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Voorwoord
GRI en de Transparantiebenchmark zijn een belangrijke verrijking voor Albron. Vanuit mijn functie ben ik nauw betrokken. Daarnaast is de financiële jaarrekening, de
managementletter en de goedkeurende verklaring van de accountant een jaarlijks fenomeen. Voor het eerst hebben we er voor gekozen de jaarrekening 2015 te
publiceren op onze website.
Uit die jaarrekening blijkt dat Albron een kerngezond bedrijf is met een solvabiliteit van 60% en volledig schuldenvrij is. De cashstroom was ondanks diverse investeringen
positief. De winstgevendheid was voor het derde jaar op rij beter dan het jaar er voor en beter dan eerder ten doel gesteld.
De uitdaging voor de onderneming is groei te gaan realiseren. Dat belang wordt ook benadrukt in het verslag van de algemeen directeur.

Tim Kraaier
Financieel directeur Albron

Samenvatting GRI-verslag
Het creëren van een positief perspectief voor alle stakeholders, daar draait het om!
Het verhogen van de efficiency en effectiviteit, lagere kosten, het beheersen van risico’s in brede zin; het borgen en verspreiden van kennis en het vergroten van de
transparantie is noodzakelijk om tot de gewenste groei te komen. De certificaten, ISO systemen en procesbeschrijvingen in PARAAT leveren een bijdrage aan onze
doelstellingen voor onze mensen en ons assortiment. Duurzaamheid is geen vraagstuk op zich, maar een onderdeel van ons doen en laten.
Duurzamer ondernemen is een continue proces, iedere dag een stapje duurzamer. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee, zo ook in 2015.
De ontwikkelingen in de markt hebben geleid tot uitgebreide analyse en een aanscherping van de strategie. Alle standaards zijn in de interne audits als extern (door DNVGL) getoetst en behouden.
In onderstaand schema staat vermeld waar de belangrijkste onderwerpen te vinden zijn.
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En dit is wat externe deskundigen over Albron zeggen:
FIRA
“Albron heeft in het FIRA Platform een MVO-rapport Goud opgesteld. Enerzijds laat Albron daarmee zien dat men een gedegen MVO-beleid heeft ontwikkeld. Anderzijds is
Albron transparant over de voortgang ten aanzien van de meest relevant MVO-onderwerpen. Duurzame productie van eten, voorkomen van verspilling en gezonde
voeding zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Wij moedigen Albron aan te blijven groeien met een steeds duurzamer assortiment.“
April 2016
Lex de Bruijn, Directeur FIRA

DNVV-GL
“Ook tijdens mijn laatste audit bleek weer dat duurzamer ondernemen een onlosmakelijk onderdeel is van jullie handelen. Het certificaat is met recht aan jullie toegekend,
Albron voldoet aan alle normen die de MVO Prestatieladder niveau-4 stelt.”
Mei 2015
Corina de Vries MBA
Senior Lead Auditor
DNV GL – Business Assurance

Veneca
Albron is een van de grote leden van Veneca en een koploper op het gebied van duurzaamheid. Albron staat bekend als een samenwerker. Samen met de opdrachtgever
zoeken zij naar duurzame en gezonde oplossingen die beiden passen. Maar ook samenwerken met andere contractcateraars om te zorgen voor een steeds beter niveau
van de contractcatering in Nederland. Uiteraard wordt duurzaamheid voor een groot deel bepaald door de inkoop van de producten, maar Albron doet meer, zij stimuleert
de leveranciers over te stappen op duurzamere producten en heeft een actieve rol in diverse projecten om de producten gezonder en duurzamer te maken.
Veneca maakt graag en regelmatig gebruik van de kracht van Albron om de branche te stimuleren nog duurzamer te worden.
Mei 2016
Liesbeth Dirven
Secretaris Veneca

Indicator

Toelichting/status van indicatoren

GRI-index (versie G4.0 Core)

G4-1

Strategie en analyse
Een verklaring van de hoogste
beslissingsbevoegde van de organisatie over de
relevantie van duurzame ontwikkeling voor de
organisatie en haar strategie.

Directieverklaring:
De essentie
Wie je bent in de kern van je wezen is essentieel. Organisaties die intrinsiek gemotiveerd zijn om het
beter te doen met oog voor haar omgeving en iets willen toevoegen en dus het verschil kunnen maken
hebben toekomst.
Dat was al zo 125 jaar geleden. Het was ons bestaansrecht, onze essentie om een bijdrage te leveren,
om het beter te maken voor de arbeiders in een tijd van armoede. En dat deden we dan ook vol overgave
en dat doen we nu al 125 jaar. En dat doen we, in al onze bescheidenheid goed, vanuit onze overtuiging
dat we een positief perspectief creëren voor alle betrokkenen.
De essentie van die overtuiging is nu weer relevanter dan ooit. Natuurlijk is onze vorm door de jaren
herhaaldelijk veranderd, onze naam, de woorden die we gebruiken, onze opdrachtgevers, gasten,
medewerkers en leveranciers en ook de activiteiten die we ondernemen zijn meer divers geworden.
Albron
Albron is de specialist in het verzorgen en organiseren van Eten & Drinken onder het dak van
opdrachtgevers. Mensen bezoeken primair onze opdrachtgever, eten en drinken is daarbij geen essentiële
driver voor bezoek maar vrijwel altijd een belangrijk onderdeel van hun propositie.
Onze opdrachtgevers worden het best getypeerd als:
•
•
•

Werkgevers vanuit Bedrijfsleven & Overheid die ons inschakelen om hun personeelsrestaurants te
managen.
Recreatiebedrijven gericht op dagrecreatie en verblijfsrecreatie.
Zorgorganisaties waar mensen verzorgd worden of op bezoek komen.

Aantrekkingskracht
Albron foodservices heeft door al haar ervaringen de ultieme mix van competenties ontwikkeld op het
territorium van catering, horeca en food-retail. De unieke synergie hiertussen maakt Albron bij uitstek tot
een aantrekkelijke F&B partner voor een diversiteit aan opdrachtgevers en werknemers in verschillende
branches.
We zijn een grote organisatie. Onze omvang is het gevolg van onze diversiteit. De diversiteit zorgt ervoor
dat we specifiek kunnen blijven. Dus… Alle voordelen van groot zijn met behoud van intimiteit! Kortom:
”groot zijn en klein doen!”
De Albron Missie
Albron creëert iedere dag waardevolle momenten vanuit een positief perspectief voor alle betrokkenen
met als kernwaarden:
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Indicator

Toelichting/status van indicatoren

•
•
•
•

gastvrij
betrokken,
durf
vertrouwen

We maken onze klanten dus altijd (nog)beter.
De mate waarin eten en drinken, onderdeel is van de corebusiness van onze opdrachtgevers, verschilt
van geval tot geval. In alle gevallen willen we echter de identiteit van de opdrachtgever versterken. We
zijn per definitie het verlengstuk van de opdrachtgevers. Terwijl we ontegenzeggelijk voor alle
opdrachtgevers de ontzorger zijn. Bij voorkeur verrijken we de opdrachtgever en zijn propositie. In
unieke gevallen participeren we met de opdrachtgever als gelijken en delen we het risico.
Albron hanteert daarbij deze toetsstenen voor relevantie:
1.
2.

3.
4.

“Kruip in de huid van…” : we verdiepen ons zonder beperking in de klant, doorgronden zijn
identiteit en worden hun verlengstuk.
We maken onze toezeggingen waar, door het ontwikkelen en creëren en toepassen van
onderscheidende Eten & Drinken concepten. Door onze conceptmatige wijze van werken profiteren
we van schaalvoordelen op het terrein van inkoop.
Een concept van een vooraf gedefinieerde, getoetste en bewezen oplossing of cluster van
oplossingen die het vraagstuk van de opdrachtgever dient.
Bij voorkeur is deze generiek (standaard), soms uniek en specifiek als de opdrachtgever dit wenst.

Het gasten/consumenten Perspectief?
Hierbij draait het om:
1.
Ons assortiment
2.
En om onze mensen
We laten ons hierin leiden door de volgende principes (leidende principes).
1. Ons assortiment: én lekkerder, én gezonder, én duurzamer én betaalbaarder.
Lekkerder;
smaak, presentatie, verser en ambiance
Gezonder;
niet onnodig zoet, zout of vet (conform IKB). Vezelrijk. Voldoende groente en fruit.
Duurzamer;
minder verspilling, minder energie, eerlijke handel, diervriendelijker
Betaalbaarder; steeds meer eerlijke onbewerkte producten, schaalvoordeel benutten
2. Onze mensen: én geschikter, én gemotiveerder én gezonder.
Geschikter;
onze mensen verleiden, verwennen en verrassen onze gasten
Gemotiveerder; wij respecteren en waarderen onze mensen maken het ook leuk met elkaar
Gezonder;
stimuleren om fit te zijn; elkaar ook aanspreken; zorg ook goed voor je zelf
Positief perspectief voor alle betrokkenen!
In plaats van opleggen en betuttelen legt Albron de nadruk op keuze vrijheid en het aanreiken daarvan
en het verleiden daartoe. Dat is een leidraad voor ons handelen. We helpen mensen verder door hen te
helpen:
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Toelichting/status van indicatoren

1.
2.
3.

Keuzes te maken die verstandig zijn voor jezelf.
Keuzes te maken die beter zijn voor jou omgeving.
Keuzes te maken die beter zijn voor een ander.

Vooruitgang in 2015.
•
•
•
•
•
•

Aantoonbare reductie zout, suiker en vet in onze producten. Database met productspecificaties
opgezet
Invoering Allergenenwet geïmplementeerd
Verandering in de governance structuur geïmplementeerd
Opstart programma Lekker Blijven Werken om medewerkers voor te bereiden op hogere
pensioengerechtigde leeftijd.
Groei aantal ingezette uren (4%) mensen met achterstand
Alle Q-certificaten opnieuw verkregen en nog steeds FIRA Goldmember.

Ontwikkelingen en impact voor de komende jaren.
Albron is actief in verschillende marktsegmenten. De ontwikkelingen verschillen per segment.
Bij Bedrijfsleven & Overheid zien we een krimpende markt. Concentratie naar grotere panden, minder
bereidheid van werkgevers om bij te dragen in de kosten en meer flexibel werken zijn daar de
achtergrond van. Albron zet zich in op vergroting van het marktaandeel door primair haar concepten
aantrekkelijker te maken. Voor gasten door het aanbod en de beleving te verrijken en voor
opdrachtgevers door ze extra financieel voordeel te bieden.
In de Zorgmarkt is Albron actief in ziekenhuizen. Heel veel F&B activiteiten vinden plaats door de
opdrachtgevers zelf. Ten opzichte van voorgaande jaren zien wij een toenemende wens van
opdrachtgevers om met Albron te gaan samenwerken. Er is een ontwikkeling naar kleinschalige
woonvormen. Zeker nu met name verzorgingshuizen in aantal afnemen. Albron heeft met haar
Kookdame een passende oplossing voor een heel prettige maaltijdvoorziening als hoogtepunt van de dag
voor de gasten. Het succes van Albron is ontstaan door de heldere visie; “De kracht van eten”.
De recreatiemarkt is omvangrijk. Er komt een steeds groter aanbod en bezoekers aantallen zijn goed.
Veel F&B aanbod is er in eigen beheer. Albron heeft in de afgelopen jaren bewezen maatwerk concepten
te kunnen ontwerpen en exploiteren die de identiteit van onze opdrachtgevers versterkt, hoge NPS scores
oplevert en financieel voordeel voor de opdrachtgevers. Albron is in contact met veel potentiele
opdrachtgevers om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Teun Verheij,
Algemeen directeur Albron
G4-3

Organisatieprofiel
Naam organisatie

Albron B.V.

Pagina 10 van 63

Indicator

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

G4-5
G4-6

Locatie hoofdkantoor
Landen waar organisatie actief is en namen van
landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel
met specifieke relevantie voor de
duurzaamheids-kwesties die in het verslag aan
de orde komen.
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.
Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren
die worden bediend en soorten
klanten/begunstigden).

G4-7
G4-8

Toelichting/status van indicatoren

Albron is een onafhankelijke, Nederlandse foodserviceorganisatie die in catering, horeca en retail actief is.
Albron verzorgt met zo’n 3600 medewerkers lekker en
goed eten en drinken op zo’n 800 locaties in Nederland: bij
bedrijven, overheidsinstellingen, in ziekenhuizen en
zorginstellingen, binnen dag- en verblijfsrecreatie en op
Horeca & Leisure locaties.
In België, zijn we actief op twee parken van Center Parcs
(24 outlets) 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.

Voor meer informatie zie bijlage Kerngegevens.
De Meern, Nederland
Overwegend Nederland (zie ook de Kerngegevens), beperkte activiteit in België (zie vraag 4 en 8).

