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Voor veel Nederlanders was 2020 een pas op de plaats. Sterker nog: een stap terug. Vanaf maart had
de pandemie onze samenleving met risico’s en maatregelen in haar greep. We leerden leven in een
anderhalvemetermaatschappij.
De weerslag van corona was groot en overal voelbaar: waar mensen studeren, werken, onderweg
zijn, winkelen, vrije tijd vieren of zorg ontvangen. Omdat Albron op al die plekken voor eten en drinken
zorgt, raakte de coronacrisis ook ons. Soms op heel verschillende manieren. In bedrijfsrestaurants en
vakantieparken moesten we op onze handen zitten, terwijl we in ziekenhuizen en op productielocaties
handen te kort kwamen.
Onze eerste aandacht ging uit naar onze medewerkers. Naar hun gezondheid en naar manieren om ze
zo veel mogelijk aan boord te houden. Daarnaast wilden we onze opdrachtgevers en leveranciers zo
goed mogelijk helpen deze tijd door te komen. En bij de plotselinge lockdown zorgden we ervoor dat we
zo min mogelijk voedsel verspilden. Duurzaamheid ging bij Albron dus niet de deur uit in dit coronajaar.
Het spitste zich wel toe op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, onze duurzame relaties
met klanten en partners en het tegengaan van verspilling.
We verspilden ook onze tijd niet. In de luwte van de coronacrisis dachten we na over onze dromen en
idealen en ontstond de kiem voor onze nieuwe koers. Zo werd die stap terug van anderhalve meter
een aanloop om verder te kunnen springen. ‘Reculer pour mieux sauter’, zoals de Fransen dat zo
mooi zeggen. We gaan als gedreven smaakmakers vooroplopen en richting geven aan de markt, die
voortdurend zal blijven veranderen. We hebben de ambitie om in 2025 dagelijks 250.000 gasten te laten
genieten van lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar eten en drinken.
Dit duurzaamheidsverslag laat zien hoe we corona het hoofd boden en sterker uit de strijd kwamen.
Het verslag beslaat 2020, maar gaat eigenlijk over de anderhalf jaar dat corona ons parten speelde.
Een anderhalfjaarsverslag zogezegd, over de anderhalvemetermaatschappij. En over onze meterslange
sprong vooruit, die toen in de maak was.
Teun Verheij
Algemeen directeur Albron

2

Anderhalve meter vooruit

Albron Duurzaamheidsverslag 2020/2021

Voorwoord

Anderhalve meter terug

Meters vooruit

Duurzaamheid in cijfers

Colofon

Anderhalve
meter terug
Lege universiteiten en kantoren. Verlaten
stations en winkelstraten. Gesloten
vakantieparken, afgelaste festivals en
juist volle ziekenhuizen. In 2020 raakt
corona ons land overal en daarmee ook de
bedrijfsvoering van Albron.
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Als een
mokerslag
“Ook voor Albron kwam corona als een mokerslag. Terwijl we goed
voorbereid waren. Al na de eerste besmettingen in China kwamen
we met een crisisteam uit alle disciplines bij elkaar om scenario’s te
bespreken. Toen corona Nederland trof, wist niemand wat dat echt
betekende. Niet of dit weken of maanden ging duren. Wat er in dit jaar
gebeurde, deed een groot beroep op onze improvisatiekracht. Vaak
was er geen tijd om te vergaderen en moesten we simpelweg slim en
snel handelen.
Onze prioriteit lag bij de gezondheid van onze medewerkers en
onze gasten, het uit de brand helpen van onze opdrachtgevers en
leveranciers en vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Ons ambitieuze
jaarplan rond duurzaamheid kon de prullenbak in, maar ons duurzaam
denken stopte niet. In dit coronajaar vertaalden we duurzaamheid in
de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, duurzame relaties
met onze opdrachtgevers en partners en zo min mogelijk verspillen van
geld, tijd en voedsel.
In een crisis leer je elkaar kennen. Wij hebben onze medewerkers,
klanten en partners leren kennen als veerkrachtig en vindingrijk.
Betrokken en behulpzaam. We hebben ervaren hoe mooi en krachtig
samenwerken is in een moeilijke tijd.”
Bart van Westreenen
Directeur Inkoop & Supply Chain & Duurzaamheid
4

