• KABOOM!
• National Park Foundation

• Alice House 
• Dress for Success
• Indspire
• Petites-Mains
• Women in Need Society
• Woodgreen’s Homeward Bound
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In onze gemeenschappen over de hele wereld leven gezinnen 
die moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. We 
begrijpen het belang van een warme maaltijd, schone kleding 
en een veilige plek om te slapen, en de impact die deze 
dingen op gezinnen kunnen hebben. We hebben een passie 
voor het ondersteunen van non-profitorganisaties die deze 
essentiële basisbehoeften voor kwetsbare gezinnen helpen 
vervullen. 

Actie tegen honger in Amerika
Sinds 2015 werken onze Amerikaanse winkelketens elk 
Thanksgiving-seizoen samen voor een inzamelingsactie  
in de winkel om gezinnen te ondersteunen die voedselhulp 

nodig hebben tijdens de feestdagen. In boekjaar 2022  
werden via deze campagne fondsen van onze Amerikaanse 
stichting samen met donaties van klanten verstrekt aan 
Feeding America voor distributie aan 200 voedselbanken. 
Volgens Feeding America vertaalde dit zich in ongeveer  
25 miljoen maaltijden die werden geserveerd aan mensen in 
nood. TJ Maxx, Marshalls en HomeGoods zetten hun steun 
aan Feeding America tijdens de feestdagen voort via hun 
Snowball Fight Against Hunger-campagne op TikTok.  
Iedere social media-post ten gunste van de campagne  
leverde het equivalent van 10 maaltijden op.

/ HET VERVULLEN VAN BASISBEHOEFTEN 



“Hij heeft een lange weg afgelegd 
met zijn leerproces, maar hij 
heeft ook geleerd om mee te doen, 
vrienden te maken en anderen te 
helpen. Ik denk dat hij zonder de 
extra hulp van Save the Children  
nog steeds ver achter zou lopen.” 

Sandi, moeder van een deelnemer aan Save the Children

/ HET AANBIEDEN VAN ONDERWIJS EN CURSUSSEN 
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/ HET VERVULLEN VAN BASISBEHOEFTEN 

TJX zet zich al jarenlang in om onderwijskansen te 
ontgrendelen voor risicojongeren en kwetsbare jongeren  
en hen zo te helpen hun volledige potentieel te bereiken. 
In de loop van de jaren heeft onze steun zich gericht op 
kwalitatieve verrijkings- en buitenschoolse programma's die 
hen de vaardigheden, hulpmiddelen en mogelijkheden bieden 
om succesvol te zijn op school en in hun carrière. In boekjaar 
2022 hebben we samengewerkt met diverse organisaties en 
mogelijkheden bekostigd voor onderwijs en personeelstraining 
met een impact op meer dan 3 miljoen jonge mensen.

Hulp voor de volgende generatie:  
De samenwerking tussen T.J. Maxx en Save the Children 

Sinds 1984 ondersteunt T.J. Maxx met trots de 
programma's van Save the Children in de VS om het leven 
van kinderen en gezinnen in nood te helpen verbeteren 
door middel van programma's voor voorschools 
onderwijs, alfabetisering en gezondheidszorg. 
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/ HET ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK EN PATIËNTENZORG 

Een belangrijk onderdeel van onze gemeenschapsmissie 
is het ondersteunen van organisaties die diensten verlenen 
aan gezinnen en kinderen die geconfronteerd worden met 
levensbedreigende ziekten, inclusief het financieren van 
organisaties met missies die gericht zijn op het stimuleren 
van vooruitgang in behandelings- en geneeswijzen. Onze 
Medewerkers, klanten en hun gezinnen hebben vaak een 
persoonlijke band met een gezondheidsgerelateerd goed 
doel en nemen graag deel aan vrijwilligersactiviteiten en 
fondsenwerving om getroffen personen en gezinnen te 
helpen.  Bijvoorbeeld: door de jaren heen hebben onze 
Medewerkers van Marshalls (VS), HomeGoods (VS), 
Homesense (VS), T.K. Maxx (VK) en Homesense (VK) trots 
hun steentje bijgedragen aan organisaties als de Alzheimer 
Association, JDRF, St. Jude Children’s Research Hospital, 
Dana-Farber Cancer Institute, Cancer Research U.K. for 
Children and Young People, en Comic Relief.

Give Up Clothes for Good
In de afgelopen 15+ jaar hebben klanten en Medewerkers 
van T.K. Maxx meer dan $ 54 miljoen ingezameld voor 
Cancer Research U.K. for Children and Young People  

en meer dan $ 4,3 miljoen voor Enable Ireland, inclusief de 
inzameling van meer dan 1,7 miljoen zakken met kleding en 
huishoudelijke artikelen voor de jaarlijkse Give Up Clothes 
for Good-campagne. Deze samenwerkingen ondersteunen 
de strijd tegen kinderkanker door middel van onderzoek, 
preventie en behandeling in het Verenigd Koninkrijk  
en steunen kinderen met een handicap in Ierland.  
Vandaag de dag is T.K. Maxx is de grootste bedrijfssupporter  
van Cancer Research U.K.



