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Algemene informatie Albron   
102-1 Name of the organization  
Albron B.V. 

102-2 Activities, brands, products, and services  
Albron is een onafhankelijke, Nederlandse foodservice-organisatie die in catering, horeca en retail 

actief is. Albron verzorgt met zo’n 4908 medewerkers lekker en goed eten en drinken op zo’n 1093 

locaties: bij bedrijven, overheidsinstellingen, in ziekenhuizen en zorginstellingen, binnen dag- en 

verblijfsrecreatie en op Horeca & Leisure locaties. 

102-3 Location of headquarters  
Rijnzathe 11, 3454 PV De Meern 

102-4 Location of operations  
Overwegend Nederland, beperkte activiteit in België (zie vraag 102-2). Daarbuiten hebben we geen 

activiteiten in andere landen. 

In België, zijn we met 20 outlets actief op twee parken van Center Parcs, waar we dezelfde dienst 

verlenen als de dagen verblijfsrecreatie in Nederland. Hier is met uitzondering van (Belgische) wet- 

en regelgeving, het Nederlandse beleid van toepassing. 

102-5 Ownership and legal form  
Albron B.V. is de (uiteindelijke) moedermaatschappij van alle Albron ondernemingen. De Albron 

groep bestaat uit de volgende ondernemingen: Albron B.V., Albron Nederland B.V., Albron CP B.V., 

Albron CP Nederland B.V. en Albron CP België N.V. Alle Albron ondernemingen zijn statutair 

gevestigd te Utrecht. 

De directie van Albron B.V. wordt gevormd door drie directeuren, waaronder twee statutaire 

directeuren. Daarnaast is er een driehoofdige RvC die ten minste 5 keer per jaar formeel vergadert 

met de Statutaire Directie. Het bestuur van Stichting Albron bestaat uit de twee leden van de Raad 

van Commissarissen (bestuurders A.I), een oud commissaris (bestuurders A.II)  en twee externe leden 

(Bestuurders B).  

Binnen Albron Nederland B.V. wordt gewerkt in een vijftal marktsegmenten, te weten Bedrijfsleven, 

Overheid, Zorg, Onderwijs en Horeca & Leisure. Deze segmenten zijn geen zelfstandige 

rechtspersonen.  

Albron CP Nederland B.V. verricht sinds 19 juni 2010 op de acht Nederlandse parken van Center 

Parcs de horeca en retail food activiteiten. Albron CP België N.V. verricht sinds 1 oktober 2010 op de 

Belgische parken van Center Parcs de horeca en retail food activiteiten. 

Albron B.V. heeft een aandeelhouder, te weten Stichting Albron. Stichting Albron is ontstaan door 

een fusie van de Stichting Albron Capelle en de Stichting Albron Utrecht. Deze stichtingen kennen 

hun oorsprong in de historie van de twee rechtsvoorgangers van het huidige Albron, te weten B.R.N. 

uit Rotterdam en Service One Catering uit Utrecht. Beide organisaties zijn eind 19e begin 20e eeuw 

begonnen vanuit een ideële achtergrond met het opzetten en runnen van koffiehuizen. 

Verslavingspreventie en voorkoming van alcoholmisbruik waren toen de belangrijkste drijfveren. En 

hoewel vandaag de dag dergelijke doelstellingen geen onderdeel meer uitmaken van de statuten, 
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blijven aandacht en inzet voor gezondheid en welzijn van mensen binnen en buiten Albron 

belangrijke thema´s en waarden binnen het huidige bedrijf.  

Stichting Albron beoogt de continuïteit van de activiteiten van Albron B.V. en haar 

dochtermaatschappijen te waarborgen en Stichting Albron heeft de zorg voor het in de stichting 

aanwezige vermogen in de vorm van deelnemingen, beleggingen, liquide middelen en andere 

vermogensbestanddelen.  

Daarnaast kan Stichting Albron fondsen besteden aan een nader door het bestuur te bepalen 

maatschappelijke doelstelling die direct of indirect verband houdt met de activiteiten van de door de 

stichting thans of in het verleden gehouden deelnemingen. 

 

 

Albron B.V. houdt 1% en Albron CP 99% van de aandelen in Albron CP Belgie N.V. 

Bij de andere onderdelen is er sprake van 100% aandeelhouderschappen. 

 

102-6 Markets served  
Overwegend Nederland, beperkte activiteit in België. Daarbuiten hebben we geen activiteiten in 

andere landen. 

102-7 Scale of the organization  
Albron verzorgt met zo’n 4908 medewerkers lekker en goed eten en drinken op zo’n 1093 locaties.  

Stichting 
Albron

Albron B.V.

Albron CP B.V.

Albron CP België
N.V.

Albron CP 
Nederland B.V.

Albron Nederland 
B.V.
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De totale consumenten omzet van Albron voor 2019 was € 214.328.180,68. 

102-9 Supply chain  
Als cateraar kopen wij voornamelijk voedingsmiddelen in. Hiervoor maken we gebruik van twee 

Nederlandse groothandels en een landelijke bakkersorganisatie. Samen vertegenwoordigen zij circa 

90% van food inkoop. Aanvullend kent Albron huisleveranciers, banqueting support leveranciers en 

lokale leveranciers. Albron verricht geen inkoophandelingen in het buitenland. De producten komen 

bij voorkeur van Nederlandse bodem. De non-food inkoop bestaat uit hulpmiddelen en apparatuur 

om onze dienstverlening te ondersteunen.  

Inkoopbeleid  
Albron kent een selectieproces met inkoopcriteria op basis waarvan (Inkoop en directie) een 

leverancier/producent selecteert en beoordeelt voorafgaand aan de contractbesprekingen. Een 

leverancier/producent wordt niet alleen beoordeeld op zijn producten, maar ook op een aantal 

andere criteria, zoals:  

▪ strategisch (aantoonbare borging partnership in lekker, gezond, duurzaam en is een 

mogelijke leverancier om in de keten samenwerking te realiseren op het gebied van 

grondstoffen, water, energie, materiaal efficiency, verpakkingsvermindering, transport of 

recycling);  

▪ duurzaam ondernemen, het ondertekenen van onze Code of Conduct.  

▪ financieel (betrouwbaar en solvabel, kans op faillissement en reputatieschade nihil);  

Afhankelijk van het product of producent kan een audit een onderdeel zijn van de selectieprocedure.  

De inkoopvoorwaarden, inclusief Code of Conduct maken standaard onderdeel uit van het contract. 

Albron heeft de intentie om bij haar leveranciers langdurend producten en/of diensten af te nemen 

en te ontwikkelen. Dit om een antwoord te geven op de marktvraag, onderscheidend vermogen te 

creëren en de proposities van Albron en haar partners te optimaliseren. Aspecten als innovatie, 

duurzamer ondernemen en vertrouwen zijn in de totale keten voor ons evident. Regelmatig 
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ondersteunt Albron leveranciers of producenten hun producten te verduurzamen (hulp bij 

certificering) of gezonder (minder zout, suiker of vet) te maken. Albron voert periodiek audits uit bij 

haar huis- en lokale leveranciers en houdt jaarlijks een evaluatiegesprek met haar belangrijke 

leveranciers. In deze gesprekken worden mogelijke (verduurzamings-)ontwikkelingen, 

stakeholderbehoefte en eventuele afwijkingen op afspraken (inbreuk op interne of externe codes) 

besproken. Na een ernstige afwijking of herhaling van een afwijking, wordt de verbeteringen 

nauwlettend gevolgd en zo nodig neemt Albron afscheid van de betreffende leverancier. 

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain  
Sinds 1 januari 2019 zij de aandelen van Albron B.V. weer voor 100% in handen van Stichting Albron. 

