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

GRI-norm: 101-14
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Over dit verslag
Verslagperiode:
Het GRI-verslag van 2020 omvat de periode van 01-01-2020
tot 01-01-2021.
Scope van dit rapport:
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.

Contactgegevens:
Voor vragen over dit GRI-verslag kan contact opgenomen
worden met Bart van Westreenen (Directeur Inkoop & Supply
Chain& Duurzaamheid) via bart.van.westreenen@albron.nl.
Claims van de verslaggeving in overeenstemming met de
GRI-normen:
Albron heeft er voor gekozen om te rapporteren volgens de
kernachtige (Core)-optie van GRI.
Externe verificatie:
Dit verslag is niet extern geverifieerd.

Verslaggevingscyclus:
Wij streven ernaar jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit te
brengen.
Datum van het meest recent rapport:
Het GRI-verslag en het duurzaamheidsverslag van 2019 “De
feiten op tafel” zijn gepubliceerd op 12-1-2021.
Er zijn geen veranderingen opgetreden in de informatie die
in eerdere verslagen is beschreven of in de scopes van de
eerder gerapporteerde informatie.

GRI-normen: 102-45, 102-48 t/m 102-54, 102-56
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Over Albron
Naam van de organisatie:
Albron B.V.
Locatie hoofdkantoor:
Rijnzathe 11, 3454 PV, De Meern
Voornaamste activiteiten, merken, producten en services:
Albron is een onafhankelijke, Nederlandse foodserviceorganisatie die in catering, horeca en retail actief is. Albron
verzorgt met zo’n 4.256 medewerkers lekker en goed eten en
drinken op zo’n 763 locaties: bij bedrijven,
overheidsinstellingen, in ziekenhuizen en zorginstellingen,
binnen dag- en verblijfsrecreatie en op horeca & leisure
locaties.
Landen waar de organisatie actief is en afzetmarkten:
Albron is overwegend actief in Nederland en is beperkt actief in
België. 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 dienstverlening verzorgen
als op de Nederlandse parken van Center Parcs.. Hier is met
uitzondering van (Belgische) wet- en regelgeving, het
Nederlandse beleid van toepassing.

GRI-normen: 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-9, 102-13

Lidmaatschappen
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.
Onze keten
Als cateraar koopt Albron voornamelijk voedingsmiddelen in.
Hiervoor maken we gebruik van drie Nederlandse
groothandels en een landelijke bakkersorganisatie. Samen
vertegenwoordigen zij circa 80% 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.
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Bestuur en eigendomsstructuur
Directie
De directie van Albron bestond in 2020 uit drie directeuren, te
weten:
• Teun Verheij
Algemeen directeur
• Tim Kraaier
Financieel directeur
• Jan Willem Hilbron
Commercieel en operationeel
directeur
Raad van Commissarissen
Daarnaast is er een driehoofdige Raad van Commissarissen
die ten minste 5 keer per jaar formeel vergadert met de
directie:
• Roeland Vos
• Gosse Boon
• Rachelle van der Linden
Stichting Albron
Albron B.V. heeft één aandeelhouder, te weten Stichting
Albron. Het bestuur van Stichting Albron bestaat uit de twee
leden van de Raad van Commissarissen (bestuurders A) en
drie externe leden (bestuurders B).

GRI-normen: 102-5, 102-18

Stichting
Albron

Albron B.V.

Albron
Nederland
B.V.

Albron CP
B.V.

Albron CP
België N.V.

Albron CP
Nederland
B.V.

Albron B.V. houdt 1% en Albron CP B.V. 99%
van de aandelen in Albron CP Belgie N.V.
Bij de andere onderdelen is er sprake van
100% aandeelhouderschappen.
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Een woelig jaar
Organisatieveranderingen
Albron is sinds 13 maart 2020 fors geraakt door de Covid-19 maatregelen van de overheid.
In de bedrijfscatering zijn veel locaties sinds maart 2020 geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege het advies van de overheid om thuis te
werken. Daarnaast zijn heel veel horeca locaties geheel of gedeeltelijk gesloten geweest is 2020.
Door de abrupte situatie in maar 2020, is er heel veel energie gestopt in het verlagen van voorraden in de supply chain. Albron heeft
heel veel maatregelen getroffen en daardoor de schade fors weten te beperken. Vanaf maart 2020 zijn er meerdere overlegstructuren in
het leven geroepen om de voorraad in de keten tussen toeleveranciers, leveranciers en Albron te beheersen. Niet alleen vanwege
sluiting van locaties, maar ook om de opstart, wanneer locaties weer opengaan en er veel vraag ontstaat, goed te organiseren.