/ VROUWEN IN HUN KRACHT ZETTEN 
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TJX werkt al lang samen met organisaties die zich inzetten 
om vrouwen te helpen. Onze steun omvat programma's die 
variëren van hulpverlening aan vrouwen die huiselijk geweld 
ontvluchten tot het verschaffen van onderwijs, opleiding en 
arbeidsbemiddeling. Al meer dan 25 jaar ondersteunt TJX 
programma's die middelen bieden voor slachtoffers van 
huiselijk geweld in de VS. In 2009 zijn we een partnerschap 
aangegaan met de National Domestic Violence Hotline 
met onze eerste stichtingssubsidie, en deze samenwerking 
loopt nog steeds. De Hotline is een gratis 24/7 hulplijn die 
als reddingsboei dient voor honderdduizenden mensen die 
jaarlijks worden getroffen door huiselijk geweld. In Canada 
zijn we in boekjaar 2022 een nieuw partnerschap gestart  

met Alice House, dat vrouwen kansen biedt om een  
leven op te bouwen zonder partnergeweld door veilige 
huisvesting, advies en ondersteuningsdiensten aan  
te bieden.

Find Your Stride: Vrouwen helpen floreren 
Met als doel om kwetsbare vrouwen te helpen economisch 
onafhankelijk te worden, omvat TJX Canada's Find Your 
Stride-initiatief relaties met Dress for Success Canada,  
het Homeward Bound-programma van WoodGreen, de  
Women in Need Society en Petites-Mains. Deze organisaties 
voorzien vrouwen en gezinnen van basisbehoeften en 
diverse diensten, waaronder vaardigheidstraining,  
onderwijs en arbeidsbemiddeling.
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/  OPKOMEN VOOR RACIALE 
RECHTVAARDIGHEID EN 
KANSEN SCHEPPEN

/  BEDRIJFSFILANTROPIE

Onze stichtingen in de VS, Canada en Europa 
steunen met trots een verscheidenheid aan 
organisaties – van nationale goede doelen 
waar onze winkelketens mee samenwerken tot 
lokale organisaties die door onze Medewerkers 
worden aanbevolen.Daarnaast steunen we onze 
gemeenschappen wanneeronverwachte rampen 
toeslaan. We dragen al meer dan 25 jaar genereus 

bij aan afdelingen van 
het Rode Kruis over de 
hele wereld, evenals 
aan andere non-
profitorganisaties die 
lokale gemeenschappen 
helpen bij de 
wederopbouw na 
verwoestende rampen. 

In 2020 hebben we een extra bedrag van $ 10 miljoen 
toegezegd, verdeeld over twee jaar, om meer directe 
ondersteuning te bieden aan Zwarte en andere 
gekleurde gemeenschappen. We waren verheugd om 
bestaande partnerschappen uit te breiden en nieuwe 
partnerschappen te creëren met organisaties in de VS, 
Canada, Europa en Australië. We werkten rechtstreeks 
samen met organisaties om hun behoeften te begrijpen 
en bepaalden samen hoe we de financiering konden 
gebruiken om specifieke projecten en programma's te 
ondersteunen. Ons werk met deze organisaties betekent 
een uitbreiding van onze aanpak om de behoeften van de 
gemeenschappen waar we zaken doen te ondersteunen. 
We zijn ook voortdurend op zoek naar mogelijkheden om 
in te spelen op actuele sociale behoeften en naar goede 
doelen die aansluiten bij onze sociale impactgebieden en 
wereldwijde gemeenschapsmissie. We blijven ons inzetten 
voor het bevorderen van inclusie en diversiteit en voor een 
betere toegang tot kansen voor iedereen.



/  STEUNTOEZEGGING 
VOOR OEKRAÏNE

19.

We hebben ons verenigd met bedrijven over 
de hele wereld in onze veroordeling van de 
Russische invasie van Oekraïne. Om de 
hulpverleningsinspanningen te ondersteunen 
die humanitaire hulp bieden aan mensen die 
getroffen zijn door de oorlog, hebben we 
via onze liefdadigheidsstichtingen donaties 
gedaan aan tal van organisaties, zowel in de 
VS als internationaal, waaronder: het Poolse 
Rode Kruis, het Amerikaanse Rode Kruis, 
Save the Children, World Central Kitchen, de 

“Emergency Appeal” van het Britse Rode Kruis 
en de “Ukraine Humanitarian Crisis Appeal” 
van het Canadese Rode Kruis. Daarnaast zijn 
we een inzamelingsactie gestart in winkels 
over de hele wereld om degenen die getroffen 
zijn door de crisis in Oekraïne te steunen.
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/  MEDEWERKERS OVER DE HELE WERELD STEUNEN  
ONZE DOELEN  
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MEDEWERKERS 
IN ONZE WINKELS, 

VERWERKINGSCENTRA 
EN KANTOREN DOOR 

HEEL EUROPA   
nomineerden goede doelen 

die hen na aan het hart liggen 
via het Community Fund, 

onderdeel van de 
T.K. Maxx and Homesense 

Foundation. In boekjaar 
2022 werden meer dan 

1.600 nominaties voor goede 
doelen goedgekeurd.

CANADESE 
MEDEWERKERS

vanuit het hele bedrijf 
organiseerden diverse 
online trainingen om 

de inspanningen 
van onze partners 

in de gemeenschap 
te ondersteunen als 
onderdeel van het 

gemeenschapsinitiatief 
Find Your Stride  
van TJX Canada.  

ONZE LOSS  
PREVENTION GROEP  
coördineert elk najaar  

de deelname van  
medewerkers aan  

Making Strides Against 
Breast Cancer-wandelingen. 
In boekjaar 2022 brachten 

ze 63 teams door het 
hele land samen voor 

de virtuele wandelingen 
van het programma om 
borstkankeronderzoek  
te helpen financieren.

MEDEWERKERS  
VAN TJX IN DE VS 

ondersteunen al meer 
dan 20 jaar lang  
The United Way.