Deze Stichting die aan de oorsprong staat van het bestaan van Albron staat voor de continuïteit van 

het bedrijf en heeft oog voor het algemeen maatschappelijk nut. 

Gedurende een aantal jaren heeft Facilicom een minderheidsaandeel gehad in Albron B.V. Voor de 

lange termijn was dit niet de gewenst situatie wat tot consequentie heeft dat Stichting Albron weer 

100% aandeelhouder is. Het door Albron B.V. gevoerde beleid is daardoor niet veranderd. We gaan 

onverminderd door met een groeistrategie in de Foodservice markten van die werken, studeren, zorg 

nodig hebben of recreëren. Dat doet Albron met een lange termijn focus en met oog voor de 

belangen van mens en milieu. 

Er hebben zich verder geen significante veranderingen voorgedaan in de bevoorradingsketen. 

 

102-18 Governance structure  

Directie van Albron:  
Teun Verheij - CEO  

Teun Verheij (60) is sinds 1 juli 1989 werkzaam bij Albron en sinds 1 april 2001 algemeen directeur. 

Hij werd op 3 augustus 1959 geboren te Scheveningen en studeerde Bedrijfskunde aan de 

Interfaculteit te Delft. Hij vervult diverse bestuursrollen op de scheidslijn van Publieke Private 

Samenwerkingen voor wat betreft gezonder en duurzamer voedsel als ook in het sociale domein ten 

aanzien van inclusief werken als verantwoord marktgedrag. Teun Verheij is als Statutair directeur, 

eindverantwoordelijk voor de continuïteit van Albron. Specifieke aandachtgebieden: Overall 

duurzaamheid / kwaliteit / assortiment en Ondernemingsraad.  

Hij heeft verschillende nevenfuncties. Hij is lid van het bestuur van:  

- Branchevereniging Veneca 

- Alliantie Verduurzaming Voedsel 

- Akkoord Verbetering Productsamenstelling 

- Algemeen bestuur VNO-NCW 

- Commissie Gezondheidszorg VNO-NCW 

- FSIN 

- Victoria Trading 
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Tim Kraaier - CFO  

Tim Kraaier (57) is sinds 1 december 2011 CFO bij Albron. Tim heeft ruime ervaring als bestuurder 

opgedaan bij (internationale) bedrijven in functies in binnen- en buitenland. Eerdere werkgevers van 

Tim waren G4S, Ahold, Sonepar/Technische Unie en Ernst & Young. Daarnaast heeft Tim vele jaren 

bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad bij (bedrijfstak) pensioenfondsen.  

Tim Kraaier is als statutair lid van de directie. Specifieke (MVO)aandachtsgebieden: Facilitaire zaken 

inclusief hieraan gekoppelde duurzaamheidsbeleid- en doelstellingen en opzet systeem integrated 

reporting. 

 

Jan Willem Hilbron – Directeur Horeca & Hospitality 

Jan Willem Hilbron (geboren 2 september 1970 in Bergen op Zoom) is sinds 1 september 2019 

directeur Horeca & Hospitality bij Albron. Jan Willem is een gedreven en gepassioneerde manager 

met dan 20 jaar ervaring in catering, hospitality en food & beverage. Van 2007  tot 2019 heeft Jan 

Willem diverse functies binnen HMSHost International bekleed. Hij had in die functies de 

verantwoordelijkheid voor de operatie binnen geheel Amsterdam Airport Schiphol, met daarnaast de 

business- en merkontwikkeling in Noord Europa, het Midden Oosten Azië.  

In de functie van directeur Horeca & Hospitality is Jan Willem verantwoordelijk voor de strategie en 

ontwikkeling van het operationeel management van F&B-locaties in Nederland en België. Albron 

Horeca & Hospitality ontwikkelt en beheert locaties op o.a. high traffic plekken, winkelcentra en 

dagrecreatie. Zo is Albron er trots op partner te mogen zijn van TT Circuit Assen, Keukenhof, 

Nijmeegse Vierdaagse, Starbucks, Mall of the Netherlands en Anne&Max. 

Het is de verantwoordelijkheid van Jan Willem de Nederlandse markt voor Albron uit te breiden en 

binnen de bestaande locaties de kwalitatieve beleving en het financiële resultaat te verbeteren. 

 

Raad van Commissarissen 
Aanstellingstermijn: 4 jaar, op grond van de statuten kan een Commissaris maximaal twee keer voor 

4 jaar herbenoemd worden. 

De leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd om hun persoonlijke kwaliteiten. Iedere 

commissaris beschikt over essentiële expertise voor Albron. Hierdoor is de Raad van Commissarissen 

in staat buiten zijn toezichthoudende rol ook de directie met advies bij te staan. Jaarlijks beoordeelt 

de Raad van Commissarissen het eigen functioneren. 

Taken en verantwoordelijkheden van de RvC: 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op 

het naar behoren functioneren van de algehele governance structuur van de groep. Met uitzondering 

van het voorzitterschap zijn er geen speciale taken aan de individuele commissarissen toegekend. De 

raad kent geen separate commissies. 

De directie is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering (inclusief MVO) en besluitvorming. 

Afhankelijk van het onderwerp wordt het seniormanagement, de medezeggenschapsraad en/of Raad 
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van Commissarissen betrokken bij besluitvorming. De directie stelt met het seniormanagement het 

jaarbudget vast, met als uitgangspunt de meerjarenplanning en de actuele situatie. 

De raad van Commissarissen kent de volgende leden: 

De heer R. (Roeland) Vos 

• De heer Vos heeft een achtergrond in Horeca & Leisure markt (hotels en hospitality). 

• De heer Vos is thans President & CEO van Belmond ltd.  

De heer G. (Gosse) Boon 

• De heer Boon heeft bedrijfseconomie en rechten gestudeerd en heeft in zijn carrière diverse 

functies bekleed binnen o.a. Unilever, Afvalverwerking Rijnmond, Van Gansewinkel Group en 

Nutreco.  

• Op dit moment bekleedt de heer Boon de volgende andere betrekkingen:  

o Lid Raad van Commissarissen KPMG en voorzitter Audit Committee,  

o Raad bij de Ondernemingskamer,  

o Lid Raad van Commissarissen Koninklijke BAM, vice-voorzitter en voorzitter Audit 

Committee  

o Gastspreker Erasmus Universiteit Rotterdam en Nyenrode business Universiteit. 

Mevrouw R. (Rachelle) van der Linden 

• Mevrouw Van der Linden is gespecialiseerd in het oprichten van nieuwe, klantgedreven 

game changers in bestaande industrieën en is (mede-)oprichter van KNAB. 

• Op dit moment bekleedt mevrouw Van der Linden de volgende andere betrekkingen:  

o Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Jaarbeurs, inclusief Lid van de Audit 

Commissie 

o Creatief ondernemer bij Creatinc 

o Key note speaker bij Boardrooms en conferenties/ bijeenkomsten (via Next Speaker) 

o Auteur Kleur Bekennen (boek)  

o Boardroom advisor/ innovator bij corporates en grote organisaties 

 

De heer H. (Hans) Gennissen is per 5 september 2019 als commissaris afgetreden. 
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 Benoemingstermijn 
 

Benoemingstermijn 
verstrijkt in 
 

De heer R. Vos 
 
Geboren 26-11-1957 
RvC lid m.i.v. 03-07-2015 

Tweede   Juli 2023  

De heer G. Boon 
 
Geboren 09-04-1959 
RvC lid m.i.v. 01-12-2016 

Eerste  
 

December 2020  
 

Mevrouw R. van der Linden 
 
Geboren 25-02-1973 
RvC lid m.i.v. 27-09-2019  

Eerste September 2023 

 

102-45 Entities included in the consolidated financial statements  
Er wordt gerapporteerd over Albron, daar waar relevant wordt er een opsplitsing gemaakt naar de 

twee pijlers: Albron Catering (inclusief bedrijfsleven en zorg) en Albron Horeca & Hospitality (inclusief 

Center Parcs).  

