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Wat is waar? De scheidslijn tussen feiten en fabels lijkt steeds verder zoek te 

raken. Terwijl feiten toch het uitgangspunt blijven voor het maken van de meest 

verstandige keuzes. Bij Albron hebben we eerst graag de waarheid op tafel, 

voordat het eten op tafel komt.

De feiten over eten en drinken boven tafel krijgen lukt ons niet alleen. Daar hebben 

we onze leveranciers, onze medewerkers, onze partners en onze klanten hard bij 

nodig. En de critici die ons scherp houden. Door onze kennis en ervaring te delen, 

krijgen we samen overzicht en nieuwe inzichten. Inzichten die we vervolgens weer 

delen, zodat er een cirkel van voortdurende verbetering ontstaat.          

Die verbetering moet ons aanbod steeds gezonder en duurzamer maken, terwijl 

het vanzelfsprekend lekker en betaalbaar blijft. En die verbetering moet zo veel 

De feiten op tafel

mogelijk verschil maken. Dat kan, omdat we elk jaar meer dan 25 miljoen gasten 

bij onze kassa’s zien. Overal waar mensen studeren, werken, onderweg zijn, hun 

vrije tijd vieren en zorg ontvangen. Verschillende werelden, die vaak om heel 

verschillende oplossingen vragen.   

Juist daarom laten we onze hele organisatie meedenken. De verantwoordelijkheid 

voor een lekker, gezonder, duurzamer en betaalbaar aanbod ligt bij iedereen 

binnen Albron op het bord. Samen verzamelen we de ideeën, inzichten en 

gegevens om daarin steeds de beste afwegingen te maken.  

Met dit duurzaamheidsverslag laten we zien hoe we informatie verzamelen, hoe 

we naar feiten kijken en hoe we werk maken van eten en drinken met meer oog 

voor mens, dier, natuur en milieu. Aan tafel!

Voorwoord

door Teun Verheij - algemeen directeur Albron
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Alles begint met lekker. Zonder smaak 

hebben gezondheid, duurzaamheid en 

betaalbaarheid geen waarde. En smaken 

verschillen. Albron wil iedereen laten 

proeven hoe lekker bewust genieten is.  

Lekker
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Twisten over smaak

Over smaak moet je juist twisten. Ieders 

smaak is anders en als we ouder worden, 

vermindert onze smaakzin en verliezen 

we soms onze trek. Chef-koks van Albron 

volgden daarom in Leuven een opleiding 

smaaksensoriek, die nieuwe inzichten 

gaf in de smaakbeleving van senioren, 

patiënten en mensen met dementie. Met 

goed gebruik van kruiden, smaakmakers en 

kooktechnieken geven we die groepen hun 

smaak en eetlust terug.

De cijfers van 2019

28%72%

4.908
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Creatieve koks

Eindeloos proberen en proeven leidt tot de 

lekkerste recepten. De chef-koks van Albron 

experimenteren in hun keukens om gezond, 

duurzaam en betaalbaar zo smakelijk 

mogelijk te maken. Zo ontstond bijvoorbeeld 

een stoere burger van oesterzwammen, de 

lekkerste ketchup van minder mooie tomaten 

en gebakken zeewier dat het proefpanel 

niet van bacon kon onderscheiden. Al onze 

medewerkers vinden de recepten terug in 

onze centrale menudatabase. 

Productinnovatie

Met kleine en grote partners uit de hele 

voedselketen zoekt Albron naar nieuwe 

smaak-belevenissen. Als we met onze 

producenten en leveranciers gezamenlijk 

werken aan innovatie, helpt dat ons tenslotte 

allemaal vooruit. Zo ontwikkelden we met 

Kipster vleeswaren en snacks van haantjes 

en leghennen. En werken we nauw samen 

met de Verspillingsfabriek, die de lekkerste 

soepen maakt van groenten die anders 

weggegooid worden.   

Aantal medewerkers

1.093 25.670.517

1.  klantgerichtheid
2. kwaliteit dienstverlening
3. kwaliteit assortiment

Aantal locaties Aantal transacties Top 3 klantwaardering
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Aan tafel zoals thuis 

Voor veel ouderen, gehandicapten en 

psychiatrisch patiënten is een zorginstelling 

of woongroep hun nieuwe thuis. In 2019 was 

het 25 jaar geleden dat Albron ontdekte dat 

de maaltijdmomenten daar niet altijd heel 

huiselijk waren. Zo ontstond toen het concept 

Kookdame: een manier om bewoners weer 

bij de dagelijkse maaltijden te betrekken. 

Een Kookdame – of heer – is het vertrouwde 

gezicht in de keuken. Hij of zij laat bewoners 

meedenken over wat er tafel komt en geeft 

wie dat wil en kan een rol. Bijvoorbeeld bij 

het wassen van groente, het schillen van 

aardappelen of het dekken van de tafel.

Iedereen hoort, ziet en ruikt dat er vers wordt 

gekookt. Vanuit de keuken komen heel huiselijk 

de dampende pannen weer op tafel. Bewoners 

beleven samen de maaltijdmomenten weer 

zoals thuis. Dat het jubilerende concept 

resultaat oplevert, blijkt uit onderzoek binnen 

zeven zorginstellingen. Bewoners voelden 

zich een stuk gelukkiger door samen te koken 

en keken veel meer uit naar de maaltijd. Door 

eten en drinken weer sfeer te geven, wakkeren 

Kookdames ook de eetlust aan: het risico op 

ondervoeding daalde volgens het onderzoek 

met een derde. 