21.



DUURZAAM MILIEURBEHEER
Milieuvriendelijk. Smart For Business.
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DUURZAAM MILIEURBEHEER

/  HOOGTEPUNTEN FY22

Als onderdeel van onze wereldwijde 
inspanningen streven we naar:

/ Het realiseren van netto-nul 
 broeikasgasemissies in 
 onzeTegen 2040 een netto-nul 
 broeikasgasemissies realiseren  
 in onze bedrijfsactiviteiten

/ Tegen 2030 100%  
 hernieuwbare energie voor onze 
 bedrijfsactiviteiten gebruiken

/ Tegen 2027 85% van  
 ons bedrijfsafval van de  
 stortplaats afwenden

/ Het voor 100% overstappen 
 op herbruikbare, recyclebare 
 of duurzame verpakking voor 
 producten die door ons eigen 
 productontwerpteam zijn 
 ontwikkeld, uiterlijk in 2030

TJX streeft naar initiatieven die milieuvriendelijk en slim zijn voor ons 
bedrijf. Ons wereldwijde programma voor milieuduurzaamheid omvat 
een breed scala aan initiatieven die bijdragen aan het verminderen van 
de milieu-impact van onze activiteiten en van bepaalde producten en 
verpakkingen. We richten de strategie en doelen van ons programma op 
drie gebieden: klimaat en energie, afvalbeheer en verantwoorde inkoop. 

A-
score ontvangen op de CDP-vragenlijst 

over klimaatverandering in 2021

28%
absolute vermindering van de wereldwijde 

uitstoot van broeikasgassen (BKG) van  
onze directe bedrijfsactiviteiten vanaf  

FY17 (50% van ons doel bereikt)

25%
van onze elektriciteit in onze wereldwijde 
directe bedrijfsactiviteiten was afkomstig  

van hernieuwbare energiebronnen

67%
van het wereldwijde bedrijfsafval 

afgewend van de stortplaats 

23.

Wereldwijde doelstellingen

CO2
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Uitstoot verminderen:  
in onze directe bedrijfsactiviteiten

In het streven naar ons netto-nuldoel hebben we strategieën  
en tactieken voor emissiereductie geïdentificeerd die onze  
Scope 1- en Scope 2-emissies kunnen verminderen conform 
onze toezegging. Enkele van onze initiatieven zijn: we zijn van 
plan investeringen in een aantal energie-efficiëntietechnologieën, 
zoals HVAC en ledverlichting, te versnellen; we zijn van plan de 
ontwikkeling en inzet van alternatief aangedreven /elektrische 
voertuigen en HVAC-technologieën (zoals warmtepompen) 
nauwgezet te volgen; en we zijn van plan om de inzet van 
hernieuwbare energie in onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten  
uit te breiden. Operationele teams in elk van onze regio's werken 
actief aan deze strategieën en tactieken, naast het beheersen 
van ons energieverbruik en onze energiekosten, het analyseren 
en verbeteren van onze operationele prestaties, en het testen, 
prioriteren en implementeren van energie-efficiëntietechnologieën 
in de faciliteiten en voertuigen die we gebruiken. Daarnaast 
kopen we koolstofarme en hernieuwbare energie in om onze 
BKG-emissies door elektriciteitsverbruik verder terug te dringen. 
In bepaalde regio's maken we gebruik van CO2-compensaties5 
om de uitstoot te compenseren die voortkomt uit onze directe 
bedrijfsactiviteiten en zakenreizen.

CO2
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Hergebruik en recycling maximaliseren

We hebben diverse programma's binnen onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten 
die bijdragen aan onze inspanningen om het bedrijfsafval in onze winkels, 
distributiecentra en hoofdkantoren te hergebruiken en te recyclen. Zo zijn er in 
alle regio's recyclingprogramma's ingevoerd voor veelvoorkomende artikelen 
zoals karton, plastic, papier, aluminium en glas. We streven ernaar om onze 
programma's te verbeteren en nieuwe manieren te vinden om andere artikelen, 
zoals polystyreen, te recyclen. Een van onze inspanningen betreft onze Asset 
Recovery Recycling Centres (ARRC's).



LEED- OF BREEAM-GECERTIFICEERDE 
GEBOUWEN4

GROENE  
GEBOUWVERBETERINGEN

ZONNE-ENERGIE- 
INSTALLATIES5

HERNIEUWBARE ENERGIE  
OF KOOLSTOFVRIJ PRODUCT

• Phoenix, Arizona, VS
• Jefferson, Georgia, VS  
• Marlborough, Massachusetts, 
 VS
• Las Vegas, Nevada, VS 
• New Albany, Ohio, VS
• Mississauga, Ontario, Canada
• Wakefield, VK
• Watford, VK

• Delta, British Columbia, 
 Canada
• Bergheim, Duitsland      
• Wroclaw, Polen
• Wakefield, VK
• Watford, VK

• Phoenix, Arizona, VS
• Tucson, Arizona, VS
• Dublin, Californië, VS
• Petaluma, Californië, VS               
• Paso Robles, Californië, VS                                
• Torrance, Californië, VS 
• Bristol, Connecticut, VS
• Bloomfield, Connecticut, VS
• New London, Connecticut, VS 
• Norwell, Massachusetts, VS
• Worcester, Massachusetts, VS
• Las Vegas, Nevada, VS
• Bridgewater, New Jersey, VS                                
• Edgewater, New Jersey, VS                                
• Holmdel, New Jersey, VS        
• Lawrenceville, New Jersey, VS                            
• New Brunswick, New Jersey, VS  
• North Bergen, New Jersey, VS                                                         
• Secaucus, New Jersey, VS        
• Westbury, New York, VS 