Albron B.V. is een besloten vennootschap met één aandeelhoudster; Stichting Albron.
Albron heeft twee pijlers: Catering en Leisure. (m.i.v. januari 2016 te
noemen Horeca & Leisure)
Vanuit Albron Catering worden klanten in het bedrijfsleven, overheid
en zorg bediend. Het gaat daarbij onder andere om
bedrijfsrestaurants en zorginstellingen.
Albron Leisure bedient klanten in dag- en verblijfsrecreatie zoals
Keukenhof, Nijmeegse vierdaagse, Beeld & Geluid en Albron
CP (Center Parcs).
(Zie ook vraag 1 en bijlage Kerngegevens)
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Indicator

G4-9
G4-10
G4-11

G4-12

Omvang van de verslaggevende organisatie.
Totale personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst, geslacht en regio.
Percentage medewerkers die onder de collectieve
arbeidsovereenkomst vallen
Beschrijf de Supply Chain van de organisatie

Toelichting/status van indicatoren

Zie bijlage Kerngegevens
Zie bijlage Kerngegevens + G4-8 (geografische verdeling)
Alle medewerkers van Albron, met uitzondering van de directie en het seniormanagement, vallen onder
een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat 98,6% procent van alle medewerkers onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt.
Supply Chain

De herkomst van ons kapitaal:
•
Financieel kapitaal: Albron is een stichting en werkt met eigen vermogen en heeft geen schulden.
•
Menselijk kapitaal: Albron is een decentrale organisatie. Onze medewerkers, uitzendkrachten,
stagiaires en SFB medewerkers wonen in Nederland (of België) binnen een straal van 30 km van
hun werkplek. (vastgelegd in de CAO). De plaats van de locatie hangt samen met de plaats van
bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Bij overname van een cateringcontract de zittende
medewerkers over naar de nieuwe cateraar.
Albron heeft alleen invloed op de huisvesting van het hoofdkantoor, dit is op een centrale plaats in
Nederland. (zie vraag EC6)
•
Natuurlijk kapitaal: Door ons assortiment te verduurzamen verkleinen wij onze milieu impact: wij
gebruiken grondstoffen met robuuste keurmerken als garantie; bij voorkeur producten van
Nederlandse bodem en verkopen geen diersoorten zoals paling of vis die op de rode lijst van de
Viswijzer staan. Jaarlijks zetten we acties in om de milieu impact van onze bedrijfsvoering
(huisvesting, mobiliteit) te verlagen. Dit monitoren wij middels de CO2 footprint.
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Toelichting/status van indicatoren

Uitzendkrachten*
Albron maakt gebruik van drie uitzendbureaus, waarmee afspraken zijn gemaakt. We hebben een pool
met Albron dedicated medewerkers.
Stagiaires*
Albron heeft een stagebureau dat contact heeft met relevante opleidingen en intervenieert tussen
stagiaire, school en de afdelingen binnen Albron. (zie Dashboard)
SFB Medewerkers*
Albron werkt met SW bedrijven samen. Hiermee is een speciaal opleidingsplan en coaching traject
vastgesteld. (zie Dashboard)
Ons assortiment
Albron maakt gebruik van een Nederlandse groothandel die zorgvuldig geselecteerd is door Inkoop en
Directie. Albron verricht geen inkoophandelingen in het buitenland. De producten komen bij voorkeur van
Nederlandse bodem. Voor vaststelling van het inkoopassortiment en het selecteren van een Nederlandse
huisleverancier zijn diverse procedures vastgesteld en beschikbaar in het digitale kwaliteitsmanagementsysteem, bijvoorbeeld tenderprocedure en inkoopcriteria. Bij risicovolle leveranciers/productgroepen kan
men besluiten tot een toelatingsaudit, schriftelijk of op de productieplaats. Albron voert periodiek audits
uit bij haar banqueting partners/lokale leveranciers.
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 ondersteunt Albron
leveranciers of producenten hun producten te verduurzamen (hulp bij certificering) of gezonder (minder
zout, suiker of vet) te maken. In onze inkoopvoorwaarden wordt vermeld waar Albron voorstaat en wat
we verwachten van onze leveranciers. De afspraken over assortiment, kwaliteit en prijs zijn centraal
vastgelegd. Albron houdt jaarlijks een evaluatiegesprek met haar 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.
Producenten
Door het assortiment kritisch te beoordelen zijn we erin geslaagd het aantal SKU’s (Stock Keeping Unit)
met 35% in te krimpen. Mede hierdoor kunnen we onze leveranciers volume perspectief bieden en zijn
we in staat om samen te ontwikkelen, waardoor we de verduurzaming van het assortiment versnellen
tegen lagere kosten. Naast het intensieve contact met de groothandel zijn er met 37 producenten
performance gesprekken geweest, waarin verduurzaming van het assortiment besproken is.
Groothandel
Sligro is onze groothandel en onze grootste leverancier (eerste lijns) voor goederen. Top Bakkers levert
het grootste deel van het brood. Samen vertegenwoordigen zij 86% van de inkoopwaarde. Lokaal maakt
Albron gebruik van vooraf geselecteerde leveranciers (tweede lijns).
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Toelichting/status van indicatoren

Lokale leveranciers en banqueting partners
De lokale leveranciers hebben moeite om aan de groeiende eisen van de wetgeving te voldoen (o.a.
productspecificaties). In de eerste helft van het jaar heeft de operatie actief gestuurd op het reduceren
van het aantal lokale leveranciers. Na de zomer steeg het aantal, om begin 2016 weer te dalen. Door het
monitoren van de assortiment samenstelling, zal het aantal verder reduceren.

G4-13

Alle belangrijke veranderingen tijdens de
verslagperiode omtrent omvang, structuur,
eigendom of Supply Chain

Banqueting Support partners
1.
Voor het bestellen van “exclusieve” eenmalige feesten en partijen maakt Albron gebruik van een
preferente leverancier. Hiermee zijn contractuele afspraken gemaakt.
2.
Voor het bestellen van banqueting producten voor de locaties maakt Albron gebruik van een
aantal geselecteerde partners.
*)Zie ook Bijlage Kerngegevens
Eind 2015 zijn de dagrecreatie-locaties met Albron CP samengevoegd tot Albron Leisure (huidige
benaming Albron Horeca & Leisure). Voorheen vielen de dagrecreatie locaties onder Albron Catering.
Doordat de inrichting van de backoffice in 2016 aan de nieuwe naam en inrichting wordt aangepast,
komen zowel de benaming Albron CP en Albron Leisure in dit verslag voorkomen.
In 2015 is het project Groeien is Veranderen gestart. Dit project is gestart om de implementatie van de
foodconcepten, de efficiency te verbeteren en daarmee de kosten te verlagen. Diverse projectgroepen
hebben de ketenissues geanalyseerd en verbeteringen geïnitieerd. Mede door het project Groeien is
Veranderen is het beleid aangescherpt:
•
•
•

G4-14

G4-15

Commitments met externe initiatieven
Toelichting over de toepassing van het
voorzorgsprincipe door de verslaggevende
organisatie.

Extern ontwikkelde economische, milieu
gerelateerde en sociale handvesten, principes of
andere initiatieven die de organisatie
onderschrijft.

Er zijn verandermanagers aangesteld en gedurende 2015 en 2016 worden alle cateringlocaties
bezocht om het verandertraject te begeleiden.
Er is een extra casemanager aangesteld om de operatie te ondersteunen bij het project Lekker
Blijven Werken.
Diverse maatregelen (bijvoorbeeld insourcen productspecificaties) om het assortiment nog
lekkerder, gezonder en duurzamer te maken.

Albron heeft een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de diverse standaards (zie vraag 15) en
haar geïdentificeerde risico’s (zie vraag 18) 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 bepaalt door een verantwoorde bedrijfsvoering en de
verwachtingen van onze stakeholders en wordt periodiek besproken door de directie.
Albron heeft de ILO-normen en de Principles of Corporate Social Responsibility ondertekend.
Niet-bindende, vrijwillige initiatieven
•
•

Albron is partner van MVO Nederland en onderschrijft daarmee ook het manifest 'Be the change'
van MVO Nederland. De 10 uitgangspunten in dit manifest vormen een leidraad voor de manier
waarop wij dagelijks ondernemen.
FIRA: het FIRA Rating System©, gebaseerd op ISO 26000, biedt inkopende organisaties een
onafhankelijk beeld van de duurzaamheidsinspanningen van hun (toekomstige) leveranciers.
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•
•
•
•
•

Albron neemt deel aan FIRA sinds 19 mei 2011. Albron heeft als eerste de kwalificatie
Goldmember ontvangen in januari 2014. Deze eervolle vermelding voegen we toe aan onze
prijzenkast
Albron is deelnemer van U15, om de provincie Utrecht “bereikbaar ‘te houden en
transportbewegingen te verminderen.
Als gevolg van de inmiddels opgeheven projectgroep Biodiversiteit is Albron in diverse gremia /
netwerken actief om bij te dragen aan robuustere keurmerken. Zoals (namens de Veneca)
deelname in de expertgroep keurmerken.
Albron heeft de Green Deal: Dutch Cuisine ondertekend. Dit project draagt bij aan de eiwittransitie
door het ontwikkelen van een “toekomst gerichte menusamenstelling”.
Albron is deelnemer van het MVO kennisnetwerk, waarin de MVO/Kwaliteitsmanagers van
bedrijven met een MVO prestatieladder niveau 4 certificaat kennis uitwisselen.
Jaarlijks doet Albron mee met het Nationaal integratiediner, waar hoger management en soms
opdrachtgevers samen met de locatiemedewerkers een maaltijd samenstellen en gebruiken.

Bindende initiatieven
•

•

•
•
•
•

•

•

ISO 26000 richtlijn: ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO die organisaties helpt te
bepalen wat MVO voor hen betekent. Wij werken sinds november 2011 volgens de richtlijn. ISO
26000 is een richtlijn en geen norm en daarom niet certificeerbaar. Om te laten zien dat wij de
structuur en verwachtingen van ISO 26000 volledig toepassen, hebben wij, als eerste organisatie
in Nederland, een zogenoemde zelfverklaring NEN-ISO 26000 opgesteld volgens de definitieve
Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9026+C1:2012 van NEN. De onderbouwing van onze
zelfverklaring is door DNV als een onafhankelijke instantie getoetst.
MVO Prestatieladder: de MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om als organisatie voortdurend
en systematisch te verbeteren op MVO-gebied. Ook geeft de MVO Prestatieladder inzicht in hoe
organisaties ten opzichte van elkaar presteren op dit gebied. Op 24 november 2011 zijn wij als
eerste foodservice-organisatie gecertificeerd op niveau 4 van de MVO Prestatieladder.
Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Albron heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
ondertekend omdat wij er van overtuigd zijn dat het op een verantwoorde wijze uitbesteden van
diensten voor alle belanghebbenden meerwaarde oplevert.
ISO 9001:2008: deze norm stelt eisen aan het kwaliteitssysteem en het verbeterproces om de
klanttevredenheid van een organisatie te borgen. Sinds 2000 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.
ISO 14001:2004: een ISO 14001-certificaat betekent dat een organisatie werkt aan vermindering
van de milieubelasting. In 2008 behaalden wij het ISO 14001:2004 certificaat.
OHSAS 18001:2007: OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) bevat eisen
voor het Arbo managementsysteem waarmee een organisatie de Arbo risico’s die verband houden
met haar activiteiten kan beheersen en prestaties kan verbeteren. Sinds november 2011 voldoet
Albron aan de eisen van OHSAS 18001:2007.
Cercat: het Cercat-certificaat is het tastbare en onafhankelijk bewijs van de inspanningen van een
cateringorganisatie op gebied van kwaliteit en HACCP. Bedrijven met het Cercat-certificaat
voldoen aan alle procedures en branche specifieke richtlijnen in het kader van ISO 9001, met
specifieke aandacht voor voedselveiligheid. In 2000 heeft Albron het Cercat-certificaat behaald.
ILO-normen: de ILO (International Labour Organisation) van de Verenigde Naties heeft een
verklaring uitgebracht met internationale normen voor arbeid. Hierin is onder andere een verbod
op dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie in opgenomen. Albron heeft de ILO normen
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•
•

ondertekend in 2011.
Hygiënecode: Albron werkt sinds 1992 conform de Hygiënecode voor de horeca en catering.
Ik Kies Bewust/ Het Vinkje: Albron is één van de eerste deelnemers (2007) van Ik Kies Bewust en
heeft in 2008 haar accreditatie behaald. Het Vinkje is een initiatief van de Stichting Ik Kies Bewust
en geeft door middel van een groen of blauw vinkje op een product aan of het product een
gezonde of bewuste keuze is. Albron is deelnemer van de gebruikersraad.

Convenanten
•
•
•
•

Albron is deelnemer van het Nationaal Preventie Plan, met als doelstelling gezamenlijk; overheid,
bedrijfsleven, en wetenschap tot een gezonder bedrijfsrestaurant te komen.
Albron heeft het convenant verduurzaming voedsel ondertekent en is actief in de Alliantie
verduurzaming voedsel, met als doel een vermindering van zout, zoet en vet in de producten te
realiseren.
Albron is heeft het convenant Energie Utrecht, om energiegebruik te reduceren ondertekend.
Albron heeft als eerste cateraar het convenant Horizontaal toezicht met de NVWA getekend.

Onze trots
●
●
●
●
●
●
●
G4-16

Lijst met lidmaatschappen met verenigingen
(zoals brancheverenigingen) en nationale of
internationale belangenorganisaties waarin de
organisatie:
- Een bestuur positie inneemt.
- Deelneemt aan projecten of commissies
- Een substantiële financiële bijdrage levert
buiten reguliere contributie gelden om.
- Het lidmaatschap ziet als strategisch.

2006 TNO Certification Award
2006 AWVN Jaarprijs voor sociale innovatie
2006/2007 Eervolle vermelding Erasmus University Innovation Award
2010 Resultaten ledenonderzoek CNV Vakmensen, Albron beste werkgever
2011 Topsport vriendelijke werkgever NOC-NSF
2012 Koplopers bokaal DHV ISO 26000
2013 Het Gouden dienblad

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.
Teun Verheij, algemeen directeur van Albron, heeft verschillende nevenfuncties. Hij is lid van het bestuur
van:
•
Branchevereniging Veneca
•
Stichting Ik Kies Bewust (namens de Veneca)
•
Alliantie Verduurzaming Voedsel
•
Akkoord Verbetering Productsamenstelling
•
Bestuur Code Verantwoordelijk Marktgedrag
•
Locus, netwerk van bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven
Albron maakt daarnaast onderdeel uit van de programmaraad van MVO Nederland, Programmaraad
Foodpolicy, Stichting Contractcatering (CAO) en de Commissie Kwaliteit van Veneca.
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G4-17

G4-18

Vaststelling van materiële onderwerpen en
afbakening
a. Overzicht van alle ondernemingen die in de
geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare
stukken zijn opgenomen.
b. Overzicht van alle in de geconsolideerde
jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen
ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.

a. Proces voor het bepalen van de inhoud en
specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde
uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud
van het verslag.