Anderhalve meter vooruit

Voorwoord

Anderhalve meter terug

Meters vooruit

Duurzaamheid in cijfers

Colofon

Albron Duurzaamheidsverslag 2020/2021

Voorwoord

Anderhalve meter terug

Meters vooruit

Duurzaamheid in cijfers

Studeren
Vanaf maart 2020 wordt het stil op
hogescholen en universiteiten. Eerst
sluiten ze, daarna zijn ze beperkt
toegankelijk. Studenten volgen
onderwijs op afstand. De restaurants
en koffieconcepten die Albron op
onderwijsinstellingen runt, sluiten.
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Starbucks
in het slot
“Corona trok meteen al in maart een flinke wissel op studenten en docenten. Waar
ze elkaar normaal gesproken ontmoeten in collegezalen, coffeecorners en op
campussen, zaten ze nu thuis voor onderwijs op afstand. Het was ineens stil op alle
universiteiten waar Albron foodconcepten voor studenten en medewerkers runt.
In Tilburg waren we net gestart met een AH to go. Die hebben we moeten sluiten
en is in 2020 niet meer opengegaan. We hebben het zo geregeld, dat niets werd
weggegooid. Verse producten gingen naar de lokale voedselbank en de rest vond
zijn weg naar andere locaties van Albert Heijn overal in het land.
Ook onze Starbucks-vestigingen op universiteiten gingen in het slot. Hoewel, we
hielden de deur op kier voor het handjevol studenten dat de universiteitsbibliotheek
bezocht en medewerkers die nog wel aanwezig waren. Voor hen organiseerden
we een afhaalservice. Over voorraden die we niet gingen gebruiken, konden we
goede afspraken maken met onze vaste leveranciers. Albron-medewerkers van
onze gesloten restaurants op de universiteiten boden we aan om Starbuckstrainingen te volgen, zodat ze daar later ook aan de slag kunnen. Dat maakt onze
medewerkers breder en dus duurzamer inzetbaar.”
Joan Maassen
Operationeel Directeur
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Werken
Thuiswerken wordt het hele jaar de
nieuwe norm. Overal verandert de
keukentafel of zolderkamer thuis in een
plek om te beeldschermbellen en
een broodje te eten. Albron sluit het
leeuwendeel van haar bedrijfsrestaurants
en koffiecorners in kantoren.
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Drukke
distributiecentra
“Omdat Albron overal zit, is wat in de
samenleving voelbaar is, ook direct voelbaar bij
ons. Bij onze opdrachtgever Ahold Delhaize was
het dubbele effect van corona heel duidelijk:
het hoofdkantoor was grotendeels leeg en in
de distributiecentra was het drukker dan ooit.
Zowel in de zes DC’s die de winkels bevoorraden
als de acht Home Shop Centers waar de
bezorgservice van Albert Heijn zijn vracht
ophaalt. Op de cateringlocaties daar was er
vraag naar meer mensen, terwijl veel van onze
medewerkers die in restaurants op kantoren
werken, niets meer omhanden hadden. We
hebben onze klant goed kunnen helpen door de
DC’s extra te bemensen.”

Voor medewerkers uit restaurantconcepten
binnen kantoren was de dynamiek van zo’n
DC wel even wennen. In plaats van plukjes
lunchende managers hadden ze nu te maken
met grote groepen productiepersoneel, die ze
snel van eten en drinken moesten voorzien. En
dat binnen de richtlijnen die bij corona hoorden:
extra strenge hygiënemaatregelen, aangepaste
routes, anderhalve meter afstand en ruimere
openingstijden. Uit het oogpunt van die hygiëne
zijn we meer producten gaan verpakken: onze
buffetten leken soms wel een cadeautafel. Dat
is natuurlijk minder duurzaam, maar in dit geval
brak nood wet. Een tevreden opdrachtgever en
werk voor onze mensen kwamen op de eerste
plaats.”
René Bouwheer
Operationeel Manager
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Kerstpakketten
voor de
Volksbank
“De Volksbank is een opdrachtgever waar we sinds het begin van onze samenwerking
in 2018 verwantschap mee voelen. We delen doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid, werkgeverschap en gastvrijheid. Dat we gelijke geesten zijn, bleek
ook toen het kantoor van de Volksbank door corona nauwelijks bemand was en ons
bedrijfsrestaurant sloot. De Volksbank gunde ons een opdracht voor het samenstellen
en bezorgen van zo’n 3.750 eindejaarspakketten, waar onze medewerkers een mooie
klus aan hadden. Ons voorstel voor de Volksbank was een pakket vol duurzame
producten, waar een mooi verhaal achter schuilgaat.
We kozen bijvoorbeeld voor potjes jam, waarin te groot, te klein, te krom of te
lelijk fruit een tweede kans krijgt. En voor mooie kaarsen van gebruikt en gefilterd
frituurvet. In het pakket zat bijvoorbeeld ook een zak circulaire chips van duurzaam
gekweekte oesterzwammen en een pak koekjes, gemaakt door bijzondere bakkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de producten kwam uit onze eigen
voorraad, die we anders zouden verspillen. Met het samenstellen en bezorgen van de
kerstpakketten hebben we opgeteld veertig medewerkers dagenlang leuk aan het
werk kunnen houden. En onze klant blij kunnen maken. Deze samenwerking gaf bij de
Volksbank en bij Albron merkbaar positieve energie.”
Annemarie Schoormans
Operationeel Manager
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Shift
happens
“De anderhalvemetersamenleving vroeg om anderhalvemetercatering. Daar lagen onze plannen
snel voor klaar. Op elke locatie hebben we de meest
passende maatregelen genomen, die natuurlijk
lopende het jaar ook nog veranderden. We plaatsen
bijvoorbeeld desinfectiepalen, plakten vloerstickers
voor de looproutes, installeerden kuchschotten
en zorgden voor zitplaatsen met twee armlengtes
afstand. We ontwikkelden ook razendsnel de app
Shift Happens. Daarmee konden medewerkers een
plaats reserveren voor een van de lunchshifts in hun
bedrijfsrestaurant. Zo konden ze voorkomen een te
vol restaurant aan te treffen of allerlei collega’s te
kruisen in krappe wandelgangen.