• Californië, VS
• Connecticut, VS
• Delaware, VS
• Illinois, VS
• Maine, VS
• Maryland, VS
• Massachusetts, VS
• New Jersey, VS
• New York, VS
• Ohio, VS
• Pennsylvania, VS
• Rhode Island, VS
• Texas, VS
• Virginia, VS
• District of Columbia, VS 
• Alberta, Canada
• Nova Scotia, Canada
• Saskatchewan, Canada
• Noord-Ierland, VK
• Ierland

Groene gebouwen
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Uitstoot verminderen:  in onze waardeketen

Onze focus ligt van oudsher op de klimaatgerelateerde impact van onze directe bedrijfsactiviteiten, waar we de meeste 
controle hebben over het energie- en brandstofverbruik van onze faciliteiten (Scope 1 en Scope 2). Daarnaast zijn we 
begonnen te evalueren hoe onze toezegging om onze Scope 1- en 2-emissies te verminderen zou kunnen worden 
verruimd tot bepaalde Scope 3-emissiebronnen. Door middel van een screening op hoog niveau van alle 15 Scope 
3-emissiecategorieën zijn we begonnen een voorlopig begrip te ontwikkelen van welke van die categorieën relevant  
zijn voor ons bedrijf. We boeken ook vooruitgang bij het verzamelen van openbare informatie over de klimaatstrategieën, 
reductiedoelstellingen en emissiegegevens van enkele van onze grootste leveranciers. Deze inspanningen zijn bedoeld  
om ons te helpen bij het evalueren van ons vermogen om gegevens te verzamelen en bepaalde emissiebronnen uit  
Scope 3-categorieën te meten.

Transport en brandstof

Onze logistieke teams over de hele wereld zoeken naar strategieën en technologische oplossingen die ons kunnen  
helpen de efficiëntie van onze logistieke en transportactiviteiten te verhogen en het brandstofverbruik voor het transport 
van onze goederen via ons distributienetwerk te verlagen. Enkele voorbeelden zijn modelleringssoftware, het verhogen 
van de benutting van trailerruimte en het testen van nieuwe alternatieve brandstofmethoden.

27.
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/ BELANGRIJKSTE AANDACHTSGEBIED: AFVALBEHEER

Teams door ons hele bedrijf werken aan het implementeren van kosteneffectieve strategieën  
en processen voor het beheer van de vele verschillende soorten afval die het gevolg zijn van onze 
activiteiten. We richten ons op het elimineren van bedrijfsafval, waar mogelijk, en het maximaliseren 
van hergebruik en recycling van materialen in onze winkels, distributiecentra en bedrijfskantoren. 
Deze inspanningen dragen bij aan ons wereldwijde doel om uiterlijk in 2027 85% van ons 
bedrijfsafval van de stortplaats af te wenden. 

Onze wereldwijde aanpak voor het beheer van bedrijfsafval omvat inspanningen om: 

/  Hergebruik en recycling van bedrijfsafval te maximaliseren. Het merendeel van dit afval betreft 
golfkartonnen dozen van leveranciers. 

/  Met onze afvalvervoerders en leveranciers samen te werken aan oplossingen die ons vermogen 
verbeteren om afvalstoffen van de stortplaats af te wenden.

/  Onze communicatie over sorteer- en recyclingprocedures in bepaalde winkels te updaten  
en te verbeteren.

/ Plastic voor eenmalig gebruik in onze bedrijfsactiviteiten aan te pakken en te verminderen.

/  Mogelijkheden te onderzoeken om programma's voor terugwinning en hergebruik van goederen  
in bepaalde regio’s uit te breiden.

Canada

88%
VS

61%
Europa

97%
Australië

61%
Wereldwijd

67%

AFWENDINGSRATIO’S FY22
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/ BELANGRIJKSTE FOCUSGEBIED: 
 KLIMAAT EN ENERGIE

Onze aanpak om de klimaatgerelateerde effecten van onze 
eigen bedrijfsactiviteiten te beheersen, maakt gebruik van 
brancherichtlijnen, onderzoek en modellen die zijn afgestemd op 
de richtlijnen van de Overeenkomst van Parijs van de Verenigde 
Naties en die een emissiegroeipad ondersteunen dat gericht is op 
het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius. 
In al onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten streven we ernaar om 
onze klimaateffecten te meten, te beheersen en te beperken. In april 
2022 hebben we uitgebreide toezeggingen aangekondigd om de 
klimaateffecten van onze directe bedrijfsactiviteiten – d.w.z. onze 
winkels, hoofdkantoren, distributiecentra (of verwerkingscentra) 
en bepaalde voertuigen – terug te dringen. Onze wereldwijde 
doelstellingen omvatten: 

Uiterlijk in 2030:
/  We verwachten een absolute afname te kunnen realiseren van 

55% van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van onze directe 
bedrijfsactiviteiten (Scope 1 en Scope 2) (met boekjaar 2017 als 
uitgangswaarde)

/  We zijn van plan om 100% hernieuwbare energie2 in te zetten  
in onze bedrijfsactiviteiten 

Uiterlijk in 2040:
/  We hebben als doel om netto-nul BKG-emissies te realiseren  

in onze bedrijfsactiviteiten (Scope 1 en Scope 2)

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD DOEL
TJX heeft van FY17 tot FY22 een afname van 28% van de  
absolute broeikasgasemissies gerealiseerd en ligt op schema  
om uiterlijk in FY30 haar reductiedoelstelling van 55% te behalen.