Zeewierbouillon met shiitake 

Bij Albron worden we blij van recepten die een 

vinkje zetten achter de begrippen lekker, gezonder, 

duurzamer en betaalbaar. Een mooi voorbeeld is 

deze bouillon. Een vondst die in The Green House 

op de kaart staat. Deze zeewierbouillon is in de 

eerste plaats echt heel erg lekker. Vol van de vijfde 

basissmaak umami. En gezond, want vetarm en rijk 

aan eiwit en mineralen als ijzer en jodium. 

Duurzaam en betaalbaar ook, omdat het een 

plantaardig recept is en we alles van Nederlandse 

bodem halen en uit het seizoen. Het zeewier komt 

uit de Oosterschelde, de shiitake uit de kop van 

Noord-Holland, de tuinbonen, bosui en rettich 

uit de Flevopolder en de sojasaus uit de buurt van 

Rotterdam. Maak dit recept thuis of kom bij ons 

proeven!

Ingrediënten (per 2 peronen)

• 500 ml. zeewierbouillon (van BISQ of maak 

de bouillon zelf: breng een halve water aan de 

kook en haal de pan van het vuur. Voeg 50 gram 

(gedroogd) kombu-zeewier en 10 gram noeri 

toe. Laat het 20 minuten trekken en zeef de 

bouillon)

• 200 gr. shiitake (bijv. van de Nederlandse firma 

Koolen)

• 70 ml. sojasaus (liefst van Tomasu, de 

Nederlandse sojasaus) 

• 50 gr. dubbelgedopte tuinbonen (of 

sojaboontjes)

• 50 gr. rettich in fijn gesneden reepjes

• 40 gr. bosui in kleine ringetjes

Bereiding  

Breng de bouillon aan de kook met de sojasaus. 

Laat de schoongemaakte shiitake en de boontjes 

3 minuten meekoken en zeef dan het geheel. 

Houd de shiitake en boontjes apart. Net voor het 

serveren leg je de gegaarde shiitake en boontjes 

met de rauwe rettichreepjes en bosuiringetjes in 

een diep bord en schenk je er de hete bouillon op.

 Geniet ervan! 
 
Peter Scholte - Executive Chef Albron

“ We kletsen gezellig met elkaar of 

de radio gaat aan en dan zingen we 

samen liedjes tijdens het koken. 

Samen koken en eten is misschien 

wel het belangrijkste moment van de 

dag voor de bewoners.” 
 
Francien Jansen - Albron Kookdame 

Zorgorganisatie Baalderborg

Albron Duurzaamheidsverslag
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Vloeibaar koekje  

Hoe smaken precies verschillen, leerden 

chef-koks van Albron tijdens de opleiding 

smaaksensoriek bij het Centrum voor 

Gastrologie in Leuven. Ze ontdekten vooral 

hoe ouderdom en ziekte onze smaakbeleving 

beïnvloeden. Zo zijn er ouderen met dysfagie: 

moeite met kauwen en slikken. In ziekenhuizen 

en zorgginstellingen krijgen ze vaak pap en vla. 

Albron wilde ook die groep weer met smaak 

laten genieten. In de proefkeuken van Albron 

gingen onze chef-koks aan de slag om écht 

smaakvolle vloeibare maaltijden maken. 

Ze dachten bijvoorbeeld na over het koekje 

bij de koffie. Zeker in Nederland is het 

koffiemoment belangrijk. En een koekje daarbij 

is een cadeautje. Zo’n cadeautje gun ook je 

mensen die moeite hebben met kauwen. En 

dus ontwikkelden de chef-koks van Albron 

een vloeibaar koekje: een mooie kleine 

mousse van bijvoorbeeld stroopwafels. Al snel 

ontstonden creatieve recepturen voor onder 

meer een lekkere vloeibare tosti, een insalata 

caprese en zelfs een verrassende vloeibare 

Caesar salad. De vondsten kregen een plekje op 

het patiëntenmenu van onder meer IJsselland 

Ziekenhuis. 

Goed stout 

Eigenlijk is frites eten een beetje ondeugend. 

Het voelt als toegeven aan een stiekem 

verlangen. Albron geeft die verleiding een 

nieuwe draai met Frites Affairs. We maken 

het stoute goed met extra aandacht voor de 

ingrediënten. Aardappelen van Hollandse 

bodem, waar we knapperige frites mét 

schil van maken. Vlees dat het Beter Leven-

keurmerk met twee sterren draagt en genoeg 

vegetarische keuzes op het menu. Nieuwe 

smaaksensaties als zeewiermayo en milkshakes 

van boerenlandmelk. Kenmerkend voor het 

concept is de keuze uit ‘loaded’ varianten: 

verse frites overladen met toppings als kipsaté, 

runderstoof of vegetarische caprese.

Alles op het menu wordt onder je neus bereid. 

En met een lach. Frites Affairs is aan de ene 

kant ambachtelijk, aan de andere kant fris en 

eigentijds. Bijzonderder dan een traditionele 

snackbar en minder pretentieus dan haute 

friture. Het idee voor Frites Affairs ontstond in 

Center Parcs Limburgse Peel. In 2019 rolde 

Albron dit eigen concept verder uit naar 

andere parken van Center Parcs én daarbuiten. 

Inmiddels heeft Frites Affairs vestigingen in 

Almere, Apeldoorn en Zoetermeer. En er volgen 

er zeker meer.

“ Frites Affairs is een heel jong 

concept. We zijn nog aan het 

ontdekken wat daar wel en niet 

in past. Maar het zal nooit een 

traditionele snackbar worden.” 
 