Toelichting/status van indicatoren

Er wordt gerapporteerd over Albron, daar waar relevant wordt er een opsplitsing gemaakt in Albron
catering, leisure of 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.
Albron Juridische structuur

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 kiezen niet voor
een traditioneel geaccrediteerd jaarverslag. Wij kiezen ervoor om doorlopend via onze websites
www.albronsamenduurzamer.nl of www.albron.nl, bijeenkomsten of persoonlijke gesprekken te vertellen
wat wij doen. En voor degene die wel graag alle informatie bij elkaar wil hebben, publiceren we jaarlijks
het GRI verslag.
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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. Op basis daarvan heeft de directie de Kernwaarden en het Plan van aanpak voor 2016
vastgesteld (zie samenhang).
De selectie van relevante onderwerpen zijn gebaseerd op onze standaards, de leidraden van GRI, de
gesprekken met onze stakeholders en de daaruit volgende materialiteitsmatrix. Vervolgens is vastgesteld
om net als vorig jaar op basis van GRI 4 (op basis van Core) over de belangrijkste aandachtsgebieden te
rapporteren.
Proces van data verzameling
De directie van Albron is verantwoordelijk voor de inhoud van het GRI-verslag. Afdeling Kwaliteit verzorgt
het verzamelen van gegevens. Het verzamelen van gegevens gebeurt op dezelfde wijze als vorig jaar.
Gegevens die we rapporteren zijn gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals inkoopgegevens) en
komen grotendeels uit het centrale managementsysteem van Albron. Andere gegevens komen uit onze
backoffice systemen (bijvoorbeeld HR-gegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden
(elektriciteitsgebruik).
Afdeling Kwaliteit controleert de verkregen informatie op aannemelijkheid, vergelijkt de data met de
gegevens van voorgaande rapportages en vraag 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 controlcyclus. Dit betekent
dat de data worden gerapporteerd door middel van de periodieke rapportages.
Al onze gegevens betreffen de gehele organisatie met uitzondering van de milieuprestatie-indicatoren die
zijn om praktische redenen verkregen uit CO2-footprint (zie DMA energie) voor het hoofdkantoor.
(Albron werkt onder dak van derden, gebruikmakend van het restaurant van de opdrachtgevers.
Opdrachtgevers kunnen doorgaans geen splitsing maken in het energieverbruik of afvalscheiding door
Albron.) Daar waar Albron minder of geen invloed heeft, wordt in deze GRI niet over gerapporteerd.
Afbakening van het verslag:
Albron is een foodservice bedrijf dat gespecialiseerd is in de verzorging van eten en drinken onder het
dak van opdrachtgevers. Van oorsprong een cateringbedrijf, maar inmiddels zijn wij ook actief in de
horeca en retail. De belangrijkste aandachtsgebieden waarover wij rapporteren zijn: economische, sociale
(onze mensen) en milieuaspecten van onze bedrijfsvoering (ons assortiment, CO2 emissies). Albron heeft
regelmatig activiteiten samen met anderen in de waardeketen, buiten de eigen organisatie. (bijvoorbeeld
ondersteunen van de Milieukeur certificering bij Topbakkers). Om het GRI verslag duidelijk en
transparant te houden hebben we ons beperkt tot het summier noemen van dergelijke activiteiten, zie
ook vraag 14 en 23.
Trends en ontwikkelingen in de branche
De crisis heeft veel impact gehad op de horeca en cateringmarkt.
Door de krimp van de cateringmarkt hebben veel cateraars er voor gekozen hun omzetverlies te
compenseren door zich te richten op de brede facilitaire dienstverlening.
Albron daar en tegen heeft besloten dat niet te doen, maar zich verder te profileren als specialist in eten
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en drinken onder dak van opdrachtgevers. De krimp te stoppen en groei te bewerkstellingen met
inspirerende foodconcepten die de identiteit van de opdrachtgevers versterken en financiële meerwaarde
leveren.

De horeca en catering branche kent een grote diversiteit aan klanten. De ontwikkeling van de branche is
hierdoor nagenoeg gelijk aan de maatschappelijke thema’s.
Voedsel is een veel besproken onderwerp; het vertrouwen in voedsel; voedselveiligheid; gezonde
voeding; allergeneninformatie; streekproducten; groente van vroeger; toenemende wet en regelgeving...
Voor een foodspecialist als Albron heeft dit veel impact, bijvoorbeeld het verkrijgen van
productspecificaties en de invoering van de allergenenwet voor onverpakte producten.
In aanbestedingstrajecten wordt steeds meer aandacht besteed aan social return (Inzet van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt). Een ontwikkeling die wij ondersteunen. De doelgroepen die onder
social return gerekend mogen worden zijn echter divers, dit maakt dat sommige aanbestedende partijen
zelf een voorkeur aangeven voor bepaalde doelgroepen en wijze van inzet van deze doelgroepen die niet
altijd in lijn zijn met de visie, mogelijkheden en werkwijze van Albron.
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De concurrentie in beeld

Directie en seniormanagement hebben een SWOT analyse uitgevoerd waarvan hieronder de Kansen en
Bedreigingen getoond worden.
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Onderstaande dilemma’s zijn net als in 2015, nog steeds een uitdaging:
•
De vitaliteit van medewerkers versus de verhoogde pensioenleeftijd.
Bij oudere medewerkers met een fulltime contract is een hoger ziekteverzuim (vaak) door slijtage
van het bewegingsapparaat. Met de uitrol van Lekker Blijven Werken hopen we deze uitdaging aan
te pakken (Dasboard: gezondheidspercentage).
•
Het reduceren van voedselverspilling door restverwerking, met behoud van voedselveiligheid en
voldoen aan wet- en regelgeving.
Om de kennis bij onze medewerkers te vergroten, is een e-learning over allergenen in
ontwikkeling. (Monitoring: naleving instructie middels interne audit, analyse voedselincidenten.
Later in 2016 ook het volgen van de e-learning).
•
Het verkrijgen van volledige productspecificaties van producenten blijft een dilemma omdat niet
alle producenten beschikken over volledige en actuele productspecificaties. Om beter te kunnen
sturen hebben wij deze activiteit geïnsourced met een positief resultaat (Dashboard:
productspecificaties).
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Een samenvatting van de te beheersen risico’s, KPI’s en strategische doelstellingen staan in het

Indicator

G4-19

Toelichting/status van indicatoren

Overzicht van alle materiële onderwerpen die
Albron’s Service- waardeketen en de materialiteit
tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van
Kwaliteit van de interne organisatie
het verslag zijn vastgesteld.
Albron ontwikkelt, bouwt en beheert innovatieve en inspirerende food concepten die de identiteit van
opdrachtgevers versterken en voor hen de best passende oplossing vormen. Albron kijkt naar wat
belangrijk is op de lange termijn. De toekomst. Gezonde en duurzame voeding, aandacht voor mensen
en aandacht voor het milieu. Langdurige samenwerkingsverbanden en ontwikkeltrajecten binnen de
keten zijn daarvan een gevolg. Zo zijn we als stichting meer dan 100 jaar geleden begonnen met onze
alcoholvrije koffiehuizen in de Rotterdamse haven en bij het Utrechtse spoor. En zo zijn we nu nog.
Hogere medewerker tevredenheid
Enthousiaste medewerkers brengen deze tot leven en verrijken daarmee het leven van gast en
opdrachtgever. Onze kernwaarden (*) verwoorden wie we zijn en waar we voor staan. Hoe we ons
gedragen en respectvol met anderen omgaan is de sleutel tot succes. Integriteit, de menselijke maat,
kortom sociaal ethisch ondernemen is voor Albron een randvoorwaarde.
Productiviteit en behoud & ontwikkeling van personeel
Gastvrijheid naar onze gasten begint bij vitale gemotiveerde medewerkers in een gezonde en veilige
werkomgeving. Daarom zijn we in 2014 gestart met de vernieuwing van ons opleidingshuis en hebben we
het programma Lekker Blijven Werken ontwikkeld.
Hogere kwaliteit dienstverlening
Onze inspirerende foodconcepten bieden eten zoals het bedoeld is; Samen genieten van verse lekkere
producten, op een vrije en informele manier. Dit vertalen wij naar een duurzaam en gezond assortiment,
naar oprechte aandacht voor de gasten en een positieve sfeer in onze restaurants.
Hogere klant-én gasttevredenheid
Het net even anders en slimmer doen. Altijd én meerwaarde én financieel voordeel leveren voor de gast
en opdrachtgever. En zijn er toch klachten? Dan deze zodanig afhandelen, dat het als positief
onderscheidend ervaren wordt. Dat is waar gastvrijheid betrokkenheid, vertrouwen en durf
samenkomen*.
Hogere klanten en gasten loyaliteit
Om aan de verwachtingen van onze klanten en gasten te kunnen voldoen is het belangrijk om goed te
luisteren naar hun wensen en hun verwachtingen. Dit toetsen wij in (stakeholder)gesprekken en
periodieke bijeenkomsten zoals een klantenarena.
Hogere waarde
Uiteraard is financiële waarde belangrijk voor onze continuïteit, maar dit kan niet los staan van onze
sociale en milieuwinst. Ondernemen is balanceren tussen de drie P’s, alle drie zijn belangrijk en er vindt
een constante belangenafweging plaats.

G4-20

Vermeld voor elk materieel onderwerp de
afbakening binnen de organisatie.

Zie bijlagen Albron’s Service- waardeketen en de Materialiteitmatrix.
Albron streeft naar een positief perspectief van alle betrokkenen met als kernwaarden gastvrij, durf
betrokken en vertrouwen. De inventarisatie van de materialiteit is gebaseerd op de richtlijn ISO 26000
en wordt getoond in de Materialiteit Matrix (zie bijlage). Onze Service-waardeketen (zie vraag 19) en
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G4-21
G4-22

G4-23

Vermeld voor elk materieel onderwerp de
afbakening buiten de organisatie.
Gevolgen van een eventuele herformulering van
informatie die in een eerder verslag is verstrekt
en de redenen voor deze herformulering.
Significante veranderingen ten opzichte van
vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte
en afbakening.

Toelichting/status van indicatoren

Plan van aanpak 2016 (zie vraag 18) tonen de relatie tussen de veel genoemde thema’s en ons beleid.
Zie G4-20
Bij G4-DMA Energie stond in GRI-verslag 2014: “Onlangs heeft het pand het A-label toegewezen
gekregen. Dit is onjuist, dit moet het B-label zijn.
Sinds 2012 rapporteren we volgens de internationale richtlijnen voor MVO-verslaglegging van het Global
Reporting Initiative (GRI) in ons Duurzamer Ondernemen verslag. Dit is het tweede jaar dat Albron
rapporteert op GRI 4-niveau Core. Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van het vorige
verslagperiode ten aanzien van reikwijdte en afbakening.
Er zijn geen wijzigingen van definities en meetmethode op de gerapporteerde data ten opzichte van
eerdere verslaggevingsperioden.

G4-24

G4-25

G4-26

Betrokkenheid van stakeholders
Lijst van betrokken stakeholders

Albron betrekt meerdere groepen belanghebbenden: klanten (opdrachtgevers); gasten; medewerkers;
leveranciers en maatschappij (zoals: overheden, branchevereniging, onderzoekinstellingen, NGO’s).
Zie bijlage Interactie met stakeholders.
Basis voor het identificeren en selecteren van
Albron heeft bij de identificatie van haar stakeholders en betrokkenheid de diverse vereiste analyses uit
stakeholders .
ISO 26000 en de MVO prestatieladder gehanteerd; de eisen van het stakeholdermanagement;
actualiseren invloed; profielindeling naar niveau; het belang en invloed van de stakeholders en de
koppeling aan MVO indicatoren.
Tevens zijn meegewogen de rol in de (waarde)keten; de verbondenheid met Albron en het feit of een
beoogde actieve dialoog zinvol en praktisch haalbaar is.
Benadering van het betrekken van
Door diverse functionarissen (van directie tot en met middenmanagement) en op diverse manieren
belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan worden stakeholders betrokken bij onze bedrijfsvoering en van gedachte gewisseld over duurzaamheid.
per type en groep belanghebbenden.
Dit loopt via reguliere contacten, overleg, medezeggenschap, klant- en gasttevredenheidsonderzoeken,
speciale bijeenkomsten zoals een leveranciersdag, ontbijtsessie met opdrachtgevers, focusdagen,
enquête of klantenarena.
Bij beslissingen die specifieke stakeholdergroepen raken, wordt contact opgenomen met de betreffende
stakeholders. Ook nodigen wij stakeholders regelmatig uit voor een werkbezoek.
In november 2015 is er een Klantenarena gehouden. In aanwezigheid van directie en seniormanagement
is er een ronde tafelgesprek gehouden met opdrachtgevers. In dit gesprek is onze visie en strategie
getoetst. De feedback is gebruikt in de strategische plannen.
Tijdens de performance gesprekken met leveranciers/producenten komt duurzaamheid altijd aan de orde.
De directie van Albron heeft diverse gesprekken gevoerd met de groothandel over de gezamenlijke
inspanningen om het assortiment te verduurzamen.

G4-27

Voornaamste onderwerpen en overwegingen die
naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid
bij stakeholders, daarnaast hoe de organisatie
gereageerd heeft op deze voornaamste
onderwerpen en overwegingen, ook bij het
rapporteren zelf.