Financiële kengetallen Albron

2018

2019

2020

Netto-omzet

€ 284.948

€ 288.369

€ 167.562

Totaal vermogen, bestaande uit:

€ 95.093

€ 95.518

€ 88.024

- Eigen vermogen

€ 55.562

€ 56.852

€ 52.110

- Voorzieningen

€ 2.879

€ 2.563

€ 7.554

- Langlopende schulden

-

-

-

- Kortlopende schulden

€ 36.652

€ 36.103

€ 28.360
Alle bedragen x €1.000

GRI-normen: 102-7, 102-10
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Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
8

Waarden en principes
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).
Principes voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO)
Albron heeft de gedragsregels Declaration on the Principles of
Corporate Social Responsibility en de ILO-normen in 2008
ondertekend. Albron heeft geen sancties gekregen. 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.

GRI-normen: 102-11, 102-16

Standaarden & compliance
Jaarlijks controleren we de door ons gehanteerde
onderstaande standaarden:
• Duurzaamheidsmanagementsysteem volgens ISO26000
gecertificeerd met MVO prestatieladder niveau 4
• Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001
• Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001
• 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).
De directie is eindverantwoordelijk voor compliance.
Toepassen van compliance is een lijnverantwoordelijkheid. De
lijn heeft op onderdelen van Ethics & Compliance een training
doorlopen. Sinds december 2012 is een passage over de
huisregels in de arbeidsovereenkomst opgenomen. 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.
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Betrekken van stakeholders
1. Selectie van belanghebbenden
Albron stelt één keer in de drie jaar
vast welke interne en externe
stakeholders relevant zijn. De huidige
lijst bestaat uit zes stakeholdergroepen. Per stakeholdergroep is er
een longlist met individuele
stakeholders opgesteld die te vinden
is in bijlage 26.

Gasten

2. Issueselectie
Er is een longlist van MVO issues die
terugkomen in de MVOprestatieladder. Op basis van eerdere
input van onze stakeholders worden
bepaalde onderwerpen uitgevraagd.
In 2020 is dit gedaan met behulp van
een online vragenlijst. De uitkomsten
van deze uitvraag bepalen de
relevantie, significantie en prioriteit
van elk onderwerp. De
materialiteitsmatrix die hieruit
voortkwam is te vinden in bijlage 27.

3. Evaluatie en beleid
De materiele onderwerpen worden
vervolgens meegenomen in het
jaarlijks opstellen en evalueren van
het beleid van Albron. De coronacrisis
heeft binnen Albron geleid tot een
herijking van de missie, visie en
strategie. In de nieuwe strategie zijn
deze onderwerpen ook meegenomen.

Medewerkers
Opdrachtgevers
Leveranciers
Maatschappij
Aandeelhouder
GRI-normen: 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47
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Sociaal
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Onze medewerkers
Wat verstaan we hieronder?
Albron zet haar medewerkers centraal. Dit doen wij door zorg te
dragen voor onze medewerkers en een inclusief
medewerkersbestand te verwerven. Onze 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. Albron zet in op inclusief ondernemen vanuit de
overtuiging dat iedereen een kans verdient. Door extra aandacht te
besteden aan onze medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt, met bijvoorbeeld een speciaal inwerkprogramma en
begeleiden, investeren we duurzaam in de ontwikkeling van
mensen en in de maatschappij.
Hoe monitoren we dit?
We hebben hiervoor drie KPI’s:
- % gezonde medewerkers
- % SROI: percentage medewerkers met afstand tot de
arbeidsmarkt ingezet
- Veilig werken: aantal ongevallen op de werkvloer
Evaluatie van 2020
Ons doel voor het percentage gezonde medewerkers lag op 93%
voor 2020. Dit streefpercentage hebben we behaald en is
hetzelfde percentage als in 2019. We verwachten dat in 2021 de
coronacrisis en de nasleep ervan mogelijk nog effect zal hebben
op het percentage gezonde medewerkers.