Onder Albron vallen alle Nederlandse en Belgische activiteiten van Albron B.V., Albron Nederland 

B.V., Albron CP B.V., Albron CP Nederland B.V. en Albron CP België N.V. 



 

 
GRI 2019  Pagina 11 van 29 

Informatie over dit duurzaamheidsverslag   
102-14 Statement from senior decision-maker  

Voorwoord van Teun Verheij, directeur Albron: 

 

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 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.   

 

102-12 External initiatives  

Personalized Nutrition bij Ahold  
Albron maakte in 2019 onderdeel uit van het samenwerkingsverband Personalised Nutrition and 

Health. Deze groep onderzoekt hoe een goed persoonlijk voedings- en gezondheidsadvies eruitziet 

en levert hier vervolgens de benodigde kennis en technologie voor.  

Initiatieven om milieu impact te verminderen 
Albron heeft zich ook in 2019 bij diverse initiatieven aangesloten of meegedaan met projecten, onder 

andere: 

- In de publiek private samenwerking Trusted Source met producenten, leveranciers en The 

Sustainability Consortium de levenscyclusanalyse van eieren, avocado’s, mango’s, filet 

americain en gerookte zalm in kaart gebracht;  

- In de publiek private samenwerking Trusted Source samen met Sodexo onderzoeken hoe we 

de CO2 footprint en andere milieudata in de keten kunnen delen. Het heeft geresulteerd in 

een eerste demonstratie tool hoe de CO2 footprint door de keten berekent en gedeeld zou 

kunnen worden. 

Reduceren verspilling en hergebruik grondstoffen: 
Om voedselverspilling nog verder terug te dringen is Albron eind 2018 de samenwerking gestart met 

startup Zero Foodwaste. In 2019 heeft dat geresulteerd in een vijftal pilots bij Center Parcs, ABN 
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Amro, Rijkswaterstaat, ministerie EZK/LNV en op het hoofdkantoor van Albron hebben we de 

apparatuur van Zero foodwaste getest. De eerste resultaten zijn positief. In 2020 wordt besloten of 

Zero Foodwaste op grote schaal wordt ingezet. Zero Foodwaste kan Albron helpen om goed te 

kunnen sturen op voedselverspilling. Immers, als je niet weet wat je weggooit, kun je er niet op 

sturen. 

102-13 Membership of associations  
Albron is aangesloten bij Veneca, de branchevereniging voor contractcatering, bij Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN), branchevereniging voor de horecabranche en bij FSIN, de vereniging voor 

foodservicebedrijven. Albron maakt daarnaast onderdeel uit van MVO Nederland (o.a. lid Raad van 

Partners), Foodpolicy (o.a. deelnemer Programmaraad), Stichting Contractcatering (CAO), de 

Expertgroep Kwaliteit van de Veneca en Dutch Cuisine. Ten slotte nemen wij ook deel aan het 

consortium Personalised Nutrition (met TNO en WUR), Alliantie Verduurzaming Voedsel, De 

Buitenboordmotor en Victoria Trading. 

102-11 Precautionary Principle or approach 
Albron heeft een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de diverse standaarden en haar 

geïdentificeerde risico’s en maakt gebruik van een riskmanagementsysteem. De risico’s zijn in 

multidisciplinaire teams geïnventariseerd en de beheersmaatregelen beoordeeld op 

doeltreffendheid. Daar waar noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen vastgesteld. Uitgangspunt bij 

dit alles is een bronaanpak. De risico’s en de opvolging van beheersmaatregelen worden gemonitord 

tijdens de diverse audits. Welke risico’s we wel en niet accepteren wordt bepaald door een 

verantwoorde bedrijfsvoering, de verwachtingen van onze stakeholders en wordt periodiek 

besproken door de directie.  

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 
Albron creëert iedere dag waardevolle momenten vanuit een positief perspectief voor alle 

betrokkenen.  

Onze kernwaarden:  

• Gastvrij (warm welkom voor iedereen);  

• Betrokken (duurzaam, met aandacht mensgericht, gedreven);  

• Durf (wij combineren lef met realisme);  

• Vertrouwen (wederzijds vertrouwen in de samenwerking tussen onze opdrachtgevers, gasten, 

medewerkers en partners),  

verwoorden wie we zijn en waar we voor staan. Deze kernwaarden en het management commitment 

vormen met elkaar de interne gedragscode en zijn in samenwerking van seniormanagement en 

directie tot stand gekomen. Vervolgens zijn deze kernwaarden geïmplementeerd middels speciale 

bijeenkomsten voor medewerkers van kantoor en locatieleidinggevenden.  

Principles of Corporate Social Responsibility  
Albron heeft de gedragsregels Declaration on the Principles of Corporate Social Responsibility en de 

ILO-normen in 2008 ondertekend. Albron heeft geen sancties gekregen. Sinds december 2012 is een 

passage over de huisregels in de arbeidsovereenkomst opgenomen. 
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We verbinden ons aan: onze verantwoordelijkheid voor de impact op de maatschappij, de economie 

en het milieu, transparantie over onze beslissingen en activiteiten die impact hebben op de 

maatschappij en milieu, ethisch gedrag, respect voor het belang van de stakeholders, respect voor de 

wet, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten.  

Compliance 
Jaarlijks controleren we de door ons gehanteerde onderstaande standaarden: 

- Duurzaamheidsmanagementsysteem volgens ISO26000 gecertificeerd met MVO 

prestatieladder 

- Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 

- Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 

- Sociaal ondernemen volgens PSO 

- Arbeidsveiligheid volgens ISO 45001 

Daarnaast controleren we jaarlijks de door ons gehanteerde wet en regelgeving op actualiteit, 

inhoud en naleving. Indien noodzakelijk worden afwijkingen gecorrigeerd, instructies/ formulieren 

aangepast en gepubliceerd in ons digitale kwaliteitsmanagementsysteem (PARAAT). Albron wil de 

foodspecialist zijn, om dat waar te maken is voedselveiligheid een absolute basisvoorwaarde voor de 

dagelijkse praktijk. Om gesignaleerde risico’s snel en adequaat te verbeteren kent Albron een rode 

kaarten systeem waarbij de directie wordt geïnformeerd, zowel over het risico als de afhandeling. De 

directie is eindverantwoordelijk voor compliance. Toepassen van compliance is een 

lijnverantwoordelijkheid. De lijn heeft op onderdelen van Ethics & Compliance een training 

doorlopen. De huisregels zijn samen met de medezeggenschapsraad opgesteld. Iedere medewerker 

ondertekent bij indiensttreding de huisregels. HR draagt zorg voor dit proces.  

Voor leveranciers zijn de Principles of Corporate Social Responsibility en onze Code of Conduct 

opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarden.  

Albron monitort naleving van de principes en kent een sanctiebeleid voor afwijkend gedrag. Albron 

kent diverse meldpunten (al dan niet anoniem) om omissies te melden. 

102-40 List of stakeholder groups  
Albron heeft zijn belanghebbende ingedeeld in de zes volgende groepen: 

• Onze gasten 

• Onze medewerkers 

• Onze zakelijke relaties 

• Onze leveranciers 

• Onze gezamenlijke maatschappij 

• Aandeelhouder 

Binnen deze zes groepen heeft Albron een longlist opgesteld van belanghebbenden. De gehele lijst is 

te vinden in bijlage 1. 
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102-42 Identifying and selecting stakeholders  
Albron beoordeelt zijn belanghebbende op invloed, macht en belang in het bedrijf voor de 

belanghebbende relevante thema’s. Aan de hand van deze beoordeling wordt op elk relevant thema 

minimaal 3 belanghebbende gekozen. Bij de keuze van belanghebbende gaat de voorkeur uit naar 

belanghebbende met een hoge invloed en machtspositie. 