Meer informatie: Bijlage Interactie stakeholders
Sinds 2005 heeft Albron een MVO beleid. Toen in 2008 ISO 26000 gepubliceerd werd, hebben we
deze geïmplementeerd en zijn we als tweede bedrijf in Nederland gecertificeerd voor de MVO
prestatieladder niveau 4. Het betrekken van stakeholders is dus niet nieuw.
In 2008 kwam naar voren dat men Albron als koploper zag en men een voorbeeldfunctie
verwachtte, bijvoorbeeld een heel duurzaam kantoor. Daar hebben we onmiddellijk actie op
genomen. We hebben een kantoormilieuplan opgesteld en inmiddels is samen met de verhuurder
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het pand verbouwd (B status, zie correctie bij vraag 22. Hetgeen bijgedragen heeft aan de
reductie van het energieverbruik in 2015.
Een ander opmerkelijke reactie was de bescheidenheid, men vond dat Albron harder moest
roepen en meer moest communiceren over hetgeen men allemaal doet. Ook hierop is actie
ondernomen; www.albronsamenduurzamer.nl, aansluiting bij FIRA en een jaarlijks GRI verslag.
Voor onze medewerkers is er een wekelijkse (digitale) Nieuwsbrief, zodat zij de laatste
ontwikkelingen kunnen lezen. (zie ook vraag 26). Alle andere vormen van communicatie naar
onze stakeholders staan vermeld in vraag 18.
Inmiddels is het MVO beleid volledig geïntegreerd in onze strategie. Zo heeft Albron in 2015 voor
het eerst een klantenarena georganiseerd. Deze bijeenkomst is op film vastgelegd, zodat een
grote groep medewerkers met eigen ogen kennis heeft kunnen nemen van de wensen en
verwachtingen die men heeft ten aanzien van Albron. Dit heeft vooral bijgedragen aan de
bewustwording van de rol die wij hebben. Deze en andere stakeholderbehoeften zijn samen met
de omgevingsanalyse, de Kansen en Risico’s, verwerkt in onze strategie en hebben geleid tot het
plan van aanpak 2016 (zie vraag 18 Aanpak 2016), maar ook een pilot met een nieuw
klachtenmanagementsysteem.
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

G4-33

Verslagparameters
Verslagperiode waarop de verstrekte informatie
betrekking heeft.
Datum van het meest recente verslag.
Verslaggevingscyclus.
Contactpunt voor vragen over het verslag of de
inhoud ervan.
a. De ‘optie van overeenstemming’ die de
organisatie heeft gekozen.
b. De GRI Inhoud voor de gekozen optie.
c. De verwijzing naar het Externe
Verzekeringsrapport, wanneer het rapport extern
verzekerd is.
a. Het beleid en de huidige werkwijze met
betrekking tot het zoeken naar externe
verzekering van het rapport.
b. Indien niet inbegrepen in het
verzekeringsrapport dat is ingesloten bij het
duurzaamheidsrapport, rapporteer dan de scope
en basis van alle externe verzekeringen die zijn
verstrekt.
c. De relatie tussen de organisatie en de
verzekeringsmaatschappijen.
d. Rapporteer of het hoogste bestuursorgaan of
de senior executives betrokken zijn bij het
zoeken naar verzekering van het
duurzaamheidsrapport.

1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Het jaarverslag (goedgekeurd door Raad van Commissarissen april) is samen met het GRI-verslag
gepubliceerd op 31 mei 2016.
Jaarlijks voor GRI.
Voor vragen over de inhoud van dit verslag kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit via
kwaliteit@albron.nl.
Albron rapporteert op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) versie 4. Op basis
van Core. Albron is voornemens om ook in 2017 weer een GRI verslag te maken op basis van Core.

Dit verslag is niet extern geverifieerd. Wij staan open voor reacties van onze stakeholders op ons
Duurzamer Ondernemen verslag en -beleid. Uw reactie ontvangen wij graag via kwaliteit@albron.nl.
Albron publiceert haar GRI-verslag en financiële verslag voor 1 juli opvolgend aan de verslagperiode.
Onze MVO initiatieven zijn het gehele jaar door te bekijken op www.albronsamenduurzamer.nl of onze
website www.albron.nl
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G4-34

Toelichting/status van indicatoren

Bestuur
De bestuursstructuur van de organisatie, inclusief Directie van Albron:
commissies voor het hoogste bestuursorgaan.
Identificeer alle commissies die verantwoordelijk Alle directieleden hebben een vast dienstverband.
zijn voor de besluitvorming rondom de impact op
economie, milieu en maatschappij.
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Toelichting/status van indicatoren

De Raad van Commissarissen
Aanstellingstermijn: 4 jaar, op grond van de statuten kan een Commissaris maximaal 1 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.
Besluitvorming
De directie van Albron en de Raad van Commissarissen komen ten minste vijf keer per jaar samen voor
overleg. De directie is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering (inclusief MVO) en besluitvorming.
Afhankelijk van het onderwerp wordt het seniormanagement, de medezeggenschapsraad en/of Raad van
Commissarissen betrokken bij besluitvorming. De directie stelt met het seniormanagement het
jaarbudget vast, met als uitgangspunt de meerjarenplanning en de actuele situatie.
Aandachtsgebieden 2015
De Raad van Commissarissen heeft zich in 2015 extra betrokken getoond bij de volgende onderwerpen:
•
Governance en de fusie van de certificaathouders
•
Formalisering contract met de strategische partner
•
De ontwikkeling van een nieuwe communicatiestrategie
•
Het veranderingsproces rondom de operatie
•
Beoordelen functioneren van de directie
De Raad van Commissarissen heeft met goedkeuring vastgesteld, dat ondanks uitdagende
marktomstandigheden het resultaat in 2015 wederom een groei heeft laten zien.
Organogram
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Toelichting/status van indicatoren

Beloningen
Albron kent voor een beperkte groep medewerkers (functieschaal >9, salesmanagers en directie) een
variabele beloningsregeling, waarbij functioneren en prestatiecriteria worden gekoppeld aan een
bonusregeling.
De prestatiecriteria voor de directie worden vastgesteld door de RvC. De RvC kent zelf geen variabele
beloning. Met behulp van een rekenmodel wordt de hoogte van de variabele beloning voor het
betreffende jaar vastgesteld. De formulering van de doelstellingen vindt plaats op drie niveaus met een
vastgestelde onderverdeling: organisatieniveau; team-/afdelingsniveau en individueel niveau.
Afhankelijk van de functie/afdeling worden bij individueel niveau ( maximaal 33% van de totale bonus)
duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld.
De RvC heeft voor 2016 de volgende MVO prestatiecriteria vastgesteld: verduurzaming assortiment en
reductie van het aantal SKU’s, implementatie van Lekker Blijven Werken en verhoging
gezondheidspercentage.
G4-56

Ethiek en integriteit
Beschrijf de waarden, principes, standaarden en
gedragsnormen (bijv. code of conduct). Hoe zijn
ze tot stand gekomen, training, ondertekening,
verantwoordelijkheden)

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 de management commitments zijn
samen met het 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
We onderschrijven de Principles of Corporate Social Responsibility. 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 standaards (zie vraag 15) en 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 basis voorwaarde 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
in diensttreding de huisregels. HR draagt voor dit proces.
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Toelichting/status van indicatoren

Voor leveranciers zijn de Principles of Corporate Social Responsibility opgenomen in de algemene
inkoopwaarden.
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.

G4-DMA

Materiële onderwerpen
Economische prestatie-indicatoren
Economische prestaties
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.

Financieel
Albron is een onafhankelijke, Nederlandse cateraar. De aandelen van Albron B.V. zijn in handen van de
Stichting Albron. Deze heeft de bevordering van de belangen van de cateringbranche in het algemeen en
Albron in het bijzonder tot doelstelling. De stichting heeft om deze reden de ingehouden winsten in
Albron B.V. gelaten. Hierdoor is een hoog eigen vermogen en een hoog saldo liquide middelen ontstaan.
Dit leidt tot een hoge solvabiliteit en liquiditeit van Albron B.V., wat een belangrijke voorwaarde voor
continuïteit is.
Een tweede voorwaarde voor continuïteit is een gezond rendement. Ondanks dat Albron niet aan de
beurs genoteerd is, streeft zij toch een marktconform rendement na. De bijzondere positie van Albron
met een stichting als aandeelhouder maakt het echter wel mogelijk om een beter evenwicht tussen korte
termijndoelstellingen en lange termijndoelstellingen te bewaren.
De realisatie van de strategie kan ook door overnames en desinvesteringen. Overnames gebeuren alleen
na een grondige investeringsanalyse/businesscase en een beoordeling door een gespecialiseerde
accountant in een due diligence. In 2015 is er geen sprake geweest van een overname of desinvestering
van een bedrijfsonderdeel.
Sturing en beheer
Om de strategie te realiseren wordt er op een aantal resultaatbepalende KPI gestuurd. Dit gebeurt via
een review/preview systematiek, waarbij per kwartaal een rolling forecast wordt gemaakt voor vijf
kwartalen, terwijl er ook vijf kwartalen wordt teruggekeken. Deze preview wordt bottom-up gemaakt en
wordt in een later stadium verfijnd tot week- en dagplannen. Het systeem is daarom meer een feed
forward systeem (wat verwachten we en hoe gaan we hiermee om?) dan een feed backsysteem (wat is
er gebeurd?). Uiteraard is leren van het verleden wel een onderdeel van het systeem. Wekelijks
bespreken operationele managers de resultaten en verwachtingen met de locatiemanagers.
Onderdeel van de review/preview systematiek is een kwartaaloverleg, waarin directie en
segmentverantwoordelijk management resultaten en acties met elkaar bespreken.
De directie bespreekt op haar beurt de resultaten van dit proces weer met de Raad van Commissarissen.
Rapportage
Onderscheid moet worden gemaakt tussen de interne en externe rapportages. Intern worden de
gegevens uit de verschillende systemen dagelijks via business intelligence in dashboards geladen. Dit
gebeurt tot op locatieniveau. Iedereen heeft daardoor dagelijks inzicht in de belangrijkste KPI, waarvoor
hij of zij verantwoordelijk is. Maandelijks volgt er dan een financieel rapport per locatie met de
resultaten. Business control maakt hiervan een directierapport.
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Extern worden de resultaten gecommuniceerd via het jaarverslag. Dit wordt in de maand januari
opgesteld over het voorgaand jaar en na accountantscontrole vastgesteld in de vergadering van de Raad
van Commissarissen en goedgekeurd in de Aandeelhoudersvergadering. Na goedkeuring wordt het
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de Albron website.
Evaluatie
De resultaten en de rapportages hierover zijn sterk afhankelijk van de onderliggende processen. De
kwaliteit hiervan wordt gemeten door externe auditors. Maatstaf voor beoordeling zijn de externe normen
en de procesbeschrijvingen in het kwaliteitssysteem PARAAT. De volgende audits worden gedaan:
•
Minimaal wordt iedere locatie bezocht en beoordeeld door een extern inspectiebureau.
•
Tweemaal per jaar vindt er een systeemaudit plaats door een externe Certificerende Instelling.
Het resultaat is een Management Review, waarvan de uitkomsten in het directieoverleg worden
besproken.
Het extern jaarverslag wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Deze controle valt uiteen
in twee stappen:
•
De interim controle in oktober, waarbij de nadruk ligt op een controle van alle processen en
systemen.
•
De eindcontrole in februari, waarbij de jaarrekening en de onderliggende cijferopstellingen worden
gecontroleerd.

G4-EC1
G4-EC4
G4-DMA

G4-EC5

Directe economische waarden die zijn
gegenereerd en gedistribueerd
De financiële steun van een overheid.
Marktaandeel
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

Verhouding tussen het standaard instap loon
naar geslacht in vergelijking met lokale
minimumloon op belangrijke locatie van de
operatie

Het resultaat van de interim controle is de Managementletter, waarin risico’s en aandachts- en
verbeterpunten worden aangegeven. De eindcontrole resulteert in een Accountantsverslag, waarin de
bevindingen rondom de jaarrekening worden beschreven. Tevens geeft het aan hoe er opvolging is
gegeven aan de aanbevelingen uit de Managementletter. Beide rapportages worden met de directie en
met de Raad van Commissarissen besproken.
Zie bijlage Kerngegevens
Albron ontvangt geen steun van een overheid.
Zie DMA economische prestaties.
Opdrachtgevers hebben behoefte aan een foodspecialist die kwalitatieve en financiële meerwaarde biedt.
Onze cateringgasten bezoeken doorgaans meerdere malen per week ons restaurant, hun
bestedingsruimte ligt beduidend lager dan bij horecagasten die een uitje hebben. Met name bij catering is
het daarom van groot belang de operationele kosten laag te houden. (zie ook vraag 27
Stakeholderbehoefte). Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat Albron de een hoge
kwaliteit van dienstverlening biedt, tegen lagere kosten. Dit is mogelijk door het vergroten van efficiency,
conceptmatig werken, digitaliseren en het (verder) optimaliseren van processen.
Evaluatie van de management aanpak gebeurt in de MT’s en op directieniveau, aan de hand van
opdrachtgeverstevredenheid, monitoren van won/lost tenders & re-tenders en auditresultaten. Daarnaast
vinden er review en preview gesprekken plaats over de financiële resultaten.
Aangezien alle medewerkers binnen Albron (met uitzondering van directie en senior management)
conform de desbetreffende CAO betaald worden, ligt het standaard aanvangssalaris boven het lokale
minimumloon.
Uitzendkrachten ontvangen een gelijke beloning als de vaste medewerkers.
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G4-EC6

Procedures voor lokale personeelswerving en
aandeel van het topkader afkomstig uit de lokale
gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.