GRI-normen: 103-1, 103-2, 103-3, 404-2

Ons doel voor het SROI percentage medewerkers was 10%. Dit hebben we
helaas niet gehaald in 2020, het percentage is zelfs sterk afgenomen ten
opzichte van 2019. Dit is het gevolg van de coronacrisis en de bijbehorende
reorganisatie die Albron heeft ondergaan. In 2021 hopen we op een
voorzichtige heropbouw en hopelijk weer een groei van het SROI percentage
omdat social return een belangrijk speerpunt blijft binnen Albron. Er hebben
zich in 2020 geen ongevallen plaats gevonden die gemeld moesten worden
bij de Arbeidsinspectie. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door de
medewerker zelf (onveilig handelen). De top drie ongevallen met verzuim
bestaan uit glij-/valongelukken, snijden of klemmen/stoten. Hier zijn diverse
acties op ondernomen.
Opleidingen
Albron biedt zijn medewerkers diverse cursussen aan, deels vrijwillig en deels
verplicht om bijvoorbeeld te zorgen dat medewerkers voedselveilig werken.
Gedurende dit coronajaar konden medewerkers deze cursussen blijven
volgen dankzij digitalisering middels e-learnings, webinars en digitale
classrooms. Ook diverse overige opleidingen zoals BBL hebben grotendeels
doorgang kunnen vinden. Opleidingen waarbij praktische (kook) technieken
en dergelijke aan bod komen hebben veelal op een laag pitje gestaan maar
starten in 2021 langzaamaan weer op.

Cijfers
% gezonde
medewerkers
% SROI

2018

2019

2020

94%

93%

93%

9%

10%

6%
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Wie zijn onze medewerkers?
Vast contract: 3.097 mw

4.885
medewerkers (mw)

Parttime: 3.358 mw

73% vrouw, 27% man

78% vrouw

92% NL, 8% BE

22% man

Tijdelijk contract: 1.106 mw

Fulltime: 989 mw

70% vrouw, 30% man

29% vrouw

70% NL, 30% BE

71% man

Overig: 53 mw
66% vrouw, 34% man
Deze groep bestaat uit
zzp’ers, vrijwilligers of
mensen in dienst van onze
opdrachtgevers.

GRI-normen: 102-8, 102-41

92% NL, 8% BE
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Duurzaam
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Duurzaamheid
Wat verstaan we hieronder?
Duurzaamheid is een breed begrip. Duidelijk is wel dat we
klimaatverandering tegen moeten gaan. Daarom staat onze CO2
voetafdruk centraal het duurzaamheidsbeleid van Albron: waar
worden de meeste broeikasgassen uitgestoten en hoe kunnen we
deze reduceren. De eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige
eiwitten speelt hier een belangrijke rol in. Naast broeikasgassen
kijken we ook naar onze impact op de natuur, landbouw en
biodiversiteit, bijvoorbeeld door middel van de
duurzaamheidskeurmerken die producten dragen.
Hoe monitoren we dit?
We hebben hiervoor drie KPI’s:
- CO2 voetafdruk
- Percentage plantaardige eiwitten
- Percentage duurzaam assortiment
Onze CO2 voetafdruk wordt op de volgende pagina’s besproken.
Evaluatie van 2020
We zien dat in 2020 de verhouding tussen plantaardige en dierlijke
eiwitten helaas gelijk is gebleven. Ook in ons percentage
duurzaam assortiment zien we geen verbetering maar zelfs een
verlaging. Dit is beide te verklaren door de coronacrisis, die ervoor
heeft gezorgd dat we ons assortiment drastisch hebben moeten
aanpassen. Zo konden we nauwelijks Kipster eieren meer
afnemen en moesten we meer voorverpakte producten inkopen.
We hopen door de opening van onze restaurants in 2021 weer een
duurzamer en meer plantaardig assortiment te kunnen voeren.

GRI-normen: 103-1, 103-2, 103-3, FP2, 308-2

Blik op de toekomst
Voedselverspilling draagt bij aan de onnodige uitstoot van
broeikasgassen. Volgens wetenschappers van project Drawdown
staat het voorkomen van voedselverspilling zelfs op de derde plek
van meest beloftevolle oplossingen om klimaatverandering tegen
te gaan. In 2021 willen we daarom voedselverspilling ook als KPI
gaan meenemen. Hier zal medio 2021 een aanpak voor worden
opgesteld. Ondanks het feit dat deze KPI nog niet meteen
meetbaar zal zijn, gaan we erover nadenken hoe we deze aanpak
kunnen kwantificeren.