*  We hebben een stijging van 7,1% ervaren in onze absolute marktgebaseerde 
BKG-emissies in FY22 ten opzichte van FY21 als gevolg van een terugkeer 
naar de normale bedrijfsvoering nadat aan COVID-19 gerelateerde tijdelijke 
winkelsluitingen onze BKG-emissies in FY21 hadden verminderd.
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Onze Asset Recovery  
Recycling Centres (ARRC's)

30.

In de VS bevinden onze 26 ARRC's zich in onze servicecentra 
en dienen ze van oudsher als een centrale bestemming 
voor regionaal recyclebaar of herbruikbaar winkelmateriaal. 
Bepaalde winkels sturen gebruikt golfkarton, plastic, overtollige 
kledinghangers, winkelarmaturen, vitrines, ongebruikte dozen 
en andere materialen naar hun lokale ARRC, waar de artikelen 
worden gerecycled of worden verwerkt voor hergebruik 
in andere winkels. Door de jaren heen heeft de flexibiliteit 
van de ARRC-organisatie ons in staat gesteld om nieuwe 
programma's te testen als onderdeel van ons streven om 
het aantal soorten materialen dat in onze recyclingstroom 
kan worden opgenomen, te vergroten. Bijvoorbeeld: omdat 
onze wereldwijde belanghebbenden op het gebied van afval 
polystyreen (piepschuim) als een belangrijk aandachtsgebied 
hebben geïdentificeerd, gebruiken we het ARRC om strategieën 
te testen om het beheer en de recycling van polystyreen 
verpakkingsmateriaal te verbeteren. Dankzij inspanningen zoals 
deze en vele andere, hebben de ARRC's sinds boekjaar 2017 
naar schatting bijgedragen aan de afwending van meer dan 
378.000 ton afval van stortplaatsen. In Europa opereert het 
ARRC als hergebruikcentrum voor apparatuur die momenteel 
niet nodig is in bepaalde winkels en voorziet in de behoeften 
van andere winkels.
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Het verminderen van plastic voor eenmalig gebruik 

We hebben regionale initiatieven om plastic tassen voor eenmalig gebruik te verwijderen uit ons bedrijfsproces en werken 
samen met onze leveranciers aan het terugdringen van verpakkingen voor eenmalig gebruik. We streven er ook naar om 
uiterlijk in 2025 PVC te elimineren uit de verpakking van bepaalde stijlen voor op het bed, gemakkelijk te onderhouden 
tafellinnen, zitkussens voor buiten en kussens voor buiten die zijn ontwikkeld door ons eigen productontwerpteam. 
Daarnaast is TJX als hoofdpartner voor de kleding- en huishoudelijke goederensector verbonden aan het Closed Loop 
Partners’ Consortium to Reinvent the Retail Bag. Samen streven we ernaar om haalbare ontwerpoplossingen en modellen  
te identificeren, te testen en te implementeren die op duurzamere wijze het doel van de huidige winkeltas dienen. In boekjaar 
2021 werden alle plastic tassen voor eenmalig gebruik verwijderd uit onze winkels in Europa en in Canada werden in 
boekjaar 2022 de kassatassen voor eenmalig gebruik uit 18 winkels verwijderd als onderdeel van een gefaseerde aanpak  
om ze uiterlijk in februari 2023 op nationaal niveau uit alle winkels te verwijderen.

Herstel- en hergebruikprogramma's voor merchandise en producten

We beseffen dat textielafval milieuproblemen veroorzaakt en we blijven op zoek naar manieren waarop we kunnen bijdragen 
aan schaalbare oplossingen die een meer circulaire economie ondersteunen. In bepaalde delen van Canada, het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland hebben we bijvoorbeeld programma's die bijdragen aan het hergebruik van kleding, accessoires, 
schoenen, huishoudelijke artikelen en meer. In Canada werken we in onze distributiecentra samen met Brands for Canada  
om producten een tweede leven te geven door onverkochte kleding, persoonlijke verzorgingsproducten en huishoudelijke 
artikelen te doneren aan mensen in nood via vertrouwde sociale dienstverleners en scholen.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen Medewerkers en klanten van T.K. Maxx het hele jaar door kleding, accessoires  
en huishoudelijke artikelen recyclen in de winkel via ons ‘Give up Clothes for Good’-initiatief. Op pagina 16 ind je meer 
informatie over onze initiatieven.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusief 
duurzaam milieubeheer, is belangrijk voor zowel huidige 
als toekomstige Medewerkers, en we geloven dat hoe 
meer we samenwerken binnen de organisatie, hoe  
beter onze programma’s zullen zijn. 

Bij TJX worden Medewerkers aangemoedigd om  
bij het nemen van operationele beslissingen na te 
denken over hoe milieueffecten mogelijk kunnen  
worden geminimaliseerd, en we laten hen dit  
weten via onze wereldwijde TJX Gedragscode.

/  HET VERMINDEREN VAN 
ONZE IMPACT BEGINT 
BIJ DE HULP VAN ONZE 
MEDEWERKERS
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Green IT is een initiatief gericht op het beheren en benutten van onze technologie om de ecologische voetafdruk van het 
wereldwijde IT-team van TJX te verkleinen. De Green IT-commissie stemt haar werk af op de milieuaandachtsgebieden van TJX. 

Recente initiatieven zijn onder meer: 

/ GREEN IT

KLIMAAT 
Verlagen van  
onze technologische 
voetafdruk met betrekking tot 
broeikasgasemissies door het 
gebruik van onze datacenters en 
cloudservices te optimaliseren. 