We hebben het prototype van de app eerst vier
weken getest op ons hoofkantoor in de Meern. Met
de lessen daaruit lieten we Shift Happens extern
bouwen met het doel dat de app ook stabiel bleef als
honderden bedrijven er gebruik van maakten. Natuurlijk zorgden we voor goede privacybescherming:
de app heeft minimale informatie nodig, die daarna
meteen vernietigd wordt. Bij Albron hadden we
ook zelf geen toegang tot die data. Omdat we ons
realiseerden dat onze branchegenoten in de coronacrisis voor dezelfde uitdagingen stonden, maakten
we de app beschikbaar voor ze. Iedere cateraar kon
Shift Happens gebruiken en gasten konden de app
downloaden in de App-store en via Google Play.”
Silvia de Loos
Manager Operations
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Onderweg
Op normaal drukke knooppunten kun je
een kanon afschieten. Er zijn nog weinig
mensen onderweg om naar hun werk
te gaan, familie of vrienden te bezoeken
of uit eten te gaan. Foodconcepten
van Albron zoals The Green House in
Utrecht zijn voor een groot deel dicht.
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Kruidenkas in de
keukenmachine
“In The Green House hadden we heel veel zin in een nieuw jaar met nieuwe ideeën
om culinair circulair te maken. Opeens moesten we dicht. We keken meteen naar
onze inpandige kruidenkas, waar honderden prachtige plantjes leefden. Munt,
peterselie, kervel, olijfkruid, marjoraan, citroentijm, verveine... Daarvan gebruiken
we normaal gesproken de bladeren en de stelen om niets weg te gooien. Omdat
verspillen doodzonde en weinig duurzaam is, besloten we alles in de kas meteen
te verwerken. We maakten zo’n 240 liter salsa en tientallen liters kruidenolie,
vinaigrette, sauzen en siropen. Zo maakten van die kostbare kruiden houdbare
lekkernijen die we later kunnen gebruiken.
Onze gasten konden wel bij ons terecht voor afhaalpakketten. Dat heeft van onze
kant veel wikken en wegen gekost, omdat we natuurlijk geen voorstander zijn van
het afval dat bakjes en zakjes opleveren. Uiteindelijk vonden we mooie duurzame
verpakkingen van gerecycled karton en zijn we overstag gegaan. Elke maand boden
we een nieuw pakket met alle ingrediënten voor een driegangenlunch -of diner.
Met een link naar een filmpje waarin we laten zien hoe je alles bereidt en serveert.
De reacties op die video’s waren zo enthousiast, dat ik live online kooksessies voor
particulieren en bedrijven heb opgezet. Zo kon ik mijn liefde voor circulair koken
kwijt en bleef ik in contact met mijn gasten.”
Peter Scholte
Chef-kok The Green house
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Winkelen
In winkelstraten en shopping malls is
het rustig. Eerst omdat iedereen de
hand op de knip houdt in deze onzekere
tijd, daarna omdat niet-essentiële
winkels moeten sluiten. Voor Albron is
onder meer bij Anne&Max en Starbucks
het effect direct te merken.
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Avontuurtje in de
winkelstraat
“In het coronajaar zijn we niet gestopt met onze
ambities. Bijvoorbeeld die voor foodconcepten
op high traffic-locaties: waar mensen winkelen
en onderweg zijn. Een voorbeeld daarvan is
Frites Affairs, een concept dat we eerder hebben
getest in Center Parcs Het Meerdal. Dit snackconcept is een antwoord op de behoefte van
consumenten om in hun vrije tijd de teugels te
laten vieren. Frites Affairs verleidt je om jezelf te
verwennen, maar doet dat wel vanuit een duurzame gedachte binnen de categorie snackformules. We hebben verse frites van Nederlandse
aardappelen, sauzen op plantaardige basis, hot
dogs met het Beter Leven-keurmerk en de knakwortel als vegetarische variant.