Cijfers

2018

2019

2020

% plantaardige eiwitten

33%

34%

34%

% duurzaam assortiment

37%

42%

39%

Keurmerken die meetellen voor het % duurzaam assortiment: 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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Acties op het gebied van duurzaamheid
• Samen met Victoria Trading hebben we een aantal tenders gerealiseerd. Dit zijn onder andere: Afvalzakken, Bak en
vetvrij papier, disposable borden en bestek, hygiënepapier en servetten, broodsalades, kantoorartikelen, handschoenen,
kruiden en specerijen, koffie, klein keuken materiaal, saucijzenbroodjes, vleeswaren, spreads en kaas. Veel tenders
hebben zowel een duurzamer assortiment als een kostenbesparing opgeleverd.
• 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 zijn in januari 2020 ingestroomd op onze locaties. Albron heeft daardoor al zijn verse en
gekookte eieren overzetten van 1* naar 3 * Beter Leven. Door de sluiting van veel locaties vanwege Covid is de vraag
naar eieren uit de Albron/Victoria Trading stal fors afgenomen. Albron is Lidl zeer erkentelijk dat zij de Kipster eieren die
voor Albron bedoeld waren (enkele miljoenen per jaar) gedurende heel 2020 hebben afgenomen en zodoende Kipster
en Albron geholpen hebben.
• 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 2020 is er zeer actief gestuurd op het zo efficiënt mogelijk inrichten van levervensters bij alle locaties. Door veel
thuiswerken, sluitingen en beperkte openstelling van de Horeca locaties is er veel flexibiliteit gevraagd van onze
leveranciers, Sligro en Telesuper. Albron heeft fors minder afleveringen gebruikt. Daarnaast is er zeer veel energie
gestopt in het plannen van inkopen en afstemming daarvan met onze leveranciers. Hierdoor is veel derving en breuk
van artikelen die over de houdbaarheid datum zouden gaan voorkomen. Dit alles bespaart kosten en CO2 uitstoot bij de
toeleveranciers en voor Albron.
• In 2020 zijn het aantal levering onder invloed van de Covid maatregelen fors gedaald.

GRI-norm: 308-2
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Externe initiatieven
• Albron heeft zich ook in 2021 weer bij diverse initiatieven aangesloten of meegedaan met projecten om onze
duurzaamheidsimpact in kaart te brengen en/of te verminderen, onder andere:

Trusted Source

Orbisk

In de publiek-private samenwerking Trusted Source
wordt onder andere samen met producenten,
leveranciers en The Sustainability Consortium de
levenscyclusanalyse van frites, banaan, slamixen,
frituurolie, koffie, thee, brie, saucijzenbroodje en
eiersalade in kaart gebracht. Op basis van de analyses
zijn leveranciers gewezen op de belangrijke hotspots en
zijn ze gevraagd daar actie op te ondernemen.

Om voedselverspilling nog verder terug te dringen is
Albron eind 2018 de samenwerking gestart met startup
Zero Foodwaste /Orbisk . In 2019 en 2020 heeft dat
geresulteerd in een vijftal pilots bij Center Parcs, ABN
Amro, Rijkswaterstaat, ministerie EZK/LNV en op het
hoofdkantoor van Albron hebben we de apparatuur van
Zero Foodwaste/Orbisk getest. De eerste resultaten zijn
positief. In 2021 zal Orbisk naar meer locaties worden
uitgerold.

Daarnaast is in dezelfde publiek-private samenwerking
Trusted Source 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.

GRI-norm: 102-12
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CO2 voetafdruk: scope 1 & 2
Als we kijken naar de twee GHG scopes waarop Albron direct invloed heeft, zien we een lichte daling in onze CO2 voetafdruk. Het
effect lijkt vooral te worden veroorzaakt door corona. Zo is het gasgebruik op het hoofdkantoor met 4% afgenomen ten opzichte van
2019. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard doordat het kantoor in 2020 vaker gesloten is geweest. Ook hebben medewerkers minder
kilometers gereden met zowel de leasewagens (“zakelijk verkeer scope 1”) als de privéwagens (“zakelijk verkeer scope 2”). Deze zijn
respectievelijk met 28% en 51% afgenomen. Ten slotte zijn er in 2020 geen zakelijke vliegkilometers gemaakt.
De uitstoot van de leasewagens zijn in 2019 en 2020 gecompenseerd door het leasewagenpark. Daarnaast heeft Albron haar
resterende scope 1 & 2 uitstoot van 2020 gecompenseerd bij Climate Neutral Group door middel van VCS gecertificeerde projecten.
Alle gecompenseerde uitstoot is hieronder gearceerd weergegeven.