102-43 Approach to stakeholder engagement  
Albron creëert waardevolle momenten vanuit een positief perspectief voor alle betrokkenen 

(stakeholders). Om dat te toetsen voert Albron door het jaar heen gesprekken, organiseert 

bijeenkomsten of neemt interviews af bij haar stakeholders. Enerzijds om te vertellen waar Albron 

mee bezig is, anderzijds om te horen wat onze stakeholders ervan vinden, hoe zij tegen Albron aan 

kijken en wat zij van onze werkwijze vinden. Een paar vermeldingswaardige momenten in 2019 zijn:  

In 2019 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waar Albron, Friesland Campina en Stichting 

Weidevogelfonds aangesloten hebben. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is besloten om 2020 

een financiële bijdrage te leveren aan een vogelkijkwand voor Collectief Eemland.   

Albron heeft in 2019 een overeenkomst gesloten met Kipster. Albron heeft daardoor vanaf 2020 voor 

5 jaar de afname gegarandeerd van 90% van alle eieren, haantjesvlees en kippenvlees die 

geproduceerd worden in de nieuw te bouwen Kipster boerderij in Beuningen.   

Albron participeert in de publiek private samenwerking Trusted Source waar in het 

duurzaamheidsproject Albron, leveranciers en producenten samen komen om te onderzoeken hoe 

we de producten die wij afnemen nog verder kunnen verduurzamen. In 2019 hebben Ladessa (Filet 

American), Natures Pride en Sm 

Gasttevredenheidonderzoek 
In 2019 is op 22 locaties een of meer gasttevredenheidsonderzoek (13 regional accounts, 9 national 

accounts). Er zijn in totaal 37 onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 

Albron medewerker die op locatie met een IPad gasten interviewt. Albron stemt de inhoud van de 

vragenlijst af op de wensen van de opdrachtgever. Er is hierdoor geen overall conclusie over de 

gasttevredenheid.  

Naast dit gasttevredenheidsonderzoek kunnen gasten hun wensen en feedback aan Albron 

doorgeven door middel van “Alles naar Wens” kaarten. Deze kaartjes staan uitgeprint op locaties 

zodat gasten ze kunnen invullen en de medewerker aldaar kunnen geven. Ook kunnen mensen ons 

hiervoor contacteren via email (het emailadres staat aangegeven op de kaarten). We hebben in 2019 

totaal 65 Alles naar Wens-meldingen van gasten ontvangen. Dat zijn er minder dan vorig jaar (82). De 

voornaamste klachten (49) gaan over ons assortiment (prijs en de assortimentssamenstelling). 

Opdrachtgeverstevredenheidsonderzoek 
Elk jaar wordt er door een extern onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de tevredenheid van 

onze opdrachtgevers. Hierbij worden ook belangrijke kwesties of onderwerpen die op dat moment 

spelen in kaart gebracht. In oktober 2019 is dit onderzoek uitgevoerd bij 175 van onze 

opdrachtgevers, die een derde deel vormen van ons volledige klantenbestand. Onze klanten zijn nog 

steeds tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening, ons betrokken personeel en gevarieerde 

assortiment. Daarnaast is de opdrachtgevers gevraagd welke trends en ontwikkelingen zij zien die 

relevant zijn voor Albron. Duurzaamheid en gezondheid waren de belangrijkste punten die hierbij 
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naar voren kwamen. Specifieke voorbeelden die genoemd werden zijn circulariteit, de reductie van 

afval en de grotere vraag naar vegetarische producten. Albron kan volgens opdrachtgevers bijdragen 

aan deze ontwikkelingen door hier op tijd op in te spelen en in mee te denken met de 

opdrachtgevers. Ten slotte werden de opdrachtgevers ook gevraagd hoe Albron volgens hen scoort 

op zeven MVO onderwerpen. De onderwerpen waar Albron het beste op scoorde waren 1) eerlijk 

zaken doen, 2) veiligheid, gezondheid en welzijn en 3) arbeidsomstandigheden. MVO onderwerpen 

waar volgens opdrachtgevers ruimte is voor ontwikkeling, zijn 1) betrokkenheid bij en ontwikkeling 

van de gemeenschap, 2) milieu en 3) mensenrechten. Deze trends en punten van feedback op het 

gebied van MVO nemen wij mee in ons beleid en acties.  

In 2019 is daarom ook contact gelegd met een aantal opdrachtgevers o.a. ABN Amro. ASR, 

Volksbank, gemeente Utrecht, ministerie van EZK/LNV, Rijkswaterstaat om te onderzoeken welke 

kansen opdrachtgever en Albron zien om de catering nog verder te verduurzamen.  

Leveranciers en duurzaamheid 
Wij verzamelen elk jaar input van onze twintig belangrijkste leveranciers. Voor 2019 zijn dit de 

leveranciers Celcio, Smit & Dorlas, Top Bakkers, CSM, Unilever, Remia, Beaudé, Verspillingsfabriek, 

Sligro, Telesuper, Heineken, Friesland Campina, Vrumona, Unilever OOH, Ruig, Van Loon / 

Meatfriends, Smeding, Vergeer, Pelican Rouge en Fruity Line. Samen met deze leveranciers 

bespreken wij o.a. wat duurzaamheid voor hen betekent, welke onderwerpen binnen duurzaamheid 

zij het belangrijkste vinden en wat hun eigen plannen zijn om te verduurzamen. Daarnaast wordt er 

geëvalueerd wat de leveranciers verwachten van Albron betreffende deze 

duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen en of Albron deze verwachtingen in 2019 heeft 

waargemaakt. De evaluaties zijn ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet volledig afgerond. 

102-44 Key topics and concerns raised  
Eigen kennis en ervaring binnen Albron geeft ons een helder beeld wat onze key topics zijn. Toch is 

het van belang om ons eigen beleid en onze visie te toetsen bij onze stakeholders. Dit om te 

voorkomen dat we belangrijke topics over het hoofd zien. 

Albron werkt met een vaste methodiek om tot deze Key topics te komen. 31 MVO onderwerpen die 

overeenkomen met de onderwerpen uit de MVO prestatieladder worden gerangschikt op prioriteit 

en significantie. Bij zowel significantie en prioriteit heeft de input uit de gesprekken met onze 

stakeholders invloed.   

Dit resulteert in een MVO Issue Landschap waar de belangrijkste topics zichtbaar zijn (zie bijlage # 

MVO Isue landschap.  

102-46 Defining report content and topic Boundaries 
Duurzaamheid is geen vraagstuk op zich maar een onderdeel van ons doen en laten. We rapporteren 

graag over wat ons drijft, wat we doen en al gerealiseerd hebben. Wij publiceren jaarlijks ons GRI 

verslag. Wij kiezen ervoor om doorlopend via bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken of onze 

website www.albron.nl, te vertellen wat wij doen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een 

digitaal duurzaamheidsverslag op basis van de Core optie te publiceren, zodat een ieder op 

eenvoudige wijze kennis kan nemen van hetgeen wij voorstaan en hoe wij werken. (Wij kiezen niet 

voor een traditioneel geaccrediteerd bestuursverslag.)  
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Proces van afbakening  
De directie heeft met behulp van het seniormanagement de Stakeholderbehoefte, 

Omgevingsanalyse, haar risico’s geïdentificeerd en vervolgens met behulp de SWOT analyse haar 

Kansen & Bedreigingen in kaart gebracht. De selectie van relevante onderwerpen zijn gebaseerd op 

ons beleid, onze standaards, gesprekken met onze stakeholders en de daaruit volgende 

materialiteitsmatrix en de leidraden van GRI. Vervolgens is vastgesteld om onze verslaglegging 

digitaal te presenteren  

Proces van data verzameling  
De scope van dit verslag is Albron B.V. (waaronder Albron Nederland B.V., Albron CP Nederland B.V., 

Albron CP België N.V.) De directie van Albron is verantwoordelijk voor de inhoud van verslag. 