Bij Frites Affairs stemmen we menu-onderdelen af op het seizoen en verpakken we alles in
gerecycled en biologisch afbreekbaar materiaal.
In 2020 openden we onze eerste vestigingen
in Almere en Zoetermeer: de best bezochte
winkelgebieden van Nederland. Daarna volgden
Apeldoorn en tien Center Parcs-locaties. Natuurlijk was het niet overal zo druk als we vooraf
hoopten, omdat de winkelgebieden lang leeg
waren en de parken gesloten. Aan de andere
kant was het voor ons handig dat stadscentra
daardoor makkelijker toegankelijk waren. Dat
hielp ons om de vestigingen snel te kunnen
bouwen en inrichten. Frites Affairs is nu klaar
voor shoppers die heimelijk verlangen naar een
avontuurtje.”
Ernest van de Voort
Directeur Marketing & Concepts
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Vrije tijd
Evenementen en festivals zijn in 2020
snel van de baan en theaters, bioscopen
en vakantieparken een groot deel van
het jaar gesloten. Dat geldt dus ook voor
de restaurantconcepten van Albron in
bijvoorbeeld Center Parcs en Keukenhof.
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“De publiekstrekker Keukenhof was voor Albron het eerste grote
evenement van 2020. We rekenden op 1,6 miljoen bezoekers en
zo’n 8 miljoen aan omzet in de drie openingsmaanden. Je praat
dan over ruim 500 medewerkers om alle foodtrucks, koffiecorners en zes restaurants te runnen. We hadden er ontzettend veel
zin in, maar toen kwam die persconferentie in maart en wisten
we dat het park nooit open zou gaan. Dat kwam keihard binnen.
De bloemenpracht was uiteindelijk wel via video’s online te bekijken, maar voor onze mensen was er geen rol. De bloemenvoorraad die bedoeld was om bij te planten, hebben we als steuntje in
de rug uitgedeeld in zorginstellingen en ziekenhuizen.

Keukenhofbloemen
voor ziekenhuizen
16
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In samenwerking met Randstad Uitzendbureau en met steun
van de overheid hebben we onze medewerkers gelukkig een
groot aantal uren kunnen uitbetalen. We hadden enorm met
onze mensen te doen: veel van hen draaien al jaren mee in Keukenhof. Over de enorme bestellingen van eten en drinken konden
we met onze vaste leveranciers goede afspraken maken. Zonder
de contracten op tafel te leggen. Een deel van de bestellingen
konden we op andere Albron-locaties kwijt, een deel viel in te
vriezen voor later gebruik en leveranciers namen een deel terug.
Het was mooi om te zien hoe je binnen duurzame relaties met je
klant, leveranciers en medewerkers veranderingen trotseert en
samen oplossingen zoekt.”
Joan Maassen
Operationeel Directeur
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Center Parcs en
persconferenties
“Voor alle horeca in alle vakantieparken van Center Parcs lagen de
coronascenario’s klaar. Toch overviel de persconferentie van 15 maart
ons. We kregen twee uur om restaurants te sluiten, waar nog gezinnen
aan tafel zaten. Vanaf toen werd het jaar grillig: dicht, open, streng,
minder streng.... Bovendien hebben we in de parken zowel horeca met
een restaurantformule als buffetconcepten, winkels en snackoutlets.
Met steeds andere regels. En voor de Nederlandse parken golden andere
maatregelen dan voor de Belgische. Na elke persconferentie kwamen
alle food operations managers bij elkaar om het nieuws te vertalen in een
aanpak rond hygiëne, routing, inrichting, bezetting en triage bijvoorbeeld.

Wat na de eerste horecasluiting aan verse producten overbleef, ging
direct naar voedselbanken. En we introduceerden een kleinere menukaart om verspilling verderop in het jaar te voorkomen. Onze leveranciers stelden zich flexibel op bij elke verandering. Maar mijn grootste zorg
lag bij de gasten en medewerkers. Ik lig nooit ergens wakker van, maar
toen wel. Ik ben er trots op dat onze gasten en medewerkers zich veilig
hebben kunnen bewegen op de parken. Vooral door onze snelle en open
communicatie, met onder meer e-learnings voor al onze medewerkers
en het benoemen van corona- ambassadeurs. Ook fijn dat een aantal van
onze medewerkers zich bij Albert Heijn en de zorg konden inzetten.”
Peter Kerremans
Operationeel Directeur Albron Center Parcs