Toelichting/status van indicatoren

Albron verzorgt het eten en drinken op zo’n 800 locaties verspreid over Nederland. Daarnaast voert
Albron activiteiten op in totaal tien parken van Center Parcs (acht in Nederland en twee in België). We
werven zoveel mogelijk medewerkers uit de directe omgeving van de locaties. Dit zorgt enerzijds voor
minder woon-werkverkeer en draagt dus bij aan een beter milieu en anderzijds passen mensen uit de
buurt van een locatie vaak ook beter bij de cultuur van de opdrachtgever. Locatiemedewerkers wonen
binnen een straal van 30 km van hun werkplek (Zie vraag 12). Bij een overname van een contract, gaan
de locatiemedewerkers over naar de nieuwe cateraar. Voor hun zijn er dan geen wijzigen in de
huisvesting van hun werkplek (Cao verplichting)
Albron heeft één hoofdkantoor (hier zetelt de directie, hoger en regiomanagement, van hieruit wordt het
bedrijf aangestuurd) centraal in Nederland (Utrecht, De Meern).
Op ons hoofdkantoor zijn 244 werknemers werkzaam; Een directie van 5 leden en 28 senior managers.
Senior management zijn medewerkers met een leidinggevende positie binnen Albron die op alle
verantwoordelijkheidsgebieden vertegenwoordigd zijn. Het overgrote deel van het senior management
woont binnen een straal van 70 km van het hoofdkantoor.
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G4-DMA

Milieu prestatie-indicatoren
Energie
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

Toelichting/status van indicatoren

Zie G4-1 en G4 DMA economische prestaties.
Ons hoger doel, een positief perspectief voor alle betrokkenen geldt zeker ook voor onze omgeving en
het milieu (zie stakeholderbehoefte). Onze impact op het milieu verminderen doen wij op verschillende
manieren.
Albron heeft zichzelf vanuit haar certificering een aantal normen opgelegd;
De volgende onderwerpen zijn voor Albron belangrijk en materieel:
•
reductie van energie- en watergebruik;
•
mobiliteit en verminderen van transport,
•
reduceren van CO2 (en emissies) uitstoot;
•
verminderen van afval en reduceren voedselverspilling;
•
voorkomen van milieu klachten
•
verminderen en verduurzamen van grondstoffen (assortiment, papierverbruik,…).
Dit doen wij middels diverse activiteiten, zelfstandig of gezamenlijk met ander partijen in de keten.
De energie die Albron op het hoofdkantoor inkoopt, is sinds 2011 100 procent groen.
In 2009 heeft Albron besloten om jaarlijks haar footprint te gaan berekenen. De CO2-footprint borduurt
voort op het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), dat een internationaal erkende stapsgewijze
aanpak beschrijft om een CO2 footprint te berekenen. Gehanteerde methode: scope 1 en 2 CO2 emissies
conform ISO 14064-1. Tot op heden hebben we door diverse maatregelen een daling bereikt van 39,8%
ten opzichte van het basisjaar 2009. Hiermee is onze doelstelling van gemiddeld 4% per jaar ruimschoots
bereikt. Door het ontbreken van meetbare gegevens van locaties, is de berekening tot op heden beperkt
tot het hoofdkantoor.
Ook in nieuwe foodconcepten, zoals Onze Keuken worden wijzigingen doorgevoerd die een reductie van
energie water e.d. opleveren. Onze keuken is een concept waarin de traditionele lijncounter gewijzigd is
naar een open uitgifte van gerechten. Hierdoor komen diverse apparaten zoals een koelvitrine en bainmarie te vervallen. Voor de klant wordt hiervan een rekenmodel gemaakt met daarop de berekening van
de besparing.
Op onze locaties worden regelmatig zogenoemde duurzaamheidschecks uitgevoerd. Uit deze check volgt
een advies waarmee medewerkers op locatie afval kunnen verminderen en het water –en energieverbruik
kunnen verlagen en zo dus duurzamer werken. In ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn richtlijnen
opgenomen voor water- en energiebesparing, opvolging wordt middels audits gecontroleerd. Aangezien
Albron opereert onder het dak van de opdrachtgever, (geen gescheiden energiemeters), is het effect van
de maatregelen niet meetbaar. Middels audits wordt naleving gemeten. Albron stimuleert afvalscheiding,
maar is hierin afhankelijk van de opdrachtgever.
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G4-EN6

Vermindering van het energieverbruik

Toelichting/status van indicatoren

De energie-audit laat zien dat het kantoorpand na de verbouwing energielabel B heeft. Er zijn (zie vraag
27) diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd, die geleid hebben tot het verlagen van ons
energiegebruik:
•
Aanpassen schakeltijden klimaatinstallatie;
•
Een duurzaam verlichtingsplan met Ledverlichting en bewegingsmelders
•
Plaatsen van een nieuw luchtventilatie systeem en zonwering
De adviezen die leiden tot een verdere energiebesparing van 13%, worden in de loop der tijd
doorgevoerd. Verder is er een start gemaakt met een andere wijze van afval inzamelen en doen we
jaarlijks mee aan de Warme Truien Dag.
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G4-DMA

G4-EN8

Water
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
Totale wateronttrekking per bron

Toelichting/status van indicatoren

Zie G4-1 en G4 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren

In ons Kantoormilieuplan besteden we onder andere aandacht aan het verminderen van ons
waterverbruik. Het vervangen van sanitaire voorzieningen door non-touch apparatuur heeft geleid tot een
vermindering van het waterverbruik.

Het watergebruik leek in 2013 toegenomen te zijn. Dit was niet het geval, maar werd veroorzaakt door
de wijze van afrekenen. Inmiddels kunnen we zelf ons maandelijks verbruik monitoren waardoor we tijdig
kunnen bijsturen en een beter en reëler inzicht geeft in het werkelijke waterverbruik.
Uitstoot
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
G4-EN15 Directe uitstoot van broeikasgassen (scope 1)
G4-DMA

Zie G4-1 en G4 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren

In de bijlage Kerngegevens vindt u onze directe en indirecte emissie van broeikasgassen in tonnen.
Reductie CO2-uitstoot leasewagenpark
Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door onze leasevoertuigen.
Door middel van onderstaande maatregelen reduceren wij onze footprint:
•
Green Lease
•
Normen voor de keuze van lease auto’s (gebonden aan CO2-uitstoot)
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Toelichting/status van indicatoren

•
•
•
•

Jaarlijkse bijstelling keuze vrijheid, op basis van de ANWB top 10 zuinige auto's.
Iedere berijder van een nieuwe auto volgt een cursus zuinig rijden.
Via rapportage wordt elke berijder op de hoogte gehouden van de effecten van zijn of haar rijstijl.
Medewerkers die incidenteel zakelijk rijden, hebben geen eigen auto meer, maar maken gebruik
van een pool auto.

Op de parken van Center Parcs en in samenwerking met de Universiteit van Maastricht maakt Albron
gebruik van een E-cars en –scooter voor transport tussen de locaties.
G4-EN16 Energie indirecte uitstoot van broeikasgassen
(scope 2)
G4-EN19 Vermindering van broeikasgassen emissies

Naleving
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
G4-EN29 Monetaire waarde van significante boetes en
totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het
niet naleven van milieuwet- en regelgeving.
Transport
G4-DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
G4-DMA

Zie bijlage Kerngegevens.
Reductie CO2-uitstoot
Doorgenomen maatregelen (zie EN6, EN15, EN16) is onze uitstoot verminderd en onze doelstelling
behaald.

Zie G4-1 en G4 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren.
Resultaten zie bovenstaande : zie EN6, EN8, EN15 en EN16

Albron heeft geen waarschuwingen of boetes ontvangen.

Zie G4-1 en G4 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren.
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G4-EN30

Toelichting/status van indicatoren

Significante milieugevolgen van het transport van Zie ook EN15 en EN16
producten en andere goederen en materialen die
worden gebruikt voor de activiteiten van de
Sligro is onze groothandel en onze grootste leverancier (eerste lijns) voor goederen. Top Bakkers levert
organisatie en het vervoer van personeelsleden.
het grootste deel van het brood aan catering. Samen vertegenwoordigen zij 86% van de inkoopwaarde.
Zij leveren de goederen af op onze locaties. Het aantal drops is afhankelijk van het assortiment en de
grootte van de locatie. Albron stuurt actief op een adequate leverfrequentie om het aantal drops te
beperken. Het transport wordt verzorgd door een ingehuurde transporteur. Onze groothandel heeft
contractuele afspraken omtrent het inzetten van “duurzame” transportmiddelen. De 17 Topbakkers zijn
verspreid over Nederland, waardoor de afstand tot een locatie beperkt is.
Albron stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer in het geval de locaties aansluiten op het OV net.
De bedrijfskleding (blouses, overhemden) wordt op een andere wijze verpakt. Al het plastic en kartonnen
verstevigings-/beschermingsmateriaal is verwijderd. Dit leidt tot tevens tot een besparing van 50% overdoos verpakking. Deze wijze van verpakken heeft ook een gunstige invloed op het transport en opslag
van de dozen.

G4-DMA

Milieu klachten
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

G4-EN34 Aantal klachten over de gevolgen voor het milieu
ingediend, aangepakt en opgelost door middel
van formele klachtenprocedures.
Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor
volwaardig werk
Werkgelegenheid
G4-DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

Zie G4-1 en G4 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren.
Albron wil de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu reduceren. Daar horen klachten zeker niet bij.
Klachten over milieu worden net als andere klachten geregistreerd. Er wordt contact gezocht met de
klager. De kwestie wordt onderzocht, corrigerende en-of preventieve maatregelen getroffen. De klager
wordt vervolgens geïnformeerd en eventuele schade afgehandeld.
Albron heeft in 2015 geen klachten, waarschuwingen of boetes ontvangen over milieu aspecten.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties
Onze mensen: én geschikter, én gemotiveerder én gezonder;
Geschikter;
onze mensen verleiden, verwennen en verrassen onze gasten
Gemotiveerder; wij respecteren en waarderen onze mensen maken het ook leuk met elkaar
Gezonder;
stimuleren om fit te zijn; elkaar ook aanspreken; zorg ook goed voor je zelf
Albron staat voor een persoonlijke en gastvrije benadering van haar gasten; dienstverlening is ons vak.
Onze beloftes op het gebied van gastvrijheid en kwaliteit kunnen we echter alleen waarmaken als onze
medewerkers vakbekwaam zijn, plezier hebben in hun werk en gezond zijn. Onze medewerkers vormen
daarmee het hart van onze organisatie en één van onze succesfactoren.
De verantwoordelijkheid voor een goede toepassing en uitvoering van het beleid ligt bij alle medewerkers
van Albron. Hiertoe ontplooit Albron initiatieven om medewerkers en verantwoordelijke lijnmanagers te
betrekken bij het ontwikkelen, informeren en realiseren van beleid. Denk hierbij aan het opleidingen van

Pagina 37 van 63

Indicator

Toelichting/status van indicatoren

leidinggevenden hoe om te gaan met kwetsbare groepen op de werkplek. De eindverantwoordelijkheid
voor het beleid is verankerd binnen de directie van Albron.
Albron draagt bij aan het welzijn van haar medewerkers door passende sociale voorzieningen en het
vastleggen van rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een functieprofiel en
arbeidsovereenkomst. We investeren in onze medewerkers (via arbeidsvoorwaarden,
arbeidsomstandigheden en opleidingen e.d.), zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Vrijheid van vereniging,
collectieve arbeidsonderhandelingen en een goede samenwerking met de medezeggenschap horen
daarbij. Ons doel is preferent werkgever te zijn en te blijven voor al onze medewerkers. Niet alleen eigen
medewerkers, maar ook derden (zoals externen, uitzendkrachten, mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (SFB-medewerkers) en stagiaires) moeten bij Albron kunnen rekenen op een veilige en
volwaardige werkomgeving.
Albron staat ook voor bouwen en onderhouden van een volwassen relatie met haar medewerkers op basis
van een wederzijdse aantrekkelijkheid. Daarom vindt Albron het belangrijk te horen wat er bij
medewerkers speelt en welke initiatieven genomen kunnen worden, door zowel medewerkers als Albron,
die bijdragen aan een plezierige, professionele en productieve werkomgeving. Het is de
verantwoordelijkheid van iedere medewerker om in de relatie met Albron als werkgever zijn of haar
ambities, wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Steeds opnieuw want medewerkers veranderen
en Albron verandert. Steeds weer.
Sturing gebeurt op basis van doelstellingen, registraties en managementrapportage.
zie Dashboard en LA1 t/m LA16

G4-DMA

G4-LA4

G4-DMA

Verhouding tussen werkgever en
werknemer
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
Minimumopzegtermijnen verband met
operationele veranderingen, inclusief of deze zijn
gespecificeerd in collectieve overeenkomsten
Gezondheid en veiligheid
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

Zie G4-1 en DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk.

Albron hanteert in de regel in de individuele arbeidsovereenkomst de wettelijke opzegtermijnen.