Jan Willem Hilbron - Commercieel en 

operationeel directeur Albron

“ Ouderen en patiënten zijn 

verplicht te gast in zorginstellingen 

en ziekenhuizen. Ze hebben 

geen keuze. En dus is het onze 

verantwoordelijkheid om ze ook 

daar weer echt met smaak te laten 

genieten.” 
 
Karel van Tiel - Executive Chef-kok Albron

Albron Duurzaamheidsverslag
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Onze gezondheid schuilt voor een belangrijk 

deel in wat we eten en drinken. Minder suiker, 

minder zout, minder slechte vetten en een 

meer plantaardig menu helpt om ons beter te 

voelen én beter te presteren. Daarom let Albron 

op je gezondheid.   

Gezonder

Albron Duurzaamheidsverslag
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Gezondheid in cijfers

We hebben graag in kaart hoe gezond alles 

is wat we op tafel zetten. In samenwerking 

met producenten en leveranciers weten 

we precies wat de voedingswaarden, de 

ingrediënten en de allergenen zijn van 

alles wat op ons menu staat. De Schijf van 

Vijf en de Gezondheidsraad zijn daarbij 

onze leidraad. Klanten zien in onze online 

Impactmonitor per productgroep hoe gezond 

het aanbod in hun restaurant is en kunnen 

die score samen met ons verder verbeteren.   

Een klein duwtje

Ook onze gasten geven we graag die 

informatie, bijvoorbeeld via onze Albron 

GastenApp. Daarmee kunnen ze makkelijk 

een bewustere keuze maken. We helpen ze 

ook om onbewust de meeste gezonde keuze 

te maken: nudging met een mooi woord. 

Soms simpelweg door appels in plaats 

van candybars bij de kassa te leggen, door 

gezondere gerechten bovenaan 

de prijslijst te zetten en door acties en 

promoties vooral te richten op de meest 

gezonde keuzes. 

Vitale medewerkers

Met ons programma Lekker Blijven Werken 

helpen we ook onze collega’s om fit te 

worden en te blijven binnen de thema’s 

gezonder, beter en leuker. Bijvoorbeeld 

met bedrijfsfitness, bedrijfsfysiotherapie, 

ondersteuning bij het stoppen met roken of 

afvallen en met tips en advies over een goede 

werkhouding en een gezonde levensstijl. 

Medewerkers van Albron kunnen ook allerlei 

e-learnings volgen en krijgen korting op 

concerten en festivals.

93%42% 6,1 g/kg

35,7 g/kg

17,7 g/kg

1.084 kcal/kg

Gezonde medewerkersNutriënten

suiker

zout

verzadigd vet

calorieën

Aandeel gezonde producten

Albron Duurzaamheidsverslag
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“ We wilden meer voeding op maat 

bieden en kwalitatief beter eten 

serveren, zodat patiënten meer eten 

en sneller herstellen. Dat is dan 

ook het doel van Zorg op het Bord 

geworden.” 
 
Marieke van Maanen - Programma-

manager Amsterdam UMC/AMC 

Volledig vegetarisch 

Voor ABN AMRO én voor Albron was het 

in 2019 een gedurfde stap: een volledig 

vegetarisch bedrijfsrestaurant. Maar wie echt 

een statement wil maken over gezondheid 

en duurzaamheid, moet een denkpatroon 

doorbreken. En vooral: bewijzen dat een aanbod 

zonder vlees of vis zeker niet ten koste gaat van 

de smaak of de beleving. Daar heeft Albron voor 

gezorgd met het cateringconcept Geenfields in 

het pand van ABN AMRO Amersfoort. Vanaf de 

eerste dag bleken de medewerkers en gasten 

vlees en vis niet te missen, omdat de inrichting, 

de presentatie, de medewerkers en het aanbod 

een hele nieuwe beleving boden. 

Greenfields heeft een volledig vegetarische 

kaart en oog voor gezondheid en 

duurzaamheid. Bijvoorbeeld door te letten 

op onnodig zoet, zout en vet. Door zuinig te 

zijn met energie, door zoveel mogelijk lokaal 

en uit het seizoen in te kopen en mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt in te 

zetten. Vegetarisch, gezond, duurzaam: bij 

die woorden loopt bij de meeste mensen het 

water niet in de mond. Maar toen de gasten 

van Greenfields eenmaal proefden van onze 

lasagne met oesterzwammen, preitaart met 

geitenkaas, een salade met appel en gember, 

een avocadotosti en huisgemaakte tapenades, 

waren ze om. 

Beterschap op het bord 

Juist in ziekenhuizen kan voeding wezenlijk 

bijdragen aan het welzijn en herstel van 

patiënten. Het Amsterdam UMC vroeg 

Albron en Distrivers bij te dragen aan het 

innovatieve programma ‘Zorg op het Bord’. In 

dit voedingsconcept krijgen patiënten meer 

regie over de samenstelling van hun maaltijden. 

Bovendien bevat het aanbod een betere balans 

van voedingsstoffen met een focus op van 

nature eiwitrijke gerechten. Sinds de invoering 

in oktober 2019 waakt een multidisciplinair 

team van artsen, verpleegkundigen, diëtisten 

en experts van Albron en Distrivers over het 

concept. Zo blijven alle benodigde kennis en 

kunde steeds betrokken.

Wie ziek is, verliest vaak de eetlust. ‘Zorg op het 

Bord’ geeft patiënten de keuze in wat, wanneer 

en hoeveel ze willen eten en drinken. Daardoor 

eten ze beter. Belangrijk, want onderzoek laat 

zien dat goede voeding de gemiddelde ligduur 

in het ziekenhuis met anderhalve dag kan 

verkorten. Voor de warme maaltijd hebben 

patiënten de keuze uit drie dagmenu’s, waarbij 

ze zelf de portiegrootte kunnen aangeven. 