17

Anderhalve meter vooruit

Albron Duurzaamheidsverslag 2020/2021

Voorwoord

Anderhalve meter terug

Meters vooruit

Duurzaamheid in cijfers

Colofon

Zorg
De druk op de zorg is in 2020 groot.
Ziekenhuizen zijn overbelast en in
zorginstellingen geven de maatregelen
onrust en eenzaamheid onder ouderen en
mensen met een beperking. Albron maakt
zich sterk voor extra handen aan het bed
en in de keukens.
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Hectiek in
ziekenhuizen
“De taferelen in ziekenhuizen zal ik niet snel vergeten. In drie ziekenhuizen bereiden
medewerkers van Albron het eten en drinken en staan onze voedingsassistenten
aan het bed. Zij zagen in het voorjaar de eerste coronapatiënten binnenkomen.
Eerst alleen op de IC, daarna in met sluizen bewaakte corona-afdelingen en later
soms in het hele gebouw. Onze voedingsassistenten bezochten coronapatiënten
die geen sondevoeding kregen. Vaak waren ze hun smaak kwijt, mochten ze geen
bezoek ontvangen en zagen ze vooral artsen en verplegend personeel. Onze
medewerkers waren eigenlijk de enigen die iets kwamen brengen. En die meer tijd
hadden voor troost en aandacht.
We waren er ook voor het eten en drinken voor de vele medewerkers. In onze
restaurants en soms op de afdeling, omdat medewerkers die niet konden of
mochten verlaten. In de bloedhete zomer van 2020 hadden artsen en verplegers het
zwaar. De werkdruk was hoog en ze renden rond in dikke, beschermende pakken.
Met waterijsjes, koude frisdrank en machines met crushed ice hebben we voor wat
verlichting kunnen zorgen. De vraag om extra cateringmedewerkers konden we
invullen met medewerkers van gesloten bedrijfsrestaurants en vakantieparken.
De ziekenhuishectiek in coronatijd was heftig en spannend voor ze, maar ze
beleefden het ook als ontzettend dankbaar en belangrijk werk.”
Ruud Homan
Manager Operations Zorg & Bedrijfsleven
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“Op de kleinschalige zorglocaties waar een Kookdame
van Albron staat, speelden zich drama’s af. Die locaties
zijn woonvormen voor mensen met een verstandelijke
beperking of ouderen met dementie. De dagbesteding
en het bezoek zijn hun dagelijkse houvast. Net als de
Kookdame, die elke dag samen met ze boodschappen
haalt, kookt en eet. Onderling bouwen ze echt
een band op. Toen corona in het land was, viel de
dagbesteding weg en mocht bezoek hooguit zwaaien
voor het raam. Veel bewoners begrepen corona en
alle maatregelen ook niet. Sommige cliënten moest
je het steeds weer opnieuw uitleggen. Het was
hartverscheurend om te zien wat dat allemaal met ze
deed.

Kookdame door
het keukenraam

Bovendien overleden in dit jaar veel van deze
kwetsbare en oudere cliënten aan corona. Een van
onze Kookdames die met een groep van twaalf
bewoners werkt, moest in één week afscheid nemen
van zes bewoners die ze al jaren kende. Als je weet
hoe betrokken onze Kookdames zijn, dan weet je hoe
aangrijpend dat is. Voordat ze gevaccineerd waren,
mochten ze bewoners niet zoals normaal een knuffel
geven. Maar niets hield de Kookdames tegen om voor
hun cliënten een vraagbaak, een luisterend oor en
wat afleiding te zijn. We hebben zelfs een Kookdame
door het keukenraam zien klimmen om binnen alle
afstandsbeperkingen toch zo dicht mogelijk bij haar
bewoners te komen.”
Ruud Homan
Manager Operations Zorg & Bedrijfsleven
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In 2020 ontstaat de kiem voor de
nieuwe koers van Albron, die het jaar
daarop zijn beslag krijgt. En de stevige
ambitie daarbij: we willen in 2025
dagelijks 250.000 gasten laten genieten
van lekker, gezond, duurzaam en
betaalbaar eten en drinken.
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Inleiding

Veranderen en
vooroplopen
“Door corona veranderde de wereld op slag. Dat zette ons aan het denken, want de
wereld zal blijven veranderen. En daarmee ook de rol van eten en drinken. In 2020 legde
Albron de basis voor een nieuwe koers die moeten leiden naar onze ambitie voor 2025:
dagelijks 250.000 gasten laten genieten van lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar
eten en drinken. Binnen die ambitie heeft duurzaamheid een belangrijke plaats. Want
wat de toekomst ook voor verandering brengt, het belang van duurzaamheid wordt
steeds groter.
Met de koers die we voor 2021 en verder voor ogen hebben, gaan we als gedreven
smaakmakers richting geven aan de markt. We willen op allerlei fronten vooroplopen.
Ook op het terrein van duurzaamheid. Want bij alles wat we doen, willen we dat
iedereen er beter van wordt. We hebben oog voor elkaar en voor de wereld en zijn pas
tevreden als het ook echt voor elkaar is. Duurzaamheid zit al vanaf onze oorsprong
ruim honderd jaar geleden in ons denken en doen. Met onze nieuwe koers laten we die
drijfveer nog meer zien.
Dat betekent onze ecologische voetafdruk verder verkleinen door dierlijke eiwitten
te vervangen door plantaardige, verspilling tegen te gaan en onze gasten te verleiden
tot bewuste keuzes. Het betekent ook duurzame aandacht voor alle medewerkers en
duurzame relaties met klanten en partners.”
Bart van Westreenen
Directeur Inkoop & Supply Chain & Duurzaamheid