Afdeling Kwaliteit en afdeling Duurzaam en Gezond verzorgen het verzamelen van gegevens. 

Gegevens die we rapporteren zijn gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals inkoopgegevens) 

en komen grotendeels uit het centrale managementsysteem. Andere gegevens komen uit onze 

backoffice systemen (bijvoorbeeld HR-gegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden 

(elektriciteitsgebruik). Wanneer er sprake is van inherente beperkingen in de data dan wordt dit bij 

de gerapporteerde informatie expliciet genoemd. Afdelingen Kwaliteit en Duurzaam en Gezond 

controleren de verkregen informatie op aannemelijkheid en vergelijken de data met de gegevens van 

voorgaande rapportages en vragen indien nodig aanvullend bewijsmateriaal op.  

Alle processen zijn vastgelegd in het (digitale) kwaliteitsmanagementsysteem. Het dashboard is 

middels review en preview gesprekken een onderdeel van de reguliere planning- en control cyclus. 

Dit betekent dat de data worden gerapporteerd door middel van de periodieke rapportages.  

Afbakening van het verslag:  
Wij rapporteren over de impact van de materiele aspecten binnen onze eigen organisatie: 

economische, sociale (onze mensen) en milieuaspecten van onze bedrijfsvoering (ons assortiment, 

CO2 emissies). Al onze gegevens betreffen de gehele organisatie met uitzondering van de 

milieuprestatie-indicatoren, die zijn verkregen uit CO2-footprint voor het hoofdkantoor. (Albron 

werkt onder dak van opdrachtgevers, gebruikmakend van het restaurant en nutsvoorzieningen van 

de opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen doorgaans geen splitsing maken in het energieverbruik 

of afvalscheiding door Albron). Albron rapporteert in dit verslag niet over onderwerpen waar Albron 

weinig of geen invloed heeft. 

102-47 List of material topics  
De inventarisatie van de materialiteit is gebaseerd op de richtlijn ISO 26000 middels de MVO 

prestatieladder en wordt getoond in de Materialiteit Matrix. Onze waardeketen en de strategie (zie 

Bijlage 2, materialiteitsmatrix) tonen de relatie tussen de veel genoemde thema’s en ons beleid 

verwijzen naar G4-18 (= 102-46) . 

102-48 Restatements of information  
Niet van toepassing. 

102-49 Changes in reporting  
Albron streeft ernaar om elk jaar een rapportage uit te brengen volgens de GRI standaarden. Door 

een samenloop van omstandigheden is het niet gelukt om over 2018 een rapportage uit te brengen.  
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102-50 Reporting period  
01-01-2019 tot 01-01-2020 

102-51 Date of most recent report 
“Durven kiezen met gezond verstand”, Albron duurzaamheidsverslag 2017: 2-7-2018 

102-52 Reporting cycle  
Jaarlijks. 

102-53 Contact point for questions regarding the report 
Femke de Boer – medewerker Duurzaam en Gezond – femke.de.boer@albron.nl 

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards  
Dit duurzaamheidsverslag is opgesteld aan de hand van de "Core-optie" van de GRI. 

 

102-56 External assurance  
Dit verslag is niet extern geverifieerd.  

mailto:femke.de.boer@albron.nl
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Duurzaam   
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
Duurzaamheid is een breed begrip. Albron maakt duurzaamheid concreet door te kijken naar onze 

eigen impact: waar worden de meeste broeikasgassen uitgestoten en hoe kunnen we deze 

reduceren. Hierdoor kunnen we verbeteringsslagen maken die daadwerkelijke verandering in gang 

zetten. Hoewel CO2-uitstoot leidend is in ons duurzaamheidsbeleid, is het geen beperkende factor. 

Naast broeikasgassen kijken we ook naar zaken als verpakkingen, voedselverspilling en 

duurzaamheidskeurmerken van producten.  

103-2 The management approach and its components  
Duurzaamheid is in onze hele organisatie verweven. Dit doen we door onze impact in kaart te 

brengen, initiatief te nemen, sterke samenwerkingsverbanden aan te gaan, convenanten te sluiten, 

gedragscodes te ondertekenen en ons te laten toetsen aan externe normen zoals certificering.  

103-3 Evaluation of the management approach  
Wij evalueren continue onze aanpak op het gebied van duurzaamheid. Allereerst door te kijken naar 

onze CO2-uitstoot. Scope 1 en 2 zijn in 2019 nog steeds sterk verlaagd ten opzichte van het basisjaar 

(2009). In 2018 zijn we naast scope 1 en 2 ook begonnen met scope 3 in kaart brengen. Daaruit blijkt 

dat onze grootste impact wordt veroorzaakt door de voeding en dranken die we verkopen. Er zijn 

diverse projecten en initiatieven gestart en/of voorgezet die als doel hebben om de impact van onze 

voeding en dranken nog beter in kaart te brengen en vervolgens te reduceren. Ten slotte is ook het 

percentage duurzaam assortiment (met keurmerk) in 2019 omhooggegaan. 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions &      305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 

emissions  
Onze CO2-uitstoot (broeikasgas) is in 2019 met 94,3% gedaald ten opzichte van het basisjaar (2009) 

en met 88,1% gedaald ten opzichte van 2018. Albron meet jaarlijks haar CO2 voetafdruk om inzicht 

te hebben in haar CO2 voetafdruk en het effect van genomen maatregelen. Ons rapport is gebaseerd 

op het Green house Gas Protocol (GHG Protocol) en wordt gerapporteerd volgens de internationale 

ISO 14064-1 norm gebruik makend van de Milieubarometer.  

Als je kijkt naar scope 1 en 2 zien we dat de zakelijke kilometers gereden met privé voertuigen 

(“Zakelijk verkeer scope 2” in grafiek), het grootste deel van de CO2-emissies (61,6%) veroorzaakt. 

Het hoofdkantoor (incl. het verbruik van gas, elektriciteit, koudemiddelen en het aggregaat) is 

verantwoordelijk 37,9% van de CO2-uitstoot van Albron. De zakelijke vliegkilometers zijn goed voor 

slechts 0,4% van de uitstoot. 

De grote afname in CO2 voor 2019 ten opzichte van 2018 is te verklaren door de gecertificeerde CO2 

compensatie van het leasewagenpark (“Zakelijk verkeer scope 1” in grafiek) door leasemaatschappij 

Terberg Mobility. Vanwege de compensatie is deze gearceerd weergegeven in de grafiek hieronder. 
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Uitstoot van de CO2-emissies afgezet tegen het basisjaar (2009) en het vorige jaar (2018) 

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions  
In 2018 is Albron tevens gestart om naast scope 1 en 2 ook scope 3 in kaart te brengen. Scope 3 zijn 

alle overige CO2-emissies in de keten. Voor al deze emissies heeft Albron gekeken waar de grootste 

CO2-uitstoot zit en waar Albron de grootste invloed kan uitoefenen, ofwel waar de grootste 

realiseerbare impact zit. Na een eerste verkenning blijkt dit ingekochte voeding en dranken te zijn. 

Dit jaar hebben we naar inschatting 31668,05 ton aan CO2 aan voeding en dranken ingekocht. Als we 

dit - en de CO2-uitstoot van andere zaken binnen scope 3 zoals water - bij onze scope 1 en 2 optellen, 

maakt deze derde scope 99,6% van onze totale CO2-footprint uit. 