Daarnaast kunnen patiënten de hele dag door 

kiezen uit een variatie aan brood, beleg en 

eiwitrijke tussendoortjes als smoothies, wraps 

en zuivel met allerlei toppings. 

“ Onze hypotheekadviseurs praten 

dagelijks met onze klanten over het 

verduurzamen van hun woning. 

Om ook zelf bij te dragen, zochten 

we een duurzaam cateringconcept. 

Met Greenfields is een mooie 

proeftuin gecreëerd.” 
 
Claire Dumas - Directeur Hypotheken  

ABN AMRO

Albron Duurzaamheidsverslag
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Plantaardig vooraan 

Tot 2019 kregen medewerkers op cateringlocaties 

hun bestellingen voor vergaderingen, 

bijeenkomsten en evenementen vaak via 

mail, telefonisch of op een briefje binnen. 

Om banquetingbestellingen voor iedereen 

makkelijker te maken, lanceerde Albron een 

nieuwe banquetingwebsite. Daar kunnen 

opdrachtgevers en hun gasten op inloggen en hun 

keuzes maken uit een overzichtelijk gerangschikt 

aanbod. Het systeem maakt automatisch 

bestellijsten en facturen aan. Ook het maken van 

banquetingoffertes op maat is met het nieuwe 

platform in een handomdraai gebeurd.

Bij het ontwikkelen van de website liet Albron 

haar duurzame doelen doorklinken. Vandaar dat 

in het assortiment de gezonde en plantaardige 

keuzes op een voorkeursplaats staan: bovenaan. 

Ook de voortdurende uitbreiding en vernieuwing 

van het assortiment vindt sneller zijn weg naar 

opdrachtgevers en hun gasten: Albron voegt 

gezonde en duurzame producten centraal toe, 

zodat banquetingbestellers er direct uit kunnen 

kiezen. Ook het bij- en afbestellen gaat nu 

makkelijk en sneller. Daardoor is de banqueting 

meer op maat en is er dus minder verspilling.

Albron Duurzaamheidsverslag
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Wat app je op je bord?

Als gasten van een bedrijfsrestaurant lunchen, 

willen ze niet in de rij staan. En ze willen precies 

weten wat ze op hun bord leggen. Daarom 

ontwikkelden we de Albron GastenApp. Wie 

de app installeert, kan de prijskaartjes met een 

smartphone scannen en krijgt dan 

instant alle productinformatie: de naam, 

een omschrijving, alle ingrediënten, de 

voedingswaarde en eventuele allergenen. 

Icoontjes geven aan of het product vis of vlees 

bevat en geschikt is voor vegetariërs. Zo maakt 

Albron het restaurantbezoekers makkelijk om 

een bewuste keuze te maken.

Gebruikers van de app kunnen in hun profiel 

onder meer aangeven waar ze allergisch voor 

zijn, of ze graag vegetarisch eten of bijvoorbeeld 

varkensvlees liever overslaan. Ze krijgen dan 

direct een melding wanneer ze iets op hun 

dienblad leggen dat daar niet bij past. Wat 

ze kiezen, kunnen gasten direct met hun 

smartphone afrekenen. In de app zien ze hun 

hele bestelhistorie terug. De Albron GastenApp 

zorgt zo voor een kassaloos restaurant met 

een snelle doorstroom tijdens piektijden. Zo 

hoeft niemand meer in de rij te staan en weet 

iedereen exact wat er op zijn of haar bord ligt. 

Een menu op naam 

De toekomst van eten en drinken wordt hoe 

dan ook persoonlijker. Albron is volop met 

die toekomst bezig. We doen dat als partner 

van het consortium Personalised Nutrition & 

Health. Binnen dat samenwerkingsverband 

onderzoeken organisaties en bedrijven zoals 

TNO, Philips en Wageningen University & 

Research hoe we voedingsadvies zo persoonlijk 

mogelijk kunnen maken. En kunnen koppelen 

aan slimme technologie. Albron heeft eind 2019 

haar klant Ahold Delhaize bereid gevonden om 

op hun hoofdkantoor in Zaandam de proef op de 

som te nemen.

Meer dan 50 medewerkers deden drie 

maanden mee aan het experiment. Van al 

die medewerkers stelden we een anoniem 

gezondheidsprofiel op, gebaseerd op een 

uitgebreide vragenlijst. En op vier druppels 

bloed om te bekijken of deelnemers een tekort 

aan bepaalde bouwstoffen hadden. Met het 

persoonlijke profiel als uitgangspunt kregen alle 

deelnemers via een app dagelijks individueel 

advies over hun voeding en levensstijl. Albron 

zorgde voor een menu-aanbod met voor 

iedereen de meest optimale gerechten. De 

positieve resultaten hebben ons aangespoord 

personalised nutrition verder te onderzoeken. 

“ We weten steeds meer over ons lijf, 

over de herkomst en samenstelling 

van voeding en wat eten en 

drinken voor ons doet. En het kan 

ons meer schelen. Daarnaast 

gaat technologische innovatie in 

sneltreinvaart. Die ontwikkelingen 

combineren we.” 

Mark Hartmans - Directeur Business 

development Albron

Albron Duurzaamheidsverslag
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De voetafdruk die mensen wereldwijd 

achterlaten, bestaat voor bijna een derde uit wat 

we eten en drinken. Met meer duurzame voeding 

kunnen we onze schoenmaat dus flink verkleinen. 

Bij Albron doen we dat.      