22

Anderhalve meter vooruit

Anderhalve meter terug

Meters vooruit

Duurzaamheid in cijfers

Colofon

Albron Duurzaamheidsverslag 2020/2021

Voorwoord

Anderhalve meter terug

Meters vooruit

Duurzaamheid in cijfers

Lekker
Gezond, duurzaam en betaalbaar
begint bij lekker. Daarom
experimenteren chef-koks van
Albron en onze leveranciers dit jaar
samen in de keuken. Want we laten
onze gasten graag proeven hoe de
toekomst smaakt.
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Responsive
catering

“Als corona ons iets heeft geleerd, dan is het dat
verandering de enige constante is. En dat we als
foodservice-organisatie moeten meebewegen met
wat er in de wereld, bij onze klanten en bij onze gasten
leeft. Onze opdrachtgevers willen allemaal de beste
werkgevers zijn en hun medewerkers willen kiezen.
Uit thuis werken of op kantoor. Uit gezond eten of
zondigen. Uit lekker eten dat ook nog duurzaam en
betaalbaar is. Bij Albron hebben we de
luwte van het coronajaar gebruikt om daarover na
te denken. Ons antwoord op een flexibel aanbod
van lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar eten en
drinken in bedrijfsrestaurants is responsive catering.
Responsive catering is een dynamisch model met
zes pijlers. Het is modulair, zodat we met een slim
algoritme voor elke locatie een uniek menu kunnen
samenstellen. Het is gezond en duurzaam met
meer plantaardige en minder dierlijke ingrediënten
en aandacht voor het aandeel suiker, zout en
onverzadigd vet. Het is optimaal te bemensen met
een innovatief proces voor roosteren en plannen.
Het is transparant door het dashboard dat klanten
met infographics alle actuele informatie geeft over
gezondheid, duurzaamheid, transacties en uren. Het
is met interactief met gastenenquêtes en apps. En het
is procesefficiënt, omdat we met onze leveranciers
samenwerken in een snelle keten met korte lijnen.”
Ernest van de Voort
Directeur Marketing & Concepts
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Lekker

Zo lekker
als Tesla
“Een groot deel van eten en drinken is duurzamer te maken door
dierlijke ingrediënten te vervangen door plantaardige. Maar onze
eerste vraag is altijd: hoe smaak het? Over die vraag hebben we
ons gebogen met Upfield, een vaste leverancier die graag met
ons meedenkt. Onder de merken Violife en Flora ontwikkelden
zij plantaardige kazen en kookroom. In 2020 hebben we onze
chef-kok Peter Scholte gekoppeld aan de chef-kok van Upfield.
Ze gingen in ons circulaire paviljoen The Green House aan de slag
met recepturen voor onder meer een pizza met vegan kaas, risotto met plantaardige room, een vegetarische tom kha kai en een
saladetopping zonder dierlijke ingrediënten.
Ik heb tijdens die sessie zelf ontdekt hoe ongelofelijk het is wat
je dan proeft. Of eigenlijk: dat je het verschil níet proeft. Een
bewijs hoe je zonder iets af te doen aan de smaak je menu kunt
verduurzamen. Door de eerste gerechten binnen heel Abron aan
te passen, kunnen we jaarlijks zo’n 90 ton C02 besparen. Maar
onze ambitie is groter. We willen ook kijken hoe we ons zoete
aanbod plantaardig kunnen maken. We denken bijvoorbeeld aan
plantaardige slagroom, plantaardige appeltaart en plantaardige
tiramisu. Volgens mij kunnen we dat heel goed doen zonder dat
onze gasten er iets van proeven. Zo hip als Tesla elektrisch rijden
heeft gemaakt, zo lekker willen wij plantaardig maken.”
Tjeerd Nuijen
Senior Inkoper
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Gezond
Tijdens het coronajaar is onze gasten
en medewerkers gezond houden
topprioriteit. Ondertussen zetten
we verdere stappen om ons eten en
drinken minder zoet, minder zout,
minder vet en plantaardiger te maken.
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Gezond