305-4 GHG emissions intensity  
Als we scope 1, 2 en 3 meenemen voor onze GHG intensiteitsmaat, dan zien we dat er per euro 

omzet 110 gram CO2-equivalent wordt uitgestoten. Hierbij zijn we uitgegaan van de totale omzet van 

Albron die € 288.802.077,86 euro bedroeg in 2019. Alle broeikasgassen die worden uitgestoten 

tijdens de levenscyclussen van onze producten en werkprocessen zijn in de GHG intensiteitsmaat 

meegenomen. 

305-5 Reduction of GHG emissions  

Scope 1 
- Het implementeren van een nieuw mobiliteitsbeleid waarin elektrische vervoer wordt 

gestimuleerd. 

Scope 2 
- Het energieverbruik van het hoofdkantoor is met 121.422 kWh gedaald van 1.216.912 kWh 

(2018) naar 1.095.490 kWh (2019). Ten opzichte van 2018 is dat een daling van 10,0%. Het 

energieverbruik ligt daardoor weer meer in lijn met de voorgaande jaren. 

- Het gasverbruik is in 2019 gestegen met 10.233 m3 (+22%). 
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- Door het gebruik van groene stroom uit waterkrachtcentrales en met certificaten 

gecompenseerd aardgas is de totale CO2 uitstoot van gas en stroom van het kantoor sinds 

2018 flink gedaald. Ten opzichte van 2017 is er een CO2-reductie gerealiseerd van 59%.  

Scope 3 
Eind 2018 is Albron gestart met het inregelen van diverse indicatoren om te kunnen sturen op scope 

3 en om in 2019 een daling te bewerkstelligen. We hebben in 2019 een totale daling van 10% 

bewerkstelligd ten opzichte van 2018. Het is nog niet mogelijk om aan te geven of onze sturing hier 

effect op heeft gehad. 

Albron heeft zich ook in 2019 bij diverse initiatieven aangesloten of meegedaan met projecten om de 

daling verder voort te zetten, onder andere: 

- In de publiek private samenwerking Trusted Source met producenten, leveranciers en The 

Sustainability Consortium de levenscyclusanalyse van eieren, avocado’s, mango’s, filet 

americain en gerookte zalm in kaart gebracht;  

- Daarnaast hebben we in het Trusted Source samenwerkingsverband samen met Sodexo 

onderzocht hoe we de CO2 footprint en andere milieudata in de keten kunnen delen. Het 

heeft geresulteerd in een eerste demonstratie tool hoe de CO2 footprint door de keten 

berekend en gedeeld zou kunnen worden. 

- In 2019 is het beleid van wegwerpverpakkingen nader onderzocht. Het beleid is herschreven 

en is nu in een afrondende fase. De verwachting is dat begin 2019 een eenduidig beleid op 

wegwerpverpakkingen gedeeld kan worden. 

- De Impactmonitor is gelanceerd waardoor opdrachtgevers een beter inzicht hebben in de 

milieu impact van het bedrijfsrestaurants. Inzicht leidt hopelijk naar een wens van de 

opdrachtgevers tot verdere verduurzaming van de bedrijfsrestaurants. 

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken  
Doelstelling: door de leverancier volumeperspectief te bieden en samen te ontwikkelen, versnellen 

we de verduurzaming van het assortiment tegen lagere kosten. Onderstaande inspanningen hebben 

geleid tot een stijging van het duurzaamheidspercentage en een verbetering van de inslag. 

- Samen met Victoria Trading hebben we een aantal tenders gerealiseerd. Dit zijn onder 

andere: Perssinaasappels, papercups (disposable), koffie, fruitsalades, zalm, room, 

hamburgers, mozzarella, papieren rietjes, frites, zalm en zuivel 

- Veel tenders hebben zowel een duurzamer assortiment als een kostenbesparing opgeleverd. 

- Er is gekozen voor een projectmatige aanpak voor het realiseren van verbetering in 

duurzaamheidpercentage. Dit heeft geresulteerd in een stijging (zie ook GRI norm FP2). Voor 

de komende 2 jaar gaan wij op de ingeslagen weg verder en daarnaast ontwikkelen we 

projecten met betrekking tot de nieuwe MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) criteria 

Catering.  

- Ook is Albron samen met Victoria Trading en anderen een samenwerking met de boerderij 

van Kipster aangegaan. Kipster voldoet aan de hoogste norm voor dierenwelzijn van 3 

sterren Beter Leven en de eieren krijgen het label Planet Proof. De eerste Kipster eieren 
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stromen januari 2020 in op onze locaties. Albron gaat al zijn verse en gekookte eieren 

overzetten van 1* naar 3 * Beter Leven.  

- De Albron non food portal is in ontwikkeling. Via de portal worden voor alle locaties non-

food producten en diensten aangeboden, zijn voor onze non food partners 

servicevoorwaarden te vinden en kunnen locaties via de portal in contact komen met non 

food servicepartners/ diensten.   

- In 2019 is er een retourprocedure voor het ophalen van sinaasappelschillen gestart. Onze 

supermarkten in de NL CenterParcs parken zamelen schillen in en retourneren ze via hun 

leverancier. De schillen eindigen uiteindelijk bij Peelpioneers, waar van de schillen 

grondstoffen worden gemaakt die weer hergebruikt worden. In 2019 hebben wij op 2 

locaties een test gedaan met SOOP zeep. SOOP gebruikt voor haar zeep grondstoffen van 

Peelpioneers. Doelstelling is om in 2020 veel meer locaties met SOOP zeep te laten werken. 

- Ook in 2019 is er actief gestuurd op het zo efficient mogelijk inrichten van levervensters bij 

alle locaties. Hierdoor zijn minder afleveringen gebruikt. Dit bespaart kosten en CO2 uitstoot 

bij de toeleveranciers en voor Albron.  

- De leveringen lijken in 2018 flink gestegen, maar dat komt door de komst van de Prorest 

locaties half 2017. In 2018 zitten deze locaties voor een heel jaar in de leveringen en in 2017 

voor een half jaar. In 2019 is het aantal leveringen gedaald. 

FP2 Percentage of products purchased according to sustainability standards   

De verduurzaming van ons assortiment gaat gestaag verder. Het assortiment Campina producten en 

perssinaasappels is sterk verduurzaamd, mede hierdoor is het percentage duurzaam ingekochte 

producten aanzienlijk gestegen van 37% (2018) naar 42% (2019). Het gaat hierbij om producten die 

de volgende keurmerken dragen: biologisch (Demeter, EKO, Skal), Beter Leven (1, 2 of 3 sterren), 

Zeldzame Huisdieren, fairtrade (Fairtrade/Max Havelaar, Rain forest alliance of UTZ), weidemelk / 

graskeurmerk, Milieukeur, kasproducten met energiecertificaat, keurmerk duurzaam varkensvlees 

(KDV), Noviplus, scharrel- en vrije uitloopproducten, vegetarisch keurmerk, duurzame viskeurmerken 

(ASC, MSC, viswijzer groen en viswijzer oranje). Ook vallen de producten van Kipster (duurzaam 

geproduceerde eieren) en van de Verspillingsfabriek hieronder (producten gemaakt van ingrediënten 

die anders weggegooid zouden worden). 
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Sociaal   
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Albron zet haar medewerkers centraal. Dit doen wij door 1) zorg te dragen voor onze medewerkers 

en 2) een inclusief medewerkersbestand te verwerven.  