Duurzamer

Albron Duurzaamheidsverslag
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Duurzaamheid in cijfers

Van alles op ons menu weten we bij Albron 

niet alleen hoe gezond, maar ook hoe 

duurzaam het is. Onze producenten en 

leveranciers helpen ons om per product 

bijvoorbeeld de CO2-impact te berekenen 

op basis van herkomst en samenstelling. 

Die brede berekening gaat verder dan 

keurmerken, die vaak maar op één aspect 

letten. De soms verrassende cijfers delen we 

met onze klanten via onze Impactmonitor: 

een dynamisch dashboard voor verdere 

verduurzaming op restaurantniveau.

Meer plantaardig

Bij verduurzaming van ons eten en drinken 

is eiwittransitie het toverwoord, want 

wereldwijd stoot de veehouderij 20% van 

alle broeikasgassen uit. We kunnen een 

groot deel dierlijke eiwitbronnen vervangen 

door plantaardige. Albron is als enige 

cateraar partner van Dutch Cuisine en 

medeondertekenaar van de Green Deal 

Dutch Cuisine. Een van de belangrijkste 

principes van deze samenwerking luidt: 

minimaal 80% groente en maximaal 20% 

vlees. Dat principe is een leidraad bij het 

samenstellen van onze menu’s.

Minder verspilling

Een wereld zonder afval is onze droom. Daar 

dragen we aan bij door voedselverspilling 

sterk terug te dringen. Bij de productie, 

waarover we praten met producenten. In 

onze keukens, waar we met slimme recepten 

afval minimaliseren. En na de bereiding, 

bijvoorbeeld via de app Too Good To Go. Ook 

de talenten van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt verspillen we niet: we 

geven deze mensen met liefde alle kansen en 

nieuwe perspectieven.

10%
42%

Aandeel duurzame 
producten

Aandeel plantaardige 
eiwitten

CO2-voetafdruk  
voeding en dranken

Social  
return

31.750 ton CO2-EQ

33%
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Een levend lab 

Bijdragen aan een wereld zonder afval was 

in 2019 voor Albron de grondslag onder 

het circulaire paviljoen The Green House: 

restaurant, ontmoetingsplek, urban farm 

en broedplaats in één. Te bouwen op een 

braakliggend terrein vlakbij het station in 

Utrecht. En voor vijftien jaar: daarna krijgt het 

terrein een andere bestemming en moet alles 

wat we daar geplaatst hebben, ergens anders 

van waarde kunnen zijn. Hoe we dat gingen 

aanpakken? Op een paar eerdere vondsten na 

hadden we geen idee. We maakten er expres 

een groot en gedurfd doel van. 

The Green House moest ons brengen naar een 

haalbaar, houdbaar en schaalbaar circulair 

foodconcept. Het avontuur zelf zou ons 

vindingrijk maken. Want denken in een cirkel in 

plaats van een lijn is in het begin best lastig. Je 

moet bij alles wat je gewend bent, vraagtekens 

durven zetten. Nu staat er in Utrecht trots een 

levend laboratorium waar je lekker kunt eten, 

waar mensen elkaar ontmoeten en waar elke 

dag innovatieve ideeën ontstaan. Veel oude en 

nieuwe vrienden hielpen ons daarbij. De beste 

ideeën vinden inmiddels hun weg naar andere 

concepten van Albron.

Ketenbrede 
transparantie 

Wat we eten, heeft invloed op ons klimaat. 

Weten hoe vraagt om goed meten. Alle schakels 

in de keten hebben stukjes kennis over waar 

ons voedsel vandaan komt, wat de ingrediënten 

zijn en hoe het geproduceerd, getransporteerd 

en verpakt is. En of er in de keten andere 

risico’s spelen, zoals verspilling. Voor totale 

transparantie over de duurzaamheid van 

voeding zijn al die beetjes data bij elkaar 

nodig. En dus de inzet van telers, producenten, 

transporteurs, groothandels, supermarkten én 

cateraars.   

De samenwerking tussen alle ketenpartners 

heeft vorm gekregen in het project Trusted 

Source, opgezet door het ministerie van 

Economische Zaken en Wageningen University 

& Research. In Wageningen is onderzocht waar 

welke informatie nodig is en hoe partners in 

de keten die slim en veilig kunnen delen. Zo 

is op basis van vijf eenvoudige vragen vast te 

stellen wat de CO2-voetafdruk van elk product 

is. In het streven naar de meest betrouwbare 

voedselgegevens heeft Albron zich bij deze 

publiek-private samenwerking aangesloten 

en draaien we mee in pilots en projecten die de 

verduurzaming van voeding verder helpen. 

“ In The Green House willen we zo 

veel mogelijk mensen inspireren 

om circulair te denken: om grote én 

kleine lijnen om te buigen in cirkels. 

Net zo lang totdat er een wereld 

zonder afval is.” 
 
Ernest van de Voort - Directeur Marketing  

& Concepts Albron

Albron Duurzaamheidsverslag
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Schillen voor  
schone handen 

Elk jaar gooien Nederlanders zo’n 250 miljoen kilo 

sinaasappelschillen weg. Die schillen belanden 

bij het organisch afval en worden uiteindelijk ver-

brand. Robert-Willem Dol vond een manier om 

dit afval van sinaasappelen te hergebruiken. Hij 

richtte het bedrijf SOOP op, dat van de schillen 

geurige zeep weet te maken. Albron wierp zich 

meteen op als partner, omdat dit initiatief mooi 

aansluit bij onze duurzame gedachte. Vanaf 2019 

gooien onze medewerkers bij Center Parcs en 

The Green House de schillen die overblijven na 

het vers persen van sap niet langer weg, maar ze 

verzamelen ze. 