Zie G4-1, en DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk.
Een veilige en gezonde werkomgeving
Albron signaleert bij bedrijfscatering een daling van het gezondheidspercentage. Dit en de verhoging van
de pensioenleeftijd heeft Albron doen besluiten Lekker Blijven Werken te ontwikkelen, met als doel
gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van haar medewerkers blijvend en structureel te bevorderen.
Een veilige en gezonde werkomgeving is hiervoor de basis.
Wet- en regelgeving en geldende CAO-afspraken op het gebied van preventie en re-integratie zijn
vertaald naar beleid. Medewerkers en management worden hierin ondersteund door HR-specialisten
(casemanagement binnen Albron) op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid.
Albron werkt samen met externe partners, zoals arbodienstverlener Arbo Vitale met een dedicated team
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van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen voor Albron. Overige diensten, trainingen en cursussen op het
gebied van gezondheid en vitaliteit worden afgenomen via de arbeidsgerelateerde zorgpolis die Albron
voor haar medewerkers heeft afgesloten. Er zijn er structurele afspraken met reïntegratiebedrijven om
medewerkers te begeleiden naar werken buiten Albron, in de gevallen waarin dat nodig is.
In de bijlage Kerngegevens staat een grafiek met Gezondheidscijfers.
Om te werken in een veilige en gezonde werkomgeving zijn we met elkaar verantwoordelijk. Albron zorgt
voor goede werkinstructies en daar waar nodig stelt zij hulpmiddelen, in de vorm van kennis of
materialen ter beschikking. De medewerkers zijn verantwoordelijk de instructies op te volgen en de
hulpmiddelen te gebruiken. De leidinggevende op zijn beurt ziet hier op toe. Jaarlijks dienen alle
medewerkers op locatie kennis te nemen en te tekenen voor ‘Arbo op je werkplek’, waarin samenvatting
waarin de risico’s en instructies voor gezond en veilig werken staan vermeld. Regelmatig staat Arbo
geagendeerd op het werkoverleg. En mocht er ondanks alles toch iets fout gaan, dan wordt er naar de
oorzaak van een ongeval gezocht en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Alle incidenten
en Arbo-onderzoeken worden jaarlijks geanalyseerd en verbeteracties worden opgenomen in het Arbojaarplan.

Trend ongevallen met verzuim
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G4-LA5

Percentage van het totale personeelsbestand dat

Werken in de horeca/catering is relatief risicovol, 3,0% van de horecamedewerkers in Nederland hebben
in 2012 een ongeval met verzuim meegemaakt (bron SER; Ongelukken op de werkvloer mei 2014).
Gelijk de landelijke cijfers drukken wij het percentage aantal medewerkers dat een ongeval met verzuim
heeft gehad. Bijna 2,2% van onze medewerkers was in 2015 betrokken bij een ongeval met verzuim. Dit
is minder dan het landelijk gemiddelde en blijft onder onze norm van 3%.
Als we het (kleine) aantal ongevallen over de laatste jaren bekijken, is er sprake van een stijging. De
meeste ongevallen (glijden en branden) worden veroorzaakt door onveilig werken.
100%
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G4-LA6

G4-LA7

is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke
Arbo-werker gezondheid en veiligheid commissies
die bijdragen aan de controle op en advies over
beroepsrisico's gezondheid en veiligheid.
De tarieven van letsel, beroepsziekten, verloren
dagen, en verzuimcijfers en het aantal werk
gerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht.
Werknemers met een hoge incidentie of hoog
risico op ziekten die verband houden met hun
beroep.

Toelichting/status van indicatoren

Tot op heden kent Albron kent geen beroepsziekte en geen sterfgevallen door werk gerelateerde
ongevallen.
Lekker Blijven Werken
Ondanks de in de DMA beschreven werkwijze signaleren we een toename in frequent ziekteverzuim bij
onze oudere medewerkers met een fulltime contract. Om langer gezond en vitaal te kunnen blijven heeft
Albron het Lekker Blijven Werken geïntroduceerd. Middels dit programma wordt in een aantal vormen
ondersteuning geboden, zoals:
•
•
•
•
•
•

Arbeidsfysiotherapeuten (houding en gebruik van je lichaam).
Ondersteunend gesprek over de balans werk en privé.
Werkplekonderzoek/ advies over werkhouding
Weight Watcherscursus.
Stoppen met roken.
Hulp bedrijfsmaatschappelijk werker

Daarnaast heeft Albron voor de Belgische parken, in samenspraak met de bonden en het CPBW comité de
zogenaamde CAO 104 afgesloten. Enkele maatregelen uit het pakket zijn:
•
•
•
G4-LA8

Arbo-onderwerpen vastgelegd in formele
overeenkomsten met vakbonden.

Aanpassen functies met fysieke en mentale belasting
In overleg met de bedrijfsarts hulpmiddelen aanschaffen
Het bevorderen van een goede ergonomische werkhouding door 3x per jaar een rondgang met de
ergonoom te organiseren.
In de CAO zijn verschillende afspraken met betrekking tot Arbo-onderwerpen opgenomen. Zo dient er
een commissie beschikbaar te zijn waar de werknemers direct of via de vertrouwenspersoon ARBO
gerelateerde risico’s kan melden. De bonden (FNV Catering, De Unie en CNV Vakmensen) en
vertegenwoordigers van de Veneca-leden, zijn betrokken bij het opstellen van de CAO afspraken.
In de CAO Contractcatering zijn 109 artikelen opgenomen. Ongeveer 30 artikelen hebben betrekking op
gezondheid en veiligheid voor de werknemers (= 27,5%)

G4-DMA

Training en opleiding
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

G4-LA10 Programma's voor competentiemanagement en
levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid
van medewerkers garanderen en hen helpen bij
het afronden van hun loopbaan.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen ontplooien en verder kunnen leren. Sinds
mei 2011 verzorgt NCOI opleidingsgroep alle trainingen en opleidingen voor Albron. De
opleidingsbehoeften bij onze verschillende bedrijfsonderdelen zijn geïnventariseerd zodat opleidingen en
trainingen beter aansluiten bij behoeften van onze medewerkers.
Albron heeft haar opleidingshuis geactualiseerd en biedt diverse opleidingen aan in de vorm van E-
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learning. Eind december 2015 had 66% van onze cateringmedewerkers het in september opgeleverde
nieuwe digitale inwerkprogramma doorlopen.
Albron Leisure heeft een vergelijkbare training op de parken. 100% van alle medewerkers hebben de
introductietraining gevolgd. De training ‘Sell The Experience’ voor leidinggevenden is gestart.
Allergenen: Voor de wettelijk verplichte allergenentraining zijn alle 305, door de operatie geselecteerde
medewerkers (koks, kookdames/-heren en leidinggevenden) geslaagd (Catering 184, Leisure 121).

G4-LA11

G4-DMA

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt
ingelicht omtrent prestatie- en
loopbaanontwikkeling, naar geslacht.

Diversiteit en kansen
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

In samenwerking met NCOI opleidingsinstituut worden verschillende opleidingsmogelijkheden geboden
aan medewerkers. Zo kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen op het gebied van kennis,
vaardigheden, ambitie en mindset.
Nieuwe medewerkers op de diverse locaties van Albron Nederland kunnen een basisopleiding volgen die
onderdeel uitmaakt van de erkende leerlijn MBO. Een selectie van onze medewerkers op locatie krijgt de
mogelijkheid om een MHBO opleidingsprogramma te volgen.
Voor het operationeel management loopt een Management Development traject.
Met alle medewerkster worden regelmatig gesprekken gevoerd, op locatie gebeurt dit op een meer
informele wijze.
Voor kantoor en management is er een beoordelingssysteem, waarin prestaties en eventuele
loopbaanontwikkeling vaste onderdelen zijn. Alle collega’s hebben jaarlijks een beoordelingsgesprek.
Het huidige beoordelingssysteem voor medewerkers op kantoor en het management in wordt 2016
geoptimaliseerd.
Zie G4-1, G4-15, G4-18, G4-56 en DMA Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk.
In het licht van ons rijk geschakeerde klantenbestand hechten we eraan dat het personeelsbestand een
afspiegeling is van de Nederlandse beroepsbevolking. Gelijke behandeling en kansen zonder aanzien des
persoon, met inbegrip van kwetsbare groepen, is hierbij essentieel en discriminatie is, in wat voor vorm
dan ook, niet toegestaan. Daarom heeft Albron zich tot doel gesteld 5% van de ureninzet in te vullen
door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (SFB) en eveneens 5% van de ureninzet in te
vullen met stagiaires (zie Dashboard) .
Met ons huidige stagerestaurants in één van de Nederlandse vakantieparken van Center Parcs bieden wij
leerlingen een unieke manier van leren. Onder begeleiding van onze floormanager wordt de restaurants
geheel gerund door stagiairs. Voor hen een unieke kans om hun theoretische kennis om te zetten in
praktijkervaring en zich te ontwikkelen tot een beginnend horecamanager.

G4-LA12 Samenstelling van bestuurslichamen en
onderverdeling van medewerkers per categorie
werknemer, naar geslacht, leeftijdsgroep,
minderheid lidmaatschap van een groep, en
andere indicatoren van diversiteit.

Om de operatie te ondersteunen bij het implementeren van deze groepen medewerkers is er binnen de
afdeling HR een projectmanager voor het stagebureau en het ondersteunen van de operatie bij de
opleiding en plaatsing van SFB medewerkers. Het resultaat wordt regelmatig in de MT’s geëvalueerd (zie
ook vraag 12 en Dashboard).
De samenstelling van bestuurslichamen staat in G4-34.
In de bijlage Kerngegevens staan diverse grafieken met gegevens van onderverdeling medewerkers.
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G4-DMA

Arbeid en klachten
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

G4-LA16 Aantal klachten over arbeidsomstandigheden
ingediend, aangepakt en opgelost door middel
van formele klachtenprocedures.

G4-DMA

G4-HR3

G4-DMA

Mensenrechten
Anti discriminatie
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de
genomen corrigerende maatregelen.
Vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen
Beschrijf het beleid of het beleid die
waarschijnlijk besluit van werknemers
beïnvloeden om een vakbond aan te sluiten, of
om collectief te onderhandelen kan worden
beschouwd.

Toelichting/status van indicatoren

Zie G4-1, G4-56, DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk.
Albron kent diverse manieren om Arboklachten te melden:
•
Anoniem Arbomeldpunt.
•
Bij leidinggevende
•
Bij HR contactpersoon
•
Bij de Ondernemingsraad
•
Bij de Vertrouwenspersoon
In alle gevallen wordt er onderzoek verricht en het resultaat teruggekoppeld naar de melder. Afhankelijk
van de oorzaak worden maatregelen getroffen.
In 2015 zijn er geen klachten over arbeidsomstandigheden binnengekomen.
Albron heeft tweemaal een incident bij de Arbeidsinspectie gemeld; eenmaal is de zaak geseponeerd. In
het andere geval was een medewerkster uitgegleden. Het onderzoek van de arbeidsinspectie is nog in
behandeling. Er is regelmatig contact met de medewerkster over haar herstel en de geclaimde kosten.

Zie G4-1, G4-14, G4-15 en DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en
volwaardig werk. Zie ook vraag 56.
Aanvulling Mensenrechten:
Albron respecteert mensenrechten en onderkent dat mensenrechten universeel en van groot belang zijn.
Mensenrechten worden gerespecteerd zoals beschreven in de internationale verklaring voor de rechten
van de mens. De ILO-normen zijn ondertekend. Dit is tevens opgenomen in de directieverklaring van
Albron en het MVO beleid van Albron en uitgewerkt in het inkoopbeleid met o.a. de inkoopvoorwaarden
en de (toelatings-)audits voor leveranciers, de gedragsregels voor derden en het HR beleid met de
interne gedragscode en de huisregels. In situaties waar mensenrechten niet beschermd zijn handelt
Albron proactief door, binnen de invloedssfeer, de dialoog op te zoeken met leveranciers en zo nodig
derden. Het HR beleid en MVO beleid, de (toelatings-)audits voor leveranciers en directieverklaring, in
overeenstemming met de principes uit ISO 26000 zijn hierbij leidend. Als dit niet tot gewenste resultaten
leidt worden correctieve acties uitgevoerd. Zowel via onze website als andere interne klachtensystemen
kan men klachten melden.
Albron kent een verbod op discriminatie, dit is opgenomen in onze gedragsregels. Er zijn geen meldingen
van discriminatie gedaan.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA
mensenrechten.
Albron staat ook voor bouwen en onderhouden van een volwassen relatie met haar medewerkers op basis
van een wederzijdse aantrekkelijkheid. Daar hoort samenwerking met medezeggenschap en vakbonden
bij. Albron stimuleert vakbondslidmaatschap of deelname aan de medezeggenschapsraad, bijvoorbeeld
de medewerkers op te roepen vooral te gaan stemmen bij verkiezingen. Of bij een tijdelijke loonmaatregel om het bedrijf uit een dal te halen (2013), samen op te trekken met de vakbond en
betreffende medewerkers.
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G4-HR4

Activiteiten en belangrijke leveranciers waarvan
is vastgesteld dat het recht op vrijheid van
vereniging en collectieve onderhandelingen
kunnen worden geschonden of een aanzienlijk
risico en maatregelen genomen om
ondersteuning van deze rechten uit te oefenen.
Kinderarbeid
G4-DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
G4-HR5
Activiteiten en leveranciers waarvan is
vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van
gevallen van kinderarbeid, en de maatregelen die
zijn genomen om bij te dragen aan de
daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.
Gedwongen en verplichte arbeid
G4-DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak
G4-HR6
Activiteiten en belangrijke leveranciers waarvan
is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van
gevallen van gedwongen of verplichte arbeid,
alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht
op de uitbanning van gedwongen of verplichte
arbeid.
Mensenrechten en klachten
G4-DMA Beschrijf de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van klachtenprocedures en sanering processen
voor menselijke invloeden rechten, waaronder
langs de supply chain van de organisatie, en de
betrokkenheid van belanghebbenden bij het
toezicht op hun effectiviteit.
G4-HR12 Aantal klachten over mensenrechten ingediend,
aangepakt en opgelost door middel van formele
klachtenprocedures.
Maatschappelijke prestatie-indicatoren
Lokale gemeenschappen
G4-DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van

Toelichting/status van indicatoren

Albron’s activiteiten en significante leveranciers zijn uitsluitend gevestigd in Nederland en België, waar
het in deze indicator omschreven risico (zeer) gering is.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA
mensenrechten, zie ook onze standaards in vraag 14 en 15.

Albron’s activiteiten en significante leveranciers zijn uitsluitend gevestigd in Nederland en België, waar
het in deze indicator omschreven risico (zeer) gering is.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA
mensenrechten, zie ook onze standaards in vraag 14 en 15.