ENERGIE 
Ons energieverbruik 
verminderen door 
energiezuinige apparaten 
en gerelateerde 
softwareoplossingen  
aan te schaffen. 

AFVAL 
We streven ernaar om op verantwoorde  
wijze om te gaan met onze kapotte of 
verouderde hardware en accessoires door 
nieuwe manieren en/of partnerschappen  
te identificeren die leiden tot een toename  
van veilige recycling of een algehele afname 
van technologiegerelateerd afval.



VERANTWOORD ZAKENDOEN
Échte waarde leveren aan de wereld.



/  HOOGTEPUNTEN

Bij TJX is verantwoord ondernemen 
gericht op de volgende gebieden:

/ Uitmuntend bestuur

/ Wereldwijde sociale naleving

/  Interactie met belanghebbenden

35.

Als een marktleider in de wereldwijde detailhandel en een Fortune 
500-bedrijf zijn we ons bewust van het belang van ethisch werken  
en verantwoord inkopen. Onze zakelijke activiteiten en interacties  
zijn verankerd in onze lang gekoesterde kernwaarden van eerlijkheid, 
integriteit en het elkaar behandelen met waardigheid en respect. Onze 
internationale gedragscodes bevatten normen waaraan onze Medewerkers, 
directie, bestuursleden en leveranciers zich moeten houden.

82%
van onze bestuursleden is 
onafhankelijk, per juni 2022

2.400+
audits direct uitgevoerd door TJX en 

onze externe auditors of geaccepteerd 
van erkende bronnen in FY22

Verantwoorde  
bedrijfsinitiatieven

64%
van onze bestuursleden is 

vrouwelijk en/of identificeert 
zichzelf als lid van een 

ondervertegenwoordigde 
groep, per juni 2022
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Wij zijn van mening dat onze raad moet bestaan  
uit zeer betrokken bestuurders en dat de vaardigheden  
en ervaring van de raadsleden afgestemd moeten zijn  
op de veranderende behoeften van het bedrijf in de huidige 
en toekomstige bedrijfsomgeving. Daarnaast streven we

 naar een bestuur dat een diversiteit aan achtergronden 
en ervaring vertegenwoordigt, ook wat betreft gender 
en ras/etniciteit, en een scala aan kwaliteiten, leeftijden, 
vaardigheden, perspectieven, professionele ervaringen, 
geografische gebieden en opleidingsachtergronden 
weerspiegelt. 

/  ONZE RAAD VAN BESTUUR:  
DIVERS, ERVAREN, BETROKKEN 
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Wij geloven in het belang van verantwoorde en ethische 
inkoop in onze toeleveringsketen. We hechten veel waarde 
aan de relaties die we hebben opgebouwd met onze 
leveranciers; relaties die berusten op een fundering van 
eerlijkheid, vertrouwen en ethische bedrijfsvoering. We 
geloven dat deze relaties een doorslaggevende factor  
zijn geweest voor ons succes op de lange termijn.  
Onze initiatieven op het gebied van verantwoorde  

inkoop bestrijken diverse, evoluerende interessegebieden. 
Deze omvatten ons langlopende Global Social 
Compliance Program, evenals nieuwere initiatieven met 
betrekking tot de milieu-impact van bepaalde producten 
en het beheer van verpakkingen en chemicaliën binnen 
onze bedrijfsactiviteiten. 

/ VERANTWOORDE INKOOP 
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Ons Off-Price bedrijfsmodel

Het merendeel van de producten die we in onze winkels en online 
verkopen, zijn merkartikelen. Om deze producten te verkrijgen, 
werken we nauw samen met onze leveranciers en maken we 
gebruik van een breed scala aan mogelijkheden, waaronder 
bijvoorbeeld annuleringen van warenhuizen, een fabrikant die te 
veel heeft geproduceerd, of een uitverkoop wanneer een leverancier 
aan het einde van het seizoen producten wil opruimen. Er zijn nog 
andere manieren waarop we onze klanten geweldige meerwaarde 
bieden. Wanneer wij bijvoorbeeld op de markt niet de juiste waarde 
voor onze klanten zien, d.w.z. de juiste combinatie van merk, 
mode, prijs en kwaliteit, kunnen wij helpen bij het ontwerpen of 
ontwikkelen van koopwaar die speciaal voor ons wordt vervaardigd.

1.200+
inkoopmedewerkers

~21.000
leveranciers

100+
landen
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We nemen de eerste stappen om te bepalen hoe we de milieu-impact van bepaalde producten  
en productverpakkingen kunnen verminderen. Bij de inkoop van merchandise, productverpakkingen 
en benodigdheden voor onze eigen bedrijfsactiviteiten, vinden we mogelijk meer mogelijkheden om 
materialen met duurzame eigenschappen aan te schaffen. Enkele van onze eerste stappen op deze 
reis:

/ We streven ernaar om uiterlijk in 2030 voor 100% over te stappen op herbruikbare, recyclebare  
 of duurzame verpakking voor producten die door ons eigen productontwerpteam zijn ontwikkeld.

/ We zijn van plan om alle op fenol gebaseerde coatings op papieren kassabonnen uit te faseren.

/ We streven ernaar om uiterlijk in 2025 het gebruik van PVC uit te faseren in productverpakkingen 
 die zijn ontworpen door TJX's eigen mode- en stijlexperts en die speciaal voor ons zijn 
 geproduceerd. Dit omvat bepaalde stijlen voor op het bed, gemakkelijk te onderhouden 
 tafellinnen, zitkussens voor buiten en kussens voor buiten. 