2020

0 ton CO2-eq totaal scope 1&2 (na compensatie)

2019

112 ton CO2-eq totaal scope 1&2 (na compensatie)

2018

936 ton CO2-eq totaal scope 1&2
1934 ton CO2-eq
totaal scope 1&2

2009
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Scope 1
Scope 2

Aardgas voor verwarming

Elektriciteit uit d ies elgenerator

Kou demiddelen

Ingekochte elektriciteit

Zakelijk verkeer scope 2

Zakelijke vliegkilometers

GRI-normen: 305-1, 305-2, 305-5

Zakelijk verkeer scope 1
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CO2 voetafdruk: scope 3
Als we kijken naar onze CO2 voetafdruk, heeft scope 3 de meeste impact. Hier vallen namelijk onze
ingekochte voeding en dranken onder. Sinds 2018 brengt Albron dan ook zijn scope 3 in kaart. In de grafiek
hieronder is te zien dat scope 3 in 2020 sterk is gedaald. Dit is ook weer het gevolg van de coronacrisis,
waardoor veel restaurants dicht waren en er dus weinig eten en drinken werd ingekocht. Onder de “overig”
categorie in scope 3 vallen bijvoorbeeld het ingekochte water en papier op het hoofdkantoor en woonwerkverkeer van medewerkers op het hoofdkantoor.
Naaste de absolute cijfers is onze CO2 voetafdruk ook relatief te bekijken, namelijk hoeveel CO2 er wordt
uitgezet per euro omzet.

Scope 3
40.000

82,36

98,01

35.000

Ton CO2-eq

30.000
25.000

141,13

20.000
15.000

34.473

31.668
22.742

10.000
5.000
0
2018

2019
Dranken en voeding ingekocht

GRI-normen: 305-3, 305-5

2020
Overig
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Relatieve CO2 voetafdruk
Naaste de absolute cijfers is onze CO2 voetafdruk ook relatief te bekijken, namelijk hoeveel CO2 er wordt
uitgestoten per euro omzet. Deze intensiteitsmaat geeft een goede indicatie van of we efficiënter en duurzamer
zijn gaan werken. Hierin worden alle scopes en uitstoot in alle levensfases van onze producten meegenomen.
We zien in 2020 een verlaging van 15% ten opzichte van 2019, wat een positieve ontwikkeling is. Er wordt
slechts 94 gram CO2 per euro omzet uitgestoten. We hopen deze dalende trend in 2021 door te zetten.

Gram CO2 per euro omzet
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GRI-norm: 305-4

2019
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Gezond
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Gezondheid
Wat verstaan we hieronder?
Onze kijk op gezondheid is gebaseerd op de positieve gezondheid
van Machteld Huber. Gezondheid gaat voor Albron namelijk verder
dan de afwezigheid van ziekte. Als wij het hebben over
gezondheid, gaat dit al onze stakeholders aan, maar in het
bijzonder onze gasten. 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.

Blik op de toekomst
Ondertussen werken we hard aan de inrichting en implementatie
van een nieuw menu management systeem. Door vitale en
duurzame modules wordt het straks makkelijker voor locaties om
stappen vooruit te zetten op deze thema’s. Ook gaan we in het
Martini ziekenhuis een pilot draaien met een assortiment
overwegend bestaande uit Nutriscore A en B producten. Naast
gezondheid staan communicatie, verkoopcijfers en tevredenheid
hierbij centraal.

Hoe monitoren we dit?
We hebben hiervoor verschillende KPI’s:
- % gezond assortiment
- Nutriënten
De voedselveiligheidscijfers worden op de volgende pagina
besproken.