Onze 4908 medewerkers zetten zich elke dag in om de kernwaarden van Albron (gastvrij, betrokken, 

durf en vertrouwen) werkelijkheid te maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij hun werk 

gezond en met plezier kunnen doen en dat zij door kunnen groeien door hun talenten te 

ontwikkelen. Meer informatie over onze medewerkers en wie hier onder valt kan gevonden worden 

bij GRI norm 102-8.  

Albron zet in op inclusief ondernemen vanuit de overtuiging dat iedereen een kans verdient. 

Daarnaast hebben wij in Nederland in de Participatiewet met elkaar afgesproken dat werkgevers ook 

banen bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door extra aandacht te 

besteden aan deze medewerkers, met bijvoorbeeld een speciaal inwerkprogramma en begeleiden, 

investeren we duurzaam in de ontwikkeling van mensen en in de maatschappij. 

103-2 The management approach and its components  
Onze inspanningen op het gebied van socialer ondernemen zijn verankerd in de PSO (Prestatieladder 

Socialer Ondernemen). In oktober 2018 heeft Albron een verlenging van het PSO certificaat trede 3 

verkregen. Wat betreft inclusief ondernemen heeft Albron als doel om 10% van de medewerkers uit 

de SROI (social return on investment) doelgroep werk te bieden en dit percentage hebben we in 

2019 ook precies kunnen behalen. 

103-3 Evaluation of the management approach 

Tevreden en gezonde medewerkers 
In 2019 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die een (positieve) invloed hebben op het welzijn 

van onze medewerkers: 

• In 2019 is Albron aan de slag gegaan met de uitkomsten van het eerder 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit hebben we gedaan door enerzijds projecten te 

starten of vervolgen ter verbetering van processen en samenwerking, en anderzijds door het 

wekelijks delen van tips en verbeteracties via de Nieuwsbreak gedurende eerste halfjaar. 

• Het voortgangsgesprek is veranderd in een groeigesprek. Het groeigesprek is een 

tweerichting gesprek tussen medewerker en leidinggevende met als doel aandacht en 

waardering voor wat goed gaat en wat nodig is om als individu en als team verder te groeien 

(m.b.t. functioneren, motivatie en vitaliteit). Het percentage gevoerde groeigesprekken lag in 

2019 op 4,32%, maar in 2020 wordt dit geautomatiseerd om hierop te kunnen sturen. 

• In 2019 is er een nieuwe ondernemingsraad aangetreden. Deze raad vertegenwoordigt de 

stemmen van onze medewerkers. 

Targets en behaalde resultaten 2019: 
- Veilig werken: 

Er hebben zich in 2019 geen ongevallen plaats gevonden die gemeld moesten worden bij de 

Arbeidsinspectie. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door de medewerker zelf 
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(onveilig handelen). De top drie ongevallen met verzuim bestaan uit glij-/valongelukken, 

snijden of klemmen/stoten. Hier zijn diverse acties op ondernomen.  

- Fitte Albronners: 

Het percentage gezonde werknemers (oftewel werknemers die niet ziek zijn) was gemiddeld 

93% in 2019. Dit is een nette score, alhoewel het iets lager ligt dan het doel voor 2019 (94%). 

- Tevreden Albronners: 

In 2019 heeft er geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.  

102-8 Information on employees and other workers  
• Op 31-12-2019 had Albron 4908 medewerkers. 

• 3139 medemerkers hiervan hadden een vast contract (73% vrouw, 27% man), 1727 

medewerkers een tijdelijk contract (70% vrouw, 30% man) en er waren 42 mensen zonder 

dienstverband (79% vrouw, 21% man). 

• 3139 medewerkers met een vast contract (91% in NL, 9% in BE), 1727 medewerkers met een 

tijdelijk contract (78% in NL, 22% in BE) en 42 mensen zonder dienstverband (33% in NL, 67% 

in BE). 

• De 42 mensen zonder dienstverband zijn zzp’ers, vrijwilligers of in dienst van onze 

opdrachtgevers. 

• 4349 mensen werken parttime (77% vrouw, 23% man), 559 mensen fulltime (32% vrouw en 

68% man). 

Assumpties bij het opstellen van deze gegevens: 

• Catering CAO = 40 uur is 1 FTE (fulltime), Horeca CAO = 38 uur is 1 FTE (fulltime). 

• Peildatum is 31-12-2019. 

• Albron totaal (NL en BE), alle segmenten.. 

 

102-41 Collective bargaining agreements  
Alle medewerkers van Albron, met uitzondering van de directie en het seniormanagement, vallen 

onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat 99,7% procent van alle medewerkers 

onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. 

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 

Lekker blijven werken 
Albron vindt duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema en stimuleert medewerkers daarom om 

zichzelf te blijven ontwikkelen. Ook in 2019 is er gebruik gemaakt van ons programma ‘Lekker blijven 

werken’, waarvoor een budget van 25.000 euro beschikbaar was om duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers te stimuleren. Medewerkers kunnen informatie hierover vinden op een speciale 

website die hier helemaal op toegespitst is en die actief onderhouden wordt. Nieuwe onderdelen in 

het menu en ambassadeurs worden maandelijks in de Nieuwsbreak en in Het Kom Verder magazine 

getoond. De drie hoofdonderwerpen die in de ‘Lekker blijven werken’ module aan bod komen zijn:  
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• ‘Gezonder’ (met o.a. advies over gezonder eten, stoppen met roken, meer bewegen, minder 

werken, consult van een leefstijl & vitaliteitscoach), 

• ‘Beter’ (met o.a. opleidingen zoals hieronder beschreven, coachingsmogelijkheden en 

ontwikkeladvies voor catering medewerkers van 45 jaar en ouder), en 

• ‘Leuker’ (met o.a. informatie over de personeelsvereniging, werk-privé balans, andere 

werkzaamheden en hulp bij financiën). 

Blijven leren 
Medewerkers van Albron worden in de mogelijkheid gesteld om zichzelf continue te verbeteren en 

ontwikkelen. Wij doen dit door diverse online en offline opleidingsmogelijkheden aan te bieden: 

• Voor nieuwe medewerkers zijn er de verplichte e-learning modules ‘Aan de slag’, 

‘Voedselveiligheid’, ‘Veilig werken’ en ‘Duurzaam en Gezond’. 

• Daarnaast zijn er sinds 2018 ook meer dan 100 vrije e-learning modules via GoodHabitz te 

volgen. Medewerkers kunnen deze geheel naar eigen interesse volgen. Soms wordt er in 

teamverband een centrale opleiding gedaan. 

• Jaarlijks bieden we, naast alle e-learning mogelijkheden, voor ruim 500 medewerkers ook 

een opleiding aan om zich bijvoorbeeld door te ontwikkelen binnen hun vak, het concept, op 

gastvrij gedrag en management skills. Een paar voorbeelden:  

o Er is een managementopleiding (MBO niveau 4) ontwikkeld omdat 

doorgroeimogelijkheden van floormanagers en locatiebeheerders en managers 

stagneerde.  

o Vanwege een groeiend tekort aan gekwalificeerde koks is per 2018 de BBL-opleiding 

Kok ontwikkeld. Inmiddels zijn er 3 groepen leerlingen actief.   

o Er is een extra trainer actief om gastbeleving onder onze medewerkers te 

optimaliseren. Daar wordt ook een e-learning voor ontwikkeld.   

Gezond   
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Gezondheid/welbevinden gaat voor Albron verder dan de afwezigheid van ziekte, maar heeft juist 

ook betrekking op andere elementen die samen individueel welbevinden bepalen. Onze kijk op 

gezondheid is gebaseerd op de positieve gezondheid van Machteld Huber. 