De medewerkers geven ze mee met onze vaste 

leverancier op bestaande ritten, zodat het schil-

lentraject geen extra transportbewegingen op-

levert. Via die leverancier komt de oranje vracht 

bij PeelPioniers, die olie uit de schillen wint. En 

daar maakt SOOP dan weer circulaire zeepjes 

en handzeep van, die hun weg terugvinden naar 

verschillende locaties van Albron. Zo is de cirkel 

rond. Voor koffiedrab heeft Albron al langer een 

vergelijkbaar procedé: dat verzamelen we om er 

door GRO oesterzwammen op te laten kweken. 

Die gebruiken we vervolgens als ingrediënt voor 

oesterzwamburgers, -kroketten en -bitterballen.

De kip en het ei 

In 2019 zetten Ruud Zanders, co-founder van 

Kipster, en Albron-directeur Teun Verheij hun 

handtekening onder een bijzondere samen-

werking: een eigen Kipsterboerderij voor 

Albron. Kipster lijkt in niets op een klassieke 

kippenboerderij. De kippen kunnen vrij rond-

scharrelen in een binnentuin met boompjes 

en struiken. Veel daglicht en buitenlucht dus. 

Wat bakkers anders weggooien, dient hier als 

kippenvoer. Met zonnepanelen op het dak is 

de boerderij klimaatneutraal en slimme filters 

dringen het fijnstof met 90% terug. Een andere 

doorbraak is die van de ‘leghaantjes’. 

Waar normaal gesproken haantjes direct ge-

dood worden zodra ze uit het ei komen, groei-

en ze in de Kipster-stal op naast hun zusjes. 

Kipster heeft opgeteld dus verreweg de beste 

rapportcijfers voor milieuvriendelijkheid én 

diervriendelijkheid. Met de garantie om eieren, 

kippen en haantjes af te nemen, stak Albron 

haar nek uit en werd deze boerderij gebouwd. 

De eieren, kippen en haantjes komen overal op 

het menu van Albron, waarmee we een flinke 

slag in verduurzaming maken. Voor Albron 

een logische volgende stap na de keuze voor 

biologische en vrije-uitloopeieren in 2010 en 

een plofkipvrij aanbod sinds 2017. 

“We zijn constant op zoek naar 

duurzame, circulaire initiatieven zoals 

die van SOOP. Waar we mogelijkheden 

zien, sluiten we andere partijen aan 

en zetten we zaken in beweging. Zo 

maken we stappen.” 
 
Bart van Westreenen - Directeur  

Inkoop & Supply Chain Albron 

Albron Duurzaamheidsverslag
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Koffie zonder voetafdruk 

Sinds 2017 is Albron gastheer in De Resident: het 

Haagse pand dat de ministeries van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken 

huisvest. Het bedrijfsrestaurant en het Grand 

Café werden eerder voor het aanbod met goud 

bekroond volgens de Richtlijn 

Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. 

In 2019 ging Albron nog een stap verder en maak-

te de coffeecorner met het uitgebreide assorti-

ment helemaal CO2-neutraal. Dat is makkelijker 

gezegd dan gedaan. Een heel team van Albron 

keek naar alle aspecten: van energieverbruik tot 

afval en van alles op het menu tot verpakkingen 

en verspilling.

Die exercitie leidde onder meer tot zo klimaat-

neutraal mogelijke koffie, thee en koekjes, 

PlanetProof melk, biologische suiker, duurzaam 

brood, uitstootvrije Kipster-eieren en groente 

en fruit uit het seizoen. We beperkten ook het 

gebruik van disposables, verbruikten minder 

stroom, zorgden voor gescheiden afvalstro-

men en zo min mogelijk voedselverspilling. 

Uiteindelijk lukte het Albron om de CO2-teller 

flink richting nul te krijgen. Het kleine deel dat 

overbleef, compenseerden we met de aanschaf 

van energiezuinige cookstoves in Rwanda, die 

daar de plaats innemen van open houtvuurtjes 

met veel emissie en gezondheidsrisico’s.

Koffie met perspectief 

Op de Campus van Philips in Best beheert 

Albron coffeecorners onder de naam Bakery 

Café’. Een aantal kilometer verderop heeft 

GGzE, de geestelijke gezondheidszorg voor 

mensen uit Eindhoven en omgeving, de sociale 

onderneming ‘Caffeine Dealers’ opgezet. Dit 

initiatief ondersteunt cliënten in het resociali-

seren en re-integreren door ze op te leiden om 

koffie te branden, te verpakken en te bereiden. 

Ze kunnen zelfs een volwaardige barista-oplei-

ding volgen met een officieel erkend diploma. 

Zo biedt GGzE mensen de kans om weer mee 

te draaien in de maatschappij. Albron en de 

Caffeine Dealers kwamen in 2019 met elkaar in 

contact en besloten samen te werken. 

Nu serveren we in onze twee Bakery Café’s de 

koffie van de Caffeine Dealers. En we bieden 

cliënten van GGzE de kans om bij ons als barista 

aan de slag te gaan. Bovendien voldoet de koffie 

aan onze duurzame eisen. De bonen dragen het 

Fairtrade keurmerk, de garantie voor betere 

handelsvoorwaarden, minimumprijzen en 

een ontwikkelingspremie, die de boeren en 

arbeiders kunnen besteden aan betere scholing, 

medische zorg of huisvesting. Ook de verpak-

king die de Caffeine Dealers gebruiken, is van 

duurzaam materiaal. Deze samenwerking geeft 

dus mensen én het milieu meer perspectief. 