Veerkracht en
inventiviteit
“Dat gezondheid ons grootste goed is en veiligheid belangrijk, heeft de
coronacrisis wel bewezen. Wij hebben nog beter om leren gaan met de grote
verantwoordelijkheid die we dragen voor onze medewerkers en onze gasten.
Daar nemen we geen enkel risico in en daar werken we met onze opdrachtgevers
keihard aan. Om besmettingen te voorkomen, beschermden we onze gasten en
medewerkers met alle denkbare middelen: van desinfectiegel tot kuchschotten
en van mondkapjes tot andere looproutes. Natuurlijk maakte corona veel
mensen onzeker en angstig. Zeker tijdens de lockdown en avondklok, toen onze
mensen doorwerkten in distributiecentra, de voedingsmiddelenindustrie en
zorginstellingen.
Wat wij in het crisisteam bespraken, deelden we daarom elke twee weken met onze
medewerkers in een videoboodschap van onze directeur. En we informeerden onze
opdrachtgevers voortdurend. Tijdens corona keken we al vooruit naar het postcoronatijdperk. Want ook in het opstarten na een lange lockdown schuilen risico’s.
Daarom checken we onder meer of rubbers van vaatwassers niet uitgedroogd zijn,
desinfecteren we ijsblokjesmachines en brengen we ovens en steamers eerst leeg
op volle temperatuur. Het coronajaar vroeg en vraagt flexibiliteit van iedereen.
Gelukkig kunnen we altijd vertrouwen op de veerkracht en inventiviteit van onze
medewerkers en opdrachtgevers.”
Chantal van Wissen
Manager Kwaliteit
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Gezond

Minder zoet fris
“Bij Albron bekijken we continu hoe we ons aanbod minder zoet, minder
zout, minder vet en plantaardiger kunnen maken. Ook in het coronajaar.
In frisdrank zit relatief veel suiker, dus daar loont het zeker de moeite om
stappen te zetten. Onze drankenpartner Vrumona heeft op dat terrein
mooie ambities. Daarom hebben we in 2020 het contract met ze voor vijf
jaar verlengd. Als je zo lang met elkaar optrekt, kom je samen tot betere
oplossingen en afspraken. We hebben samen de ambitie om het assortiment gezonder te maken door in 2021 de calorieën per 100 ml terug te
brengen van 18,8 naar 15,3 calorieën. Belangrijk is om dit in stappen te
doen, zodat onze gasten kunnen wennen aan een minder zoete smaak.

Ook op het gebied van duurzaamheid vinden we elkaar. Sinds de introductie van de petfles gebruikt Vrumona al een kwart gerecycled
materiaal. Het plan is om dat tot te verhogen tot de helft en in 2021
voor alle kleine Sourcy-flessen zelfs tot 100%. Met Vrumona kunnen we
onze gasten ook goede gezonde en duurzame alternatieven voor hun
favoriete frisdrank bieden. Het brede drankengamma kent verder sterke
merken zoals de sappen van Thijs, gemaakt van overtollig fruit en laag in
suiker. Minder zoet zijn ook de met smaak gebrouwen kombucha onder
de naam Butcha en de spannende limonades van Russell & Co. En dan zijn
er nog de biologische siropen van Limeau en de alcoholvrije mixers van
Double Dutch.”
Tjeerd Nuijen
Senior Inkoper
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Duurzaam
Verspilling voorkomen is tijdens de
coronaperiode het meest duurzame
doel. Naast zorgen dat zo veel
mogelijk medewerkers duurzaam
inzetbaar blijven. Verderop in het
jaar komt er meer ruimte voor
andere duurzame dromen.
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Het ei van
Columbus
“Het jaar begon feestelijk. In januari kregen we de
eerste eieren uit onze eigen Kipster-boerderij. Op
het gebied van dier- en milieuvriendelijkheid is zo’n
Kipsterstal niet minder dan een revolutie. De kippen
lopen rond in een nagebootste bosrijke omgeving
met veel daglicht en buitenlucht. Wat ze eten komt
uit reststromen van bakkers. Met zonnepanelen op
het dak zijn de eieren klimaatneutraal en slimme
filters dringen het fijnstof met 90% terug. We zijn
apetrots op die samenwerking. In 2020 zouden we
zo’n 6,5 miljoen duurzame eieren afnemen. Totdat
we een groot deel van onze locaties wegens corona
moest sluiten. En kippen stoppen nu eenmaal niet
op commando met leggen.