Naast onze wereldwijde doelstellingen voor bepaalde productverpakkingen hebben we  
een kader ontwikkeld om duurzame productkenmerken te definiëren, waaronder materialen 
die kunnen worden geverifieerd door een geloofwaardig proces of certificaat van een derde 
partij. Onze materiedeskundigen hebben een lijst samengesteld met preferente duurzame 
productcertificeringen in bepaalde productcategorieën die in al onze mondiale divisies kunnen 
worden gebruikt. Voorbeelden zijn Forest Stewardship Council (FSC)-gecertificeerde materialen; 
Global Recycled Standard (GRS)-gecertificeerde producten; OEKO-TEX-gecertificeerde producten 
en producten gemaakt van biologisch katoen.

Duurzame producten en verpakkingen



Terwijl we blijven leren en onze programma's op dit gebied 
verder blijven ontwikkelen, onderzoeken we manieren 
om zorgwekkende chemicaliën te beheren die verder 
gaan dan de wettelijke en regelgevende vereisten in onze 
bedrijfsvoering en in bepaalde producten die we verkopen. 
Onze huidige aanpak omvat:  

Programmaontwikkeling, inclusief het aanpakken  
van kansen in:

/  Bedrijfsvoering – we hebben bijvoorbeeld ons plan 
geïmplementeerd om alle op fenol gebaseerde coatings 
op papieren kassabonnen in de VS uit te faseren en zijn 
van plan dit proces tegen het einde van boekjaar 2023 
in Canada af te ronden. Ook hebben we het tafelgerei 
in onze cafetaria's in Amerikaanse hoofdkantoren 
vervangen door PFAS-vrij composteerbaar tafelgerei  
en zijn we van plan dit proces in de herfst van 
kalenderjaar 2022 in Canada af te ronden.  

/  Merchandise en verpakking – zoals de ontwikkeling van 
een koperstool voor inkopers van schoonheidsartikelen 
van Winners in Canada om producten te identificeren  
die vrij zijn van bepaalde zorgwekkende chemicaliën.

/  Branche-, specialistische en interne samenwerking 
– we zijn lid van de Green Chemistry and Commerce 
Council (GC3) voor externe branchesamenwerking  
op het gebied van chemicaliënbeheer.

Tegen het einde van het kalenderjaar 2021 hebben we het 
Chemicals Management Program van TJX gepubliceerd. 
Het programma beschrijft onze verwachtingen voor 
verkopers en leveranciers om bepaalde chemicaliën die 
zorgen baren te verminderen of te elimineren. Het legt ook 
de eerste prioritering van categorieën vast waar we onze 
inspanningen op willen richten. We zullen onze strategie 
blijven ontwikkelen en werken aan het vaststellen van 
nieuwe en uitgebreide beleidslijnen en toezeggingen 
waar we het gebruik van zorgwekkende chemicaliën 
verder kunnen beperken binnen ons complexe discount 
bedrijfsmodel.

Beheer van chemicaliën

40.



/ WERELDWIJD PROGRAMMA VOOR SOCIALE NALEVING

We hechten veel waarde aan onze relaties met leveranciers 
omdat we geloven dat ze een doorslaggevende factor 
zijn geweest voor ons succes op de lange termijn. Onze 
filosofie ten aanzien van sociale naleving weerspiegelt 
onze cultuur, en net zoals we ons inzetten voor eerlijkheid, 
integriteit en het behandelen van anderen met waardigheid 
en respect, verwachten we hetzelfde van degenen met 
wie we zakendoen. We hebben veel van de internationale 
mensenrechtennormen die zijn uitgevaardigd door 
internationale instanties, zoals de Verenigde Naties  
en de Internationale Arbeidsorganisatie, geëvalueerd  

en opgenomen. Onze toewijding aan deze principes is 
verwerkt in onze gedragscode voor leveranciers, die als 
basis dient voor ons programma en onze initiatieven op 
het gebied van verantwoorde inkoop. We hebben een 
internationaal comité voor sociale naleving met een 
adviserende rol die het bedrijfsmanagement helpt bij 
het bepalen van de strategie en het uitvoeren van het 
programma. Onze internationale inkoopkantoren  
en handelaren spelen ook een belangrijke rol bij  
het realiseren van onze doelstellingen.

41.

INTEGRITEIT
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De benadering van ons wereldwijde programma voor sociale naleving

AANDEEL-
HOUDERSBE-
TROKKENHEID

AUDITS TRAINING GEDRAGSCODE 
VOOR 

LEVERANCIERS



43.

Fabrieksaudits

Het auditgedeelte van ons Global Social Compliance Program 
is gericht op waar we meer invloed hebben bij het op de markt 
brengen van producten. Dit betekent dat ons programma 
doorgaans fabrieken bereikt die speciaal voor ons goederen 
produceren die we hebben helpen ontwerpen of ontwikkelen.