Als wij het hebben over gezondheid, gaat dit al onze stakeholders aan (gast, medewerker, zakelijke 

relaties, leveranciers, maatschappij, aandeelhouders), maar in het bijzonder onze gasten, 

medewerkers en opdrachtgevers. De producten die wij onze gasten in het restaurant aanbieden 

moeten natuurlijk voldoen aan alle voedselveiligheidseisen en daarnaast ook nog eens zo gezond 

mogelijk zijn. Wij informeren gasten over allergenen in de producten die we aanbieden door middel 

van labeling. 
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103-2 The management approach and its components  
Albron stuurt op gezondheid en neemt dit mee in haar beleidsoverwegingen. Daarnaast blijft Albron 

voorlopen op het gebied van gezondheid door deel te nemen aan nieuwe initiatieven en mee te 

praten over (overheids)beleid op dit onderwerp. Een aantal voorbeelden hiervan in 2019 zijn: 

- Lidmaatschap consortium Personalized Nutrition and Health; bevorderen van gezond gedrag 

via gepersonaliseerde berichtgeving over gezondheid en voedsel/lifestyle keuzes. 

Albron maakte in 2019 deel uit van het consortium Personalized Nutrition and Health. In 

Samenwerking met TNO, WUR, OmeHealth en BASF is er in 2019 gedurende 3 maanden een 

deelonderzoek uitgevoerd op het hoofdkantoor van AHOLD met als doel uit te vinden 

waarom mensen geïnteresseerd zijn om voedingsadvies op hun werk te krijgen, hoe dat 

advies er uit zou moeten zien, hoe ze het advies ervaren en hoe ze het opvolgen. Het 

lidmaatschap loopt in augustus 2020 af.  

- Samenwerking Veneca en Voedingscentrum over borging gezond aanbod & gezonde 

uitstraling (nudging) in diverse eetgelegenheden.  

In 2019 hebben diverse expertmeetings plaats gevonden tussen het Voedingscentrum, 

Veneca en diverse cateraars ten aanzien van de transitie van ‘Het vinkje’ naar Schijf.  

- Deelname stakeholder gesprekken VWS over Nutriscore en vervolg op Akkoord Verbetering 

Productsamenstelling. 

N.a.v. het project dat gaat over acties in het Nationaal Preventie Akkoord gericht op de 

totstandkoming van een systeem van productverbetering en een voedselkeuzelogo heeft het 

ministerie van VWS Albron uitgenodigd voor een stakeholdergesprek met Erika Smale 

(deelprojectleider productverbetering) en Inge stoelhorst (deelprojectleider voedsellogo). Er 

werd Albron gevraagd input te leveren t.a.v. een nieuw systeem productverbetering, 

voedselkeuzelogo en communicatieplan. Het voorstel wat hier uit komt zal uiteindelijk 

gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer. 

103-3 Evaluation of the management approach  
Onze voedselveiligheid wordt gemonitord door middel van interne audits (zie hiervoor GRI-eisen 

416-1 en -2). Wij evalueren onze gezondheidsaanpak betreffende voedingswaardes via onze 

reportingtool de Impactmonitor. Hier monitoren we o.a. op % gezonde inkoop, de inkoop suiker, 

zout, verzadigd vet en kilocalorieen. Meer informatie hierover kan gevonden worden onder de GRI-

norm FP6.  

In 2019 waren er nog geen doelen voor onze gezondheids KPI’s op basis van de Impactmonitor. In 

2020 worden deze opgesteld en vertaald naar ons assortiment en onze menulijnen. Het % gezonde 

inkoop op basis van ‘Ik kies bewust’ zal naar verwachting in 2021 op basis van de Nutriscore zijn.   

FP6 Products with reduced fat, sodium and sugar levels   
Per september 2019 is het nieuwe opdrachtgeversportaal live gegaan, inclusief de Impactmonitor. In 

deze monitor is 24/7 informatie beschikbaar over verschillende gezondheids- en 

duurzaamheidsindicatoren waarop Albron rapporteert. Om ons assortiment steeds gezonder te 

maken, rapporteren wij op het ingekochte percentage gezonde producten, suiker, zout, verzadigd vet 

en calorieën. Gezonde producten worden als gezond beschouwd als ze voldoen aan de Ik-kies-

bewust criteria. Deze producten bevatten over het algemeen minder (of geen) transvetten, 
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verzadigde vetten, zout en toegevoegde suikers. De rapportage over nutriënten is in 

overeenstemming met de MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) criteria.  

Ten opzichte van 2018 heeft Albron evenveel gezonde producten en minder suiker ingekocht. 

ingekocht. De inkoop zout, verzadigd vet en calorieën zijn toegenomen, alhoewel de toename 

verwaarloosbaar is. Deze cijfers beslaan alleen het segment Albron Catering. 

 2018 2019 Verandering  
(%) 

% gezonde 
producten 

41,7 41,7 0% 

Suiker  
(g/kg inkoop) 

36.6 35,7 -2,5% 

Zout 
(g/kg inkoop) 

6,0 6,1 +1.7% 

Verzadigd vet 
(g/kg inkoop) 

17,6 17,7 +0,6% 

Energie (kcal/kg 
inkoop) 

1082 1084 +0,2% 

 

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories  
Albron waarborgt de veiligheid van gasten doordat in ons beleid is vastgelegd dat alle locaties 

jaarlijks een interne inspectie van de Houwers Groep krijgen. In 2019 zijn er in totaal op al onze 678 

locaties interne audits uitgevoerd.  

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of 

products and services  
Tijdens de Houwers Groep inspecties zijn er in 2019 – ten opzichte van 2018 - voor totaal Albron iets 

meer boetewaardige situaties geconstateerd (22 i.p.v. 18), maar ten opzichte van het jaar daarvoor 

(2017) is dat nog steeds een daling. 

 

De belangrijkste oorzaak van deze situaties binnen Albron is temperatuur (11), gevolgd door 

ongedierte (6). De temperatuursafwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door opslag in niet 

goed werkende koelingen en gekoelde uitgiftes. 

Voedselveiligheid 

In 2019 is bij twee voedselincidenten aangetoond dat de oorzaak een procesfout bij de Foodstore op 

Center Parcs was. Beide door het verstrekken van een product met verstreken THT.  

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and 

labeling 
In Nederland is het wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de allergeneninformatie voor alle 

producten gemakkelijk toegankelijk en schriftelijk te controleren zijn voor de consument. Daarom 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Catering 34 24 15 34 39 13 15

Horeca & Hospitality 15 14 2 4 10 5 7
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zorgen wij ervoor dat deze informatie op al onze locaties beschikbaar is en medewerkers hier kennis 

over hebben. Dit en meer is geborgd in onze instructie Allergenen. De opvolging van deze instructie 

verloopt goed (variërend voor de verschillende segmenten van 96% tot 100%). De belangrijkste 

afwijking is het niet hebben van de allergenen signing.  
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Bijlage 1: Longlist belanghebbenden 
 

Onze gasten 

Bedrijfsleven 

Overheid 

Zorg 

Onze medewerkers 

Locatie (vaste medewerkers - catering) 

Locatie (vaste medewerkers - Horeca & Hospitality) 

Hoofdkantoor (managementteam) 

Hoofdkantoor (ondernemingsraad) 

Hoofdkantoor (generiek) 

Onze zakelijke relaties (Opdrachtgevers) 

Bedrijfsleven 

Overheid 

Zorg 

Onze leveranciers 

Foodproducenten (volledig Europese ketens) 

Foodproducenten (niet volledig Europese ketens) 

Non-food o.a kleding 

Sligro 

Telesuper 

Diensten (Inspectie) 

Onze gezamenlijk maatschappij 

Voedingscentrum 

Stichting Natuur en Milieu 

FairTrade 

MVO Nederland 

Aandeelhouder 

RvC 
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Bijlage 2: Materialiteitsmatrix 
 

 

 

 