Albron’s activiteiten en significante leveranciers zijn uitsluitend gevestigd in Nederland en België, waar
het in deze indicator omschreven risico (zeer) gering is.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA
mensenrechten, zie ook vraag 56 en onze standaards in vraag 14 en 15.

Albron heeft net als voorgaande jaren, geen klachten ontvangen voor het overtreden van
mensenrechten.

Deze indicator verwijst vooral naar het risico in andere delen van de wereld. Albron’s activiteiten en
significante leveranciers zijn uitsluitend gevestigd in Nederland en België, waar het in deze indicator
omschreven risico (zeer) gering is (zie G4-12).
Albron is een centraal geleid bedrijf met locaties/outlet in Nederland en België (zie G4-8). Wij dragen bij
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de managementaanpak
G4-SO1

G4-DMA

G4-SO3

G4-SO4
G4-SO5

G4-DMA

G4-SO8

Percentage van de operaties met
geïmplementeerde lokale betrokkenheid van de
gemeenschap, effectbeoordelingen en
ontwikkelingsprogramma's.

Anticorruptie
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”

Toelichting/status van indicatoren

aan de lokale werkgelegenheid. (zie ook vraag 12 en EC6)
Voor milieu impact zie: DMA milieu prestatie indicatoren
Na veel enthousiaste jaren met JOGG samen te hebben gewerkt is Albron voornemens te starten met een
nieuwe samenwerking met de Gemeente Utrecht, afdeling Volksgezondheid. Binnen de gemeente lopen
diverse projecten met als thema ‘De gezonde keuze aantrekkelijk maken’. Een van de initiatieven is het
project Peutermoestuin, welke georganiseerd wordt door Utrecht Natuurlijk en Spelenderwijs. Albron
heeft aangegeven hier graag bij te willen ondersteunen. Bijvoorbeeld middels het inzetten van
menskracht vanuit Albron (kok op locatie om samen met peuters en ouders de oogst te verwerken).
Zie G4-1, G4-12, DMA economische prestaties en DMA mensenrechten. Zie ook vraag 56 en onze
standaards in vraag 14 en 15.

Corruptie staat haaks op ons beleid. Vertrouwen is een van onze kernwaarden en eerlijk zaken doen is de
norm. Bovendien kan corruptie de continuïteit van de organisatie bedreigen (financieel en/of imago).
Albron heeft diverse preventieve maatregelen getroffen om fraude/corruptie te voorkomen. Deze zijn
verwerkt in: huisregels, inkoopvoorwaarden, inkoopcriteria, gedragsregels(inkoop), fraudepreventieplan.
Albron kent een klokkenluidersregeling. Met behulp van een externe specialist worden er afwijkingen
onderzocht. Indien er sprake is van fraude/corruptie volgen sancties. (De directie stelt de sanctie vast.)
Totaal aantal en percentage van de activiteiten
Ten tijde van de crisis heeft Albron haar anticorruptie aanpak geïntensiveerd. Ons grootste risico zit bij
beoordeeld op risico's verbonden aan de corruptie kassahandelingen, waar men met contact geld betaalt (locaties). Het beleid van Albron is “cash less”, dit
en de belangrijke risico's geïdentificeerd.
beleid werpt inmiddels zijn vruchten af. Inmiddels is het aantal locaties waar gasten met contant geld
afrekenen, teruggebracht tot een derde. Door op minder locaties contant geld te gebruiken en onze cash
flow te optimaliseren, beperken we de gelegenheid tot fraude en voorkomen hiermee dat medewerkers in
de verleiding en problemen komen.
Communicatie en opleiding op het anti-corruptie
Ons operationele management heeft een training in anti-corruptiebeleid en -procedures gevolgd.
beleid en procedures
Bij verdachte omstandigheden schakelen we de hulp van een externe deskundige in.
Bevestigde gevallen van corruptie en de getroffen •
In 2015 hebben 30 medewerkers Albron verlaten naar aanleiding van een onderzoek.
maatregelen
•
Daar waar fraude geconstateerd is, zijn de medewerkers ontslagen of hebben medewerkers zelf
ontslag genomen. Deels met een terugbetalingsverplichting.
•
Er is geen corruptie of belangenverstrengeling met of bij onze leveranciers gemeld en/of
geconstateerd.
Naleving
Zie G4-1, G4-12, DMA economische prestaties en DMA anticorruptie
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
Monetaire waarde van significante boetes en
Albron heeft geen boetes of sancties opgelegd gekregen voor het niet naleven van wet- en regelgeving.
totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het
niet naleven van wet- en regelgeving.
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Indicator

G4-DMA

Prestatie-indicatoren voor
productverantwoordelijkheid
Gezondheid en veiligheid van consumenten
a Vermeld waarom het onderwerp materieel is en
de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de
organisatie omgaat met het materiële onderwerp
en de impact ervan. c. Evaluatie van de
managementaanpak.”

Toelichting/status van indicatoren

Zie G4-1 en DMA economische prestaties. Zie ook vraag 27 (stakeholderbehoefte)
Onze foodconcepten bieden eten zoals eten bedoeld is. Samen genieten van lekkere verse producten, op
een vrije en informele manier. Dit vertalen wij naar een lekkerder, gezonder en duurzamer assortiment,
tegen lagere kosten.
Lekkerder
Onze koksbrigade werkt samen met formulemanagement en keukencoaches aan nieuwe concepten en
recepten. Het uitgangspunt is vers bereiden van producten. Regelmatig zijn er jam cookings op kantoor,
sessies waar locatiekoks hun nieuwe recepten bereiden voor de lunch. Medewerkers van kantoor kunnen
een beoordelingscijfer geven.
Goed beoordeelde recepturen worden dan opgenomen in de recepturendatabase en de menuplanning.
Duurzamer
Onze inkopers zijn steeds weer opzoek naar een nog lekkerder, gezonder en duurzamer assortiment.
En als het nog niet beschikbaar is, ontwikkelen wij dit samen met een aantal partijen in de keten. Alleen
producten met een erkend keurmerk dat door een onafhankelijke partij getoetst wordt (zie ook
https://www.pianoo.nl/document/10532/productgroep-catering) komt in aanmerking. Om te komen tot
een brede verduurzaming laten wij ons bij de keuze van de keurmerken leiden door de keus voor
robuuste keurmerken, keurmerken die zoveel mogelijk voldoen aan de 9 thema’s van de Alliantie
Verduurzaming Voedsel. Middels ons inkoopsysteem en managementrapportage wordt de voortgang
gemonitord (zie ook Dashboard).
Gezonder
Albron stuurt actief op het gezonder maken van haar assortiment. Dit doen wij door het reduceren van
dierlijke eiwitten, verminderen van het aandeel rood vlees (20% en het groente aandeel met 20% te
verhogen. Albron heeft ook de Green Deal met Dutch Cuisine ondertekend. Dit project draagt bij aan de
eiwittransitie door het ontwikkelen van een “toekomst gerichte menusamenstelling”. Alternatieven voor
traditionele, dierlijke eiwitten worden op de menu’s van restaurants gezet.
Door een doordachte menusamenstelling en binnen de keten (middels Convenant Productverbetering,
Alliantie Verduurzaming Voedsel, maar ook rechtstreeks) het gesprek aan te gaan over de
productsamenstelling, verminderen wij zoet, zout en vet in ons assortiment (zie ook Dashboard).
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Indicator

Toelichting/status van indicatoren

Betaalbaarder
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren is het noodzakelijk, te werken met concepten,
verse producten en een bestelassortiment. Door bovendien het assortiment te concentreren bij niet
teveel producenten en het aantal SKU’s te reduceren, wordt innovatie bevordert en schaalvoordeel benut,
zodat ons assortiment betaalbaar blijft voor onze gasten. De effecten van het gevoerde inkoopbeleid is
goed merkbaar. Het assortiment is verduurzaamd tegen 3% lagere inkoopkosten (zie ook Dashboard).
Gezondheid en veiligheid consumenten
Voedselveiligheid is voor Albron een basisvoorwaarde. Onze werkinstructies zijn gebaseerd op wettelijke
verplichtingen en diverse hygiënecodes (Hygiënecode contract- en inflightcatering, de horeca en de CBL
code en in België de gids autocontrole voor detailhandel en horeca). Door het signaleren van risico’s, het
analyseren van incidenten en het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen, draagt Albron
zorg voor veilig voedsel (zie ook DMA Etikettering van producten en diensten). Bij Albron is de focus
gericht op verbeteren, het sluiten van de verbetercirkel en zien we auditing als middel tot verbetering,
waardoor onze innovatiekracht toeneemt.
Dat de NVWA vertrouwen heeft in de werking van bovenstaand systeem blijkt uit het feit dat Albron als
eerste cateraar in 2012, het Convenant Horizontaal Toezicht met de NVWA heeft kunnen afsluiten. De
samenwerking met de NVWA verloopt naar tevredenheid van beide kanten.
Albron is geaccrediteerd voor Het Vinkje en is daarmee bevoegd haar recepturen en producten te labelen
conform de criteria van de Stichting Ik Kies Bewust. Met behulp van de database met productspecificaties
is Albron instaat haar gasten te voorzien van actuele allergeneninformatie en te sturen op het reduceren
van zout, zoet of vet.
Privacy van de klantgegevens
Overeenkomstig de Corporate Governance Code en de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de directie
verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.
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Indicator

Toelichting/status van indicatoren

Marketingcommunicatie
In onze communicatie richting opdrachtgevers en gasten hanteren wij de volgende
principes/gedragscode:
•
Albron communiceert transparant, eerlijk, eenduidig en op frequente basis met haar stakeholders;
•
ons taalgebruik sluit aan bij de belevingswereld en het niveau van onze doelgroep. We vermijden
jargon en beleidstaal;
•
bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen wordt zoveel mogelijk voor een duurzame variant
gekozen. We proberen zo veel mogelijk in digitale vorm te communiceren;
•
we stellen gegevens van opdrachtgevers en gasten niet zonder voorafgaand overleg ter
beschikking aan derden.

G4-PR2

G4-DMA

Klanttevredenheid
Albron hanteert diverse tevredenheidsmeetsystemen, zowel voor opdrachtgevers, gasten als
medewerkers. Jaarlijks meet Albron Catering de klanttevredenheid onder haar opdrachtgevers.
Klachten, suggesties of complimenten kunnen gemeld worden: bij onze medewerkers, onze website of via
een Alles naar wenskaartje. Het meldpunt is te bereiken via www.albron.nl / Geef uw mening.
Albron Leisure maakt gebruik voor haar gastengebruik van het permanent meetsysteem van de
opdrachtgever.
Albron beschikt over speciale procedure voor het melden van voedselincidenten (ziek geworden van eten)
en productincidenten. Specialisten binnen Albron handelen het incident vervolgens af. Bij ernstige
afwijkingen wordt het crisisteam bijeen geroepen. De gast die de klacht heeft gemeld krijgt te allen tijde
terugkoppeling over het resultaat.
Albron heeft geen waarschuwingen of boetes van de NVWA ontvangen.

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van
regelgeving en vrijwillige codes betreffende de
gezondheid/de veiligheid van producten/ diensten
gedurende de levensduur, naar type resultaat.
Etikettering van producten en diensten
a Vermeld waarom het onderwerp materieel is en Zie G4-1 en DMA economische prestaties en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid
de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de
organisatie omgaat met het materiële onderwerp Met de invoering van de allergenenwet is Albron verplicht informatie te verschaffen over de
en de impact ervan. c. Evaluatie van de
allergeneninformatie van onverpakte foodproducten.
managementaanpak.”
Nog niet alle producenten blijken kennis te hebben over of te kunnen voldoen aan deze wettelijke eis,
met name de lokale kleine producten hebben hier moeit mee. Om de veiligheid van onze gasten te
kunnen borgen en beter aan deze verplichting te kunnen voldoen heeft Albron deze activiteit in 2015
geïnsourced. Zo nodig ondersteunen onze voedingskundigen de producent bij het opstellen van de
productspecificaties. Dit heeft een aanzienlijke stijging van de actuele en volledige productspecificaties
tot gevolg (zie Dashboard).
Albron verzamelt al haar inkoopdata in een leveranciersportaal, vervolgens wordt de informatie via de
kassa beschikbaar gesteld voor gebruik op locatie. Al onze medewerkers zijn getraind in het gebruik van
het systeem en het risico van allergenen. Degene die zelf recepturen samenstellen hebben een, door de
NVWA goedgekeurd, Allergenencertificaat behaald (zie ook vraag LA10).
Daarnaast beschikken we over een allergenen telefoon waar onze locaties vragen kunnen stellen over
allergenen en bieden de voedingsdeskundigen ondersteuning bij dieetsamenstelling.
Met behulp van de interne audit wordt naleving geëvalueerd.
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Indicator

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

Type informatie over producten en diensten dat
verplicht wordt gesteld door procedures en het
percentage van belangrijke producten en
diensten die onderhevig zijn aan dergelijke
informatie-eisen.
Totaal aantal gevallen van niet-naleving van
regelgeving en vrijwillige codes betreffende
product en service-informatie en etikettering naar
type resultaat.
Resultaten van onderzoeken naar de
klanttevredenheid

Toelichting/status van indicatoren

100% van onze foodproducten

We hebben geen meldingen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende product en
service-informatie en etikettering. Ook zijn er geen incidenten (met gasten) geweest, veroorzaakt door
onvolledige/ onjuiste allergeneninformatie.
Opdrachtgevers
We hebben in 2015 één Klant(opdrachtgevers)tevredenheidonderzoek uitgevoerd, hiervoor zijn 365
opdrachtgevers benaderd waarvan 162 hebben deelgenomen aan het onderzoek. De respons is daarmee
45%, hetgeen relatief hoog is. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de overall tevredenheid
ten opzichte van vorige jaren is toegenomen. Klachtafhandeling en probleemoplossend vermogen van
cateringmanager/beheerder zijn ten opzichte van de vorige meting iets gedaald.