Gezond assortiment

2018

2019

2020

% gezond assortiment

42%

42%

39%

Nutriënten

2018

2019

2020

Suiker (g/kg inkoop)

36,6

35,7

39,1

Zout (g/kg inkoop)

6,0

6,1

5,9

Verzadigd vet (g/kg inkoop)

17,6

17,7

16,5

Energie (kcal/kg inkoop)

1082

1084

999

Evaluatie van 2020
In 2020 zijn onze KPI’s op gezondheid stabiel gebleven. Vanwege
Corona was onze dienstverlening bij locaties die open waren
gericht op maximale veiligheid & hygiëne. Omdat het aantal
lunchgebruikers erg laag was, was het assortiment ook smaller.
Enerzijds maakte dit ons assortiment ‘beheersbaar’ ook op
gezondheid. Anderzijds was erg weinig ruimte voor creatieve
gerechten, presentaties en smaken. In 2021/22 combineren we
maximale beheersbaarheid mét verrassende smaken om zo
stappen te zetten op gezondheid.

GRI-normen: 103-1, 103-2, 103-3, FP6
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Voedselveiligheid
Wat verstaan we hieronder?
Albron wil dé foodspecialist zijn en om dat waar te maken is
voedselveiligheid een absolute basisvoorwaarde voor de
dagelijkse praktijk. Om risico’s snel en adequaat te verbeteren
kent Albron een ‘rode kaarten’ systeem waarmee
boetewaardige situaties worden gesignaleerd. Als deze
optreden wordt de directie geïnformeerd.
Hoe monitoren we dit?
Albron waarborgt de veiligheid van gasten doordat in ons
beleid is vastgelegd dat alle locaties jaarlijks een interne
inspectie van de Houwers Groep krijgen. Dit geldt voor alle
segmenten (Catering, Zorg, Dagrecreatie, High Traffic en
Vakantieparken).
Evaluatie van 2020
In 2020 zijn er in totaal bij 489 locaties interne audits
uitgevoerd. Dit zijn er minder dan normaal, aangezien een deel
van de locaties in verband met de coronacrisis gesloten is
geweest. Tijdens de Houwers Groep inspecties zijn er in 2020
t.o.v. 2019 voor totaal Albron minder boetewaardige situaties
geconstateerd (5 i.p.v. 22). Temperatuur en ongedierte waren
de belangrijkste oorzaken voor een rode kaart. Dit is een
mooie ontwikkeling, maar is ook het gevolg van de
locatiesluitingen. Het jaar 2020 is daardoor geen representatief
jaar. In 2020 zijn er bij de ontvangen vermeende
voedselincidenten geen procesfouten bij Albron geconstateerd.

GRI-normen: 416-1, 416-2, 417-2

Allergenen informatie
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 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.

Boetewaardige
situaties

2018

2019

2020

Catering en zorg

13

15

3

Dagrecreatie & High
Traffic

2

4

1

Albron Center Parcs

3

3

1
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Bijlages
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Bijlage: GRI referentietabel en toelichting
GRI standaard
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
102-16
102-18
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50

Pagina
5
5
5
5
6
5
7
13
5
7
9
17
5
3
9
6
10, 26
13
10
10
10
4, 25
25
10, 27
4
4
4

GRI-normen: 102-45, 102-46, 102-55

GRI standaard Subonderwerp
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56
103-1
Sociaal
103-1
Duurzaam
103-1
Gezond
103-2
Sociaal
103-2
Duurzaam
103-2
Gezond
103-3
Sociaal
103-3
Duurzaam
103-3
Gezond
305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
308-2
404-2
416-1
416-2
417-2
FP2
FP6

Pagina
4
4
4
4
25
4
12
15
22
12
15
22
12
15
22
18
18
19
20
18, 19
15, 16
12
23
23
23
15
22

Beschrijving proces voor bepalen
inhoud van het rapport en
toepassing
verslaggevingsprincipes

Onze eigen KPI’s over de
afgelopen 3 jaar gerapporteerd
zoals beschreven in MVO
prestatieladder.
Andere getallen (verplicht vanuit
bepaalde GRI normen) alleen
gerapporteerd voor 2020.
Financiële cijfers op pagina 7
gaan over Albron als geheel,
oftewel Albron B.V., inclusief
Albron Nederland B.V. en Albron
CP B.V.
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Bijlage longlist stakeholders

GRI-norm: 102-40

26

Bijlage materialiteitsmatrix

GRI-norm: 102-47
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