Fabrieksaudits omvatten over het algemeen 
één tot twee volledige werkdagen in elke 
gecontroleerde fabriek, persoonlijk of op afstand, 
en omvatten de volgende componenten:

/ Interview met de fabrieksdirectie

/ Beoordeling van beleid, loonlijst en 
 documentatie, inclusief bevestiging  
 dat het fabrieksbestuur de leeftijden  
 van sollicitanten vóór indienstname heeft 
 gecontroleerd om mogelijke kinderarbeid  
 uit te sluiten 

/ Rondleiding in de fabriek

/ Gezondheids- en veiligheidsinspectie

/ Beoordeling van chemische en gevaarlijke 
 materialen, inclusief gebruiksinformatie en 
 controle van veiligheidsinformatiebladen, 
 chemische veiligheid en programma's voor 
 gevaarlijk afval

/ Vertrouwelijke gesprekken met werknemers

/ Nabespreking met het fabrieksbestuur

Het proces

Auditbeoordelingen

VOLDOENDE
Tweejaarlijkse  
fabrieksaudit

VERBETERING 
VEREIST

Uitgifte van 
een plan voor 
corrigerende 

maatregelen: de 
fabriek levert binnen 
zes maanden bewijs 

van corrigerende 
maatregelen; 
tweejaarlijkse 
fabrieksaudit

ONVOLDOENDE
Uitgifte van 

een plan voor 
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Sociale nalevingstraining

Wij beseffen ons dat het belangrijk is om inkoopagenten, leveranciers en fabrieksmanagement routinematig te trainen in onze 
gedragscode voor leveranciers en ons wereldwijde programma voor sociale naleving, en we moedigen alle nieuwe fabrieken in 
ons fabriekscontroleprogramma ten zeerste aan om deel te nemen. We organiseren doorgaans 10-12 trainingssessies per jaar 
op verschillende locaties over de hele wereld, in de regio van fabrieken die deel uitmaken van ons fabriekscontroleprogramma. 
Medewerkers van TJX die betrokken zijn bij de ontwikkeling en inkoop van producten krijgen ook iedere twee jaar een social 
compliance training.
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/ AANDEELHOUDERSBETROKKENHEID

We zijn er sterk van overtuigd dat ons beleid en onze praktijken 
alleen effectief zijn als ze evolueren en mede gebaseerd zijn op de 
perspectieven van onze vele belanghebbenden, waaronder onze 
Medewerkers, klanten, investeerders en anderen. We betrekken onze 
Medewerkers bij dit proces door middel van bedrijfsbijeenkomsten, 
updates van de CEO, teamgesprekken, prikborden in de winkel en 
andere communicatiemiddelen. Door met onze klanten in gesprek 
te gaan, kunnen we inspelen op hun veranderende voorkeuren, 
smaken, interesses en zorgen. We vragen onze klanten om online 
tevredenheidsenquêtes in te vullen om ons te vertellen wat ze van 
hun winkelervaring vonden. Op basis van wat we van onze klanten 
horen, geven we het Operations management regelmatig feedback 
over de winkelprestaties, zodat ze snel kansen kunnen identificeren 
en problemen kunnen oplossen – en uiteindelijk de winkelervaring 
kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het opnieuw ontwerpen van het 
vloerplan en het veranderen van verlichting om producten beter onder 
de aandacht te brengen. We spreken het hele jaar door regelmatig 
met aandeelhouders via beleggersbijeenkomsten, conferenties, 
telefoongesprekken en schriftelijke correspondentie om met de 
beleggersgemeenschap in gesprek te gaan over de financiële prestaties 
van ons bedrijf en over milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG).
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/ DIVERSITEIT VAN LEVERANCIERS

De waarde die we hechten aan diversiteit reikt tot in onze 
leveranciersrelaties, inclusief ons Supplier Diversity Program 
dat zich richt op het verbreden van leveranciersopties 
voor goederen en diensten die niet voor wederverkoop 
bedoeld zijn. Sinds de oprichting in 1992 is het programma 
uitgebreid om extra kansen te bieden aan bedrijven die 
eigendom zijn van minderheden, vrouwen, veteranen, 
LGBTQ+-personen en personen met een functiebeperking. 

Dit heeft ons op zijn beurt geholpen bij het identificeren van 
leveranciers voor wederzijds voordelige relaties en om de 
economische ontwikkeling in de lokale gemeenschappen van 
onze leveranciers te bevorderen. In boekjaar 2022 zijn we 
uitgebreid naar Canada en het Verenigd Koninkrijk en hebben 
we partnerschappen toegevoegd met diverse regionale raden 
om ons te helpen bij het identificeren van gecertificeerde 
diverse leveranciers in die regio's.
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ONDERSCHEIDINGEN EN ERKENNING
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/ ONZE REIS GAAT VERDER

Hoewel wij trots zijn op wat wij in al die jaren hebben bereikt, werken wij er altijd aan om het nog beter te 
doen.  Vandaag is de urgentie daarvan duidelijker dan ooit. We blijven gepassioneerd over het vervolg van onze 
maatschappelijk verantwoorde ondernemingsreis en te werken aaneen positieve, duurzame impact op de wereld.
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Voetnoten

 1 Leidinggevend wordt gedefinieerd als assistent winkelmanager (of een vergelijkbaar niveau) of hoger binnen het bedrijf.

2 Alleen ingekochte elektriciteit.

3  Koolstofcompensaties zijn verhandelbare certificaten. Het certificaat vertegenwoordigt een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen  
die wordt veroorzaakt door een project, bijvoorbeeld het planten van hectares bomen. Bedrijven kunnen deze certificaten kopen om de uitstoot  
van broeikasgassen in hun bedrijfsactiviteiten te "compenseren".

4  LEED® is een acroniem voor Leadership in Energy and Environmental Design™ en is een geregistreerd handelsmerk van de U.S. Green Building Council®. 
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een milieutechnische beoordelingsmethode  
en classificatiesysteem voor gebouwen.

5 In sommige gevallen kiest TJX ervoor om de hernieuwbare energiecertificaten gerelateerd aan de installatie niet in eigendom te houden.
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