“ We zijn ontzettend trots op onze 

samenwerking met Albron. Je 

geniet meer als je weet dat je koffie 

duurzaam verbouwd en eerlijk 

verhandeld is. En dat je ook nog 

iemand helpt om de draad weer op te 

pakken in het leven.”   
 
Tom Niesten - Manager  

Servicecentrum GGzE

Albron Duurzaamheidsverslag
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Vrienden met Anne&Max 

Met vrienden deel je meestal dezelfde waarden 

en normen. Dat is bij partnerships tussen 

bedrijven en organisaties niet anders. In 2019 

werden we vrienden met de sterke street brand 

Anne&Max. Omdat we dezelfde toekomst-

dromen en drijfveren delen. Anne&Max is het 

concept van huiskamers in de stad: een fresh 

food & coffee café waar shoppers genieten. 

Voor Albron interessant, omdat we de laatste 

jaren flink investeerden in de uitbreiding van 

ons conceptportfolio, vooral daar waar mensen 

winkelen en onderweg zijn. Voor de bedenkers 

van Anne&Max interessant, omdat Albron hun 

groei versnelt. 

Bij Anne&Max kun je terecht voor een gezond 

ontbijt, eerlijke taarten, bijzondere soepen, 

instagrammable sandwiches en verse sappen. 

De lichte ruimte, de vele groene planten en de 

uitnodigende banken en zitjes maken Anne&-

Max tot een rustpunt in de buzz van de stad.

Het franchiseconcept Anne&Max is inmiddels 

in veel steden te vinden. Albron opende haar 

eerste vestiging in winkelcentrum Mall of the 

Netherlands in Leidschendam. En er zullen zeker 

meer vestigingen volgen. Voor beide partijen is 

het vooral belangrijk dat ze gelijkgestemd zijn 

over maatschappelijk ondernemen, duurzaam-

heid en gezonde voeding. 

Hoofdpijndossier plastic

Roerstaafjes, frisdrankflesjes, bekers, cupjes met 

koffiemelk en jam, portieverpakkingen en folie 

om sandwiches: in restaurants is volop plastic te 

vinden. Dat is ook Albron een doorn in het oog. 

Want plastic vergaat nooit en blijft dus altijd het 

milieu belasten. Bovendien geldt vanaf juli 2021 

in de EU een verbod op plastic borden, bestek en 

rietjes. In het restaurant op ons kantoor in De 

Meern en op cateringlocaties experimenteren 

we om het gebruik van plastic zo ver mogelijk 

terug te dringen. Voor een deel lukt dat prima, 

maar zonder duurzame alternatieven is plastic 

nog niet helemaal uit te bannen. Ervaringen in 

onze proeftuin leren ons ook dat je voor lastige 

afwegingen komt te staan.

Als we er bijvoorbeeld voor kiezen om glazen 

flessen frisdrank in te kopen, dan levert het 

transport ervan door het grotere gewicht meer 

uitstoot op. Kiezen we ervoor om plakjes kaas 

uit een grootverpakking los op schalen te leggen 

in plaats van in plastic portieverpakkingen, 

dan heb je meer verspilling omdat je de 

overgebleven kaas moet weggooien. Zo blijft 

Albron onderzoeken, proberen, meten en 

afwegen. Dat vinden we zelf belangrijk en we 

merken onze opdrachtgevers en gasten graag 

minder plastic zien. Het onderwerp blijft Albron 

de komende jaren bezighouden.

“ Uiteindelijk is slim hergebruik de 

oplossing. Ook voor Albron is een 

volledig circulaire economie de 

eindbestemming.”  
 
Femke de Boer - Adviseur  

Duurzaamheid Albron

“ De samenwerking met Albron is een 

belangrijke stap voor de toekomst van 

het concept Anne&Max. In Albron 

vinden we een ervaren partner die ook 

onze normen en waarden deelt op het 

gebied van lekker, gezond en bewust 

eten en drinken.” 
 
Wobbe van Zoelen - Oprichter en 

eigenaar Anne&Max

Albron Duurzaamheidsverslag
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De vuilnisbak op dieet 

Voedsel verspillen vinden we verschrikkelijk. Dat 

proberen overal waar we werken zo veel mogelijk te 

voorkomen. In het IJsselland Ziekenhuis in Capelle 

aan den IJssel lukte het ons eerder om met een à la 

carte-concept de verspilling in drie jaar met meer 

dan de helft terug te dringen. In 2019 zocht Albron 

bewust de samenwerking met slimme start-ups die 

met dit thema bezig waren: Orbisk en Too Good To 

Go. Orbisk plaatste op proeflocaties een innovatieve 

installatie, die met een camera en kunstmatige 

intelligentie precies ziet hoeveel en wat onze koks 

weggooien. 

Die robot boven onze keukenvuilnisbak levert 

rapportages op met wat je per dag en per ingrediënt 

aan afval hebt. Zien wat je verspilt heeft ons veel 

inzicht gegeven en verder geholpen om verspilling 

terug te dringen. Door meer samenhang in menu’s, 

meer restverwerking en keuze in portiegrootte 

bijvoorbeeld. Een andere mooie oplossing is 

overgebleven maaltijden weggeven. Hiervoor zijn 

we een samenwerking aangegaan met Too Good To 

Go. Op een paar locaties van Albron experimenteren 

we met deze app, die gebruikers uit de buurt laat 

zien waar ze overgebleven maaltijden voor een 

kleine prijs kunnen afhalen.

Albron Duurzaamheidsverslag
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Lekker, gezonder en duurzamer eten en drinken 

moet ook voor iedereen betaalbaar zijn. Lief voor 

je lijf, de planeet én de portemonnee van klanten 

en gasten. Albron laat zien dat dat kan door in de 

voedselketen krachten te bundelen.