Gelukkig lag het ei van Columbus dichtbij. Naast
onze Kipsterstal staat die van supermarktketen
Lidl. En in het coronajaar hadden de supermarkten
het druk. We konden onze partijen eieren dus kwijt
aan Lidl. Die verkocht ze in de bekende doosjes of
gebruikte ze in versmaaltijden waar in de coronatijd ook veel vraag naar was. Maar we bouwden de
Kipsterboerderij niet alleen voor dit jaar. Het is een
investering in een duurzame toekomst.
Na corona gebruiken we niet alleen de milieu- en
diervriendelijke Kipstereieren. Ook de ‘leghaantjes’
komen op ons menu. Want waar anders de broertjes
van legkippen de dood vinden zodra ze uit het ei
komen, laat Kipster ze net als hun zusjes opgroeien.”
Bart van Westreenen
Directeur Inkoop & Supply Chain & Duurzaamheid
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Geen talent
verspillen
“Duurzaamheid betekent voor ons onder andere minder verspillen. Daarbij denken we
niet alleen aan eten en drinken, maar ook aan talent. Om geen talent te verspillen, geven
we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans en laten we al onze medewerkers groeien in gastvrijheid. Dat was in het coronajaar knap lastig, omdat er door
de sluitingen simpelweg minder werk was. Met een goed sociaal plan, de coronasteun
van de overheid en een mobiliteitscentrum om vraag en aanbod optimaal af te stemmen,
hebben we gelukkig veel medewerkers aan boord kunnen houden. Via de plaatsmakersregeling kozen sommigen er zelf voor om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan.
We waren blij met de steun van de overheid. Die kwam vanaf april met de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Deze NOW-regeling was een
tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een vast en flexibel contract.
Toen die regeling gold, hebben we die tegemoetkoming meteen aangevraagd. Want door
gesloten locaties misten we aanzienlijke omzetten en was er minder werk. De overheid
en Albron hadden hetzelfde doel: zoveel mogelijk arbeidscontracten behouden. Met de
NOW-regeling hebben we een gedwongen afscheid van medewerkers tot een minimum
beperkt.
Waar we in de coronatijd van baalden, is dat het moeilijk was om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden. Tijdens de pandemie moesten medewerkers veel zelfstandiger werken en deze mensen hebben echt meer begeleiding nodig.
Na corona willen we zo snel mogelijk meer van deze talenten in ons midden hebben. In
onze nieuwe koers wordt onze rol als werkgever nog belangrijker. We willen meer dan
ooit een gewilde werkgever zijn met aandacht voor inclusiviteit, diversiteit en vitaliteit.
Met nog meer mogelijkheden voor gedreven smaakmakers om verder te groeien in de
wereld van gastvrijheid met bijvoorbeeld coaching, inspiratiessessies, cursussen, trainingen en opleidingen.”

Christiane de Jong
Directeur HR
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Betaalbaar
In 2020 is het zaak er ervoor te
dat corona onze klanten, onze
leveranciers en onszelf niet te hard
in de portemonnee raakt. Zoiets
doe je samen. Zodat je daarna ook
samen mooie toekomstplannen
kunt maken.

32

Anderhalve meter vooruit

Colofon

Albron Duurzaamheidsverslag 2020/2021

Betaalbaar

Goed voor
elkaar
“Tijdens het coronajaar zaten we met onze leveranciers in hetzelfde
schuitje. Overal vielen klappen. Als je een jarenlange relatie hebt en
echt als ketenpartner samenwerkt, ga je niet naar elkaar wijzen wiens
kant van de boot lek is. Dan los je het samen op. Ik moet onze leveranciers echt een groot compliment maken. Voor ons belangrijke partners
als Sligro en Telesuper bijvoorbeeld. Zij waren bereid om leverschema’s
om te gooien, korting te geven op leveringen en bestellingen terug te
nemen. Je kijkt elkaar in de ogen en je weet dat je samen door lastig
vaarwater wil komen en samen eerlijk de rekening moet betalen. Die
wil zagen we bij onze grote én onze kleinere leveranciers.
Die oplossingsgerichte houding is er, omdat je elkaar ook in de toekomst nodig hebt. Omdat je na corona weer graag de schouders zet
onder de ambities die je deelt. Albron wil in 2025 elke dag 250.000
gasten laten genieten van lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar
eten en drinken. Voor die ambitie hebben we onze partners hard nodig.
Van corona hebben we geleerd hoe belangrijk duurzame relaties zijn.
Dat die de basis zijn voor flexibele afspraken, voortdurende innovatie en
verantwoorde groei. Dat iedereen er beter van wordt bij alles wat we
doen, is niet voor niets een uitgangspunt van onze nieuwe koers.
Met oog voor elkaar en onze wereld en pas tevreden als het ook echt
voor elkaar is.”
Bart van Westreenen
Directeur Inkoop & Supply Chain & Duurzaamheid
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Duurzaamheid
in cijfers
Onze rapportcijfers van 2020 geven een vertekend
beeld. Omdat een deel van onze bedrijfsvoering
stilviel, prioriteiten plots veranderden en
coronamaatregelen ons tot minder duurzame
oplossingen dwongen. Om transparant te zijn,
laten we toch onze cijfers zien.
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Dashboard

Medewerkers

Producten

93%

4.885
69%

31%

6%

39,2%*
Gezonde producten

34%
Aandeel
plantaardige eiwitten

Aantal medewerkers

Gezonde medewerkers

Social return

38,7%*

22.742 ton CO2-EQ*
CO2-voetafdruk
voeding en dranken

993

10.680.512

Nutriënten
suiker

39,1 g/kg
Aantal locaties

Aantal transacties

Aandeel
duurzame producten

zout

5,9 g/kg

verzadigd vet

16,5 g/kg
calorieën

999 kcal/kg

*Deze cijfers zijn i.t.t. 2019 ook met inbegrip van Albron Center Parcs
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