Betaalbaar

Albron Duurzaamheidsverslag
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Opdrachtgeversportaal 

Onze klanten kunnen in onze online 

Impactmonitor volgen hoe de gezondheid 

en duurzaamheid van ons aanbod zich in 

hun restaurants ontwikkelt. Maar er is meer 

dat we in de gaten willen houden. Daarom 

toont het Opdrachtgeversportaal, waar de 

Impactmonitor onderdeel van is, ook cijfers 

van de transacties, de gemiddelde besteding 

en de omzet, de ureninzet van medewerkers, 

allerlei rapportages en documenten in een 

duidelijk dashboard. 

Ruim 25 miljoen gasten

Elk jaar meer dan 25 miljoen gasten die hun 

kopje koffie, broodje of familiemaaltijd bij 

ons afrekenen: door de grote schaal waarop 

Albron in heel Nederland werkt, kennen 

we ook veel schaalvoordelen. Voordelen 

waarmee we ons aanbod makkelijk lekker, 

gezonder en duurzamer kunnen maken. En 

financiële voordelen. We zijn graag zuinig op 

het geld van onze klanten en onze gasten, 

omdat die kiezen met hun hoofd, hun hart én 

hun portemonnee. 

De kracht van de keten

Met onze schaalgrootte kunnen we in 

de hele keten een speler van betekenis 

zijn. In het proces van boer tot bord 

gaan we graag met iedereen om tafel. 

Producenten, leveranciers, medewerkers, 

belangenorganisaties en klanten: samen 

ontdekken we snel gemeenschappelijke 

waarden en komen we tot oplossingen met 

een positief perspectief voor al die partijen 

én onze planeet. Die verantwoordelijkheid 

voelen we bij Albron sinds ons ontstaan, 

meer dan een eeuw geleden.

Net Promotor Score

20% 17%

Promotors Criticasters

Albron Duurzaamheidsverslag
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Duurzaam 
inkoopvoordeel 

Samen sta je sterker. Daarom vormt Albron met 

vijf toonaangevende foodservicebedrijven de 

inkoopcoöperatie Victoria Trading. Door hun 

krachten te bundelen zorgen ze voor de 

ontwikkeling van duurzame ingrediënten, 

producten en processen. Dat leidt tot innovaties 

als de eerste 100% natuurlijke frituurolie ter 

wereld, een eigen duurzame koffieblend en een 

serie biologische, ambachtelijke broodsoorten 

in samenwerking met Bakker Bertram. De 

krachtenbundeling levert door de schaalvoor-

delen ook een betere verhouding tussen prijs en 

kwaliteit op.

Het gezamenlijke volume van 400 miljoen euro 

aan inkoopwaarde kan Victoria Trading vertalen 

in gunstige prijzen, waar opdrachtgevers én hun 

gasten voordeel van hebben. Dat verduurzaming 

niet duurder hoeft te zijn, bewijst bijvoorbeeld 

de inkoopafspraak voor zalm. Toen de leden van 

de inkoopcoöperatie stuitten op onduidelijkheid 

over de herkomst van duurzame kweekzalm en 

de prijzen alsmaar stegen, zette Victoria Trading 

een tendertraject op. Met een betrouwbare 

vispartner aan hun zijde hebben de vijf leden hun 

volledige assortiment zalm kunnen verduurza-

men én daarop kunnen besparen. 

Kilometers  
voordeel 

Kilometers zijn kosten. Elke kilometer die een 

leverancier van Albron minder aflegt, is een 

kostenvoordeel. En een voordeel voor het 

milieu. Daarom kijken we regelmatig met onze 

partners kritisch naar het leverschema voor alle 

locaties. En zoeken we naar logistieke winst. 

Met onze hofleveranciers Sligro en Telesuper 

wisten we in 2019 het aantal leveringen met 6% 

te laten dalen ten opzichte van het vorige jaar. 

Van 81.447 naar 76.523. Een besparing die zorgt 

voor minder uitstoot én die Albron helpt om 

wat we bieden beter betaalbaar te houden voor 

onze opdrachtgevers en gasten.    
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Colofon
Redactie
Klaartje Hilhorst - Albron
Marnix-H. Simonis - Tekstbureau Tonijn

Tekst
Marnix-H. Simonis - Tekstbureau Tonijn

Ontwerp
Jochum de Jong - de Toekomst

Fotografie
Albron Beeldbank 
iStockphoto.com

Contact
Albron BV
Rijnzathe 11, 3454 PV De Meern
030 6695 695
info@albron.nl

Suggesties, vragen en opmerkingen met betrekking 

tot dit verslag zijn altijd welkom.  

U kunt ze sturen naar kwaliteit@albron.nl

Albron Duurzaamheidsverslag
De feiten op tafel 23

https://www.albron.nl/uploads/GRI%202019%20WEBDEF%20(1).pdf

	De feiten op tafel 
	Lekker
	Gezond
	Duurzaam
	Betaalbaar
	Dashboard
	Colofon

	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 4: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 43: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 23: 

	Knop 44: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 6: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 7: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 25: 
	Knop 1: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 27: 
	Knop 29: 
	Knop 16: 
	Knop 30: 
	Knop 32: 
	Knop 35: 
	Knop 36: 
	Knop 19: 
	Knop 33: 
	Knop 37: 
	Knop 38: 
	Knop 39: 
	Knop 40: 
	Knop 41: 
	Knop 22: 
	Knop 34: 
	Knop 42: 
	Knop 45: 
	Knop 46: 