Om het klachtenproces beter te stroomlijnen en de lerende organisatie effectiever te ondersteunen, start
in 2016 een pilot met een nieuw klachtenmanagementsysteem.
G4-DMA

G4-PR7

Marketing communicatie
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
Totaal aantal gevallen van niet-naleving van
regelgeving en vrijwillige codes betreffende
marketingcommunicatie, waaronder reclame,
promotie en sponsoring, naar type resultaat.

Zie G4-1, G4-18 en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid

Er zijn geen gevallen bekend van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes. Er zijn geen klachten
gemeld bij de Reclamecodecommissie.
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Indicator

G4-DMA

G4-PR8

G4-DMA

G4-PR9

Privacy van de klant
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken
op de privacy van klanten en het kwijtraken van
klantgegevens.
Naleving
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is
en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe
de organisatie omgaat met het materiële
onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van
de managementaanpak.”
Monetaire waarde van significante boetes wegens
het niet-naleven van wet- en regelgeving
betreffende de levering en het gebruik van
producten en diensten.

Toelichting/status van indicatoren

Zie G4-1 en DMA economische prestaties en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid

We hebben geen meldingen en klachten gehad over inbreuk op privacy en het kwijtraken van
klantgegevens/materialen.

Zie G4-1 en DMA economische prestaties en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid

Albron heeft net als voorgaande jaren geen boetes of sancties opgelegd gekregen voor het niet naleven
van wet- en regelgeving.
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Bijlage Albron’s Service - Waardeketen

Bijlage Dashboard

Aandachtsgebied
Innovatieve
foodconcepten met een
aantrekkelijk assortiment

Lekkerder gezonder en
duurzamer assortiment,
tegen lagere kosten
Vitaliteit medewerkers

Waarde toevoegen aan
opdrachtgevers

DASHBOARD
Dit Dashboard bevat een samenvatting van de te beheersen risico’s en strategische doelstellingen
Economisch
Resultaat 2015
Onze aanpak 2016
Onze lange termijn doelstelling
De gemiddelde besteding van onze gasten is
Bewerken van de Leisuremarkt.
Verhoging gast- en
met 8% gestegen. Tevredenheid
Vergroten van ons onderscheidend
opdrachtgeverstevredenheid,
opdrachtgevers: 7,8
vermogen, innovatie met financiële
rapportcijfer 8.
Certificaat 9001 behouden.
meerwaarde.
Verdere stijging gemiddelde besteding.
Tevredenheid opdrachtgevers een 8.
Werken conform kwaliteitsmanagementsysteem.
Het percentage duurzaam en gezond
Doorgaan op de ingeslagen weg, samen
Ons assortiment is lekker, gezond en
assortiment gestegen, inslag verlaagd met 3%
met de leveranciers zoek naar nieuwe
duurzaam en betaalbaar.
wegen.
Gezondheidspercentage catering is 1% gedaald Uitrol Lekker blijven werken, waardoor het
Al onze medewerkers zijn vitaal en
naar 92,43%.
gezondheidspercentage bij catering stijgt
gezond > 95%.
Ontwikkeling van Lekker blijven werken.
naar 93,5%.
Verlaging van kosten door:
Verdere uitrol Groeien is Veranderen en
Ombuigen krimp met innovatieve
Groeien is veranderen
standaardisatie waardoor efficiency stijgt en foodconcepten en hoge kwaliteit
Standaardisatie en digitalisering van processen kosten omlaag gaan.
dienstverlening tegen minimale kosten

Het verlagen van de
Certificaat ISO 14001 en MVO prestatieladder
milieu impact van onze
niveau 4 zijn behouden.
bedrijfsvoering gebeurt op
diverse manieren.
Verduurzaming
Het aantal sku's is met 35% teruggebracht, met
assortiment
als gevolg dat het volumeperspectief voor onze
leveranciers is toegenomen. Met diverse
leveranciers en producenten zijn gesprekken
gevoerd en/of trajecten gestart om producten
te verduurzamen (bijvoorbeeld Topbakkers). Dit
alles heeft geleid tot een stijging van het
percentage duurzame producten tot 21%.
Verpakkingen/ papier/
disposables

Het aantal printers op kantoor is gereduceerd
en vervangen door milieuvriendelijke apparaten
waarin FSC papier gebruikt wordt. Het project
disposables bij Albron CP heeft geleid tot een
reductie van 10% van de inkoopwaarde. De
nieuwe verpakkingswijze van de bedrijfskleding
geleid tot 50% reductie van de
verpakkingsmaterialen, dit heeft eveneens
voordelen voor opslagruimte en transport.

Milieu
Werken conform onze procedures waar in
de standaard van ISO 14001 en MVOprestatieladder zijn geïntegreerd.

Het verlagen van onze milieu impact is
een continu proces. Om dit bereiken zijn
er veel uiteenlopende activiteiten
noodzakelijk, ieder jaar weer.
De bodem omhoog. Ons assortiment is
duurzaam en de gast kiest wat hij lekker
vindt.

Aantrekkelijke foodconcepten met een
lekkerder, gezonder, duurzamer en
betaalbaarder assortiment. Verder
verduurzaming van ons assortiment tot
25% door reduceren van het aantal sku's,
minder (20%) rood vlees en meer groente
(20%) gebruiken in de menuplanning, meer
duurzame producten opnemen met een
robuust keurmerk, bijvoorbeeld brood.
Vervolg geven aan de diverse initiatieven,
Al ons papier inclusief het papier van de
zoals verdere reductie disposables bij
marketinguitingen zijn duurzaam. We
Albron CP tot 22% ten opzichte van 2014
bieden meer producten aan op schaal,
gebruiken minder verpakking en
disposables binnen geheel Albron.

Aandachtsgebied
Energie, water en
gasverbruik

Reductie verspilling en
verwaarden reststromen

Mobiliteit

Sociaal en ethisch
ondernemen, met
aandacht voor de
menselijke maat.
Vitaliteit medewerkers

Resultaat 2015
De verbouwing van ons kantoorpand is eind
2014 afgerond. Dit heeft geleid tot een verdere
reductie van water, gas en energie. Dit heeft
een positief effect op de CO2 footprint die
wederom gedaald is.
Door de juiste verpakkingseenheden, just in
time te produceren met verse producten is,
verantwoorde restverwerking en diverse andere
maatregelen is de voedselverspilling
afgenomen. Bij Albron CP is er een
vermindering van Swill en gaat een deel van
het oude brood naar de dieren op de
kinderboerderij. Bij Onze keuken is de
voedselverspilling met bijna 1% afgenomen. Al
ons frituurvet wordt opgehaald door een
professionele partij om te verwaarden tot
biobrandstof. Er zijn diverse projecten bezig
geweest met het voorkomen van
voedselverspilling (samen met een
opdrachtgever de verspilling van vergaderlunches te reduceren) of verwaarden van de
reststromen, bijvoorbeeld hergebruik van
koffiedrap tot briketten, sinaasappelschillen tot
zeep.
Door het ingezette beleid is de gemiddelde
uitstoot van ons leasewagenpark van 124 in
2009 gedaald naar 97 in 2015 . Onze CO2
footprint is in 2015 verder gedaald naar 36,9%
ten opzichte van ons basisjaar. Het grootste
aandeel van onze broeikasgasemissies wordt
veroorzaakt door het wagenpark. (zie ook de
bijlage milieu aspecten)
De certificaten, OHSAS 18001 en MVO
prestatieladder niveau 4 zijn behouden, even
als de accreditatie van Ik Kies Bewust.
• De dalende gezondheidscijfers bij Albron
catering hebben geleid tot nader onderzoek
en het ontwikkelen van Lekker blijven
werken.
• Het aantal ongevallen met verzuim is (%) en
blijft hiermee beneden de norm. Toch zijn er
ook in 2015 diverse preventieve maatregelen
genomen om ongevallen te voorkomen.

Onze aanpak 2016
Tijdens onderhoud en
vervangingswerkzaamheden de adviezen
van de energie audit implementeren, om zo
verdere reductie te bereiken.

Onze lange termijn doelstelling
De adviezen van de energie audit zijn
geïmplementeerd en hebben geleid tot
de voorspelde reductie.

Een logistieke oplossing voor kleine locaties
met beter aansluitende
verpakkingseenheden. Reductie van het
aantal SKU's. Innovatieve oplossingen voor
restverwerking die voldoen aan wet- en
regelgeving en waarbij voedselveiligheid
gewaarborgd is. ICT tools waardoor
monitoring van voedselverspilling nog
toegankelijker wordt. Net als andere jaren
PC's , telefoons en doneren aan de IT
donaties en gaat de opbrengst naar
Cliniclowns. En doorgaan met de diverse
acties (andere aanpak afvalscheiding op
kantoor) en projecten.

Door creatieve oplossingen een verdere
reductie van voedselverspilling.
Disposables worden net als verpakkingen
gescheiden ingezameld en verwaard.

Doorgaan op de ingeslagen weg

Verlaging van onze CO2 footprint.

Sociaal
Werken conform onze procedures waar in
de standaards (OHSAS en MVOprestatieladder) zijn geïntegreerd

Continueren van ISO 26000 als richtlijn
voor een positief perspectief voor
iedereen.

Implementeren van Lekker blijven werken,
met als doelstelling een stijging van het
gezondheidspercentage naar 93,5 % voor
catering.
Verdere uitrol van de preventieve
maatregelen.

Albron biedt een veilige en gezonde
werkomgeving waar onze vitale
medewerkers met plezier werken. Het
gezondheidspercentage is > 95%.
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Aandachtsgebied
Gezonde voeding

Resultaat 2015
Het insourcen van de productspecificaties heeft
geleid tot een snellere en betere vulling van ons
systeem, waardoor we beter aan wet- en
regelgeving voldoen en de voedselveiligheid van
gasten borgen ( allergenen 97%, volledige
voedingswaarde 75 %). Het aandeel gezondere
voeding bedroeg eind 2015 42% van de
inkoopwaarde.

Diversiteit

• Het aantal SFB medewerkers is 4% van de
ureninzet.
• Albron heeft intensief contact met de diverse
opleidingen. Dit heeft geleid tot 18
stageplaatsen op kantoor en bijna 5% van de
ureninzet in de operatie.

Ontwikkeling
medewerkers

• De eerste fase van het vernieuwde
opleidingshuis is in het najaar live gegaan.
Binnen vier maanden hebben 66% van de
medewerkers de basisopleiding gevolgd.
• Alle 305 geselecteerde medewerkers hebben
de wettelijk verplichte allergenentraining met
goed gevolg doorlopen.
• Groeien is Veranderen biedt niet alleen
nieuwe werkmethodieken maar ook een
coaching en begeleidingstraject op locatie.
• De Verandermanagers zijn gestart met het
begeleiden van de eerste groep locaties.
• Met alle kantoormedewerkers is
beoordelings- en voortgangsgesprek
gehouden en vastgelegd in het
personeelsdossier.
Er zijn diverse maatregelen getroffen om
fraude te voorkomen. Om medewerkers op
locatie minder in verleiding te brengen is de
contante verkoop op locaties teruggebracht.
Tweederde van de locaties zijn inmiddels
cashless en maken gebruik van pinbetalingen.
Naleving van procedures wordt gemonitord en
zodra er twijfels zijn wordt een extern
deskundige ingeschakeld voor onderzoek.

Fraudepreventie

Onze aanpak 2016
Samen werken binnen Dutch Quisine, met
focus op eiwittransitie.
Ons assortiment gezonder maken door in de
menusamenstelling 20% minder rood vlees
en 20% meer groenten gebruiken.
Het gezonde assortiment is 45% van de
inkoopwaarde. Een kwart van alle
recepturen verdienen Het Vinkje.
100% productspecificaties aanwezig, om
veiligheid te borgen en te sturen op
productverbetering (vermindering zout, zoet
en vet).
Optimaliseren van de personeelsamenstelling op locatie conform de het
beleid; een mix van diverse nationaliteiten,
jong/oud, man/vrouw, stagiaires(5%) met
een focus op een stijging van het aantal
SFB medewerkers naar 5%.

Onze lange termijn doelstelling
De gemakkelijke keus is de gezonde
keus.
Onze producten zijn aantoonbaar
gezonder geworden (reductie van zout,
zoet en vet)
Het aandeel met vlees en vleesproducten
is gedaald tot 20% van ons assortiment.
Wij verkopen uitsluitend groene vis
(Viswijzer).

Onze personeel samenstelling is een
afspiegeling van de maatschappij.

Verdere ontwikkeling (allergenenmodule) en Geschikte en gemotiveerde medewerkers
uitrol opleidingshuis, 100% van de
die plezier in hun werk hebben en weten
medewerkers hebben de basis opleiding
wat er van hun wordt verwacht.
doorlopen. Verdere uitrol van Groeien is
Veranderen, volledige implementatie binnen
catering eind 2016. De training Sell the
experience wordt na Horeca & Leisure ook
bij catering uitgerold.

Reduceren van cateringlocaties met
contante verkoop.

Geen fraudegevallen door goede
beheersing van geld en goederen,
waardoor afwijkingen direct zichtbaar
zijn.
Catering is cashless, voor Horeca &
Leisure stimuleren pingebruik
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Bijlage Kerngegevens

Economische aspecten
2015
2014
2013
2012
Netto-omzet (euro)
244.084.000
252.500.000
266.900.00
295.300.00
Loonkosten (euro)
72.369.000
67.399.000
73.691.000
81.017.000
Sociale lasten (euro)
12.813.000
11.223.000
12.666.000
12.418.000
Pensioenlasten (euro)
3.740.000
3.908.000
4.761.000
5.405.000
Personeelskosten totaal (euro)
88.922.000
82.530.000
91.118.000
98.840.000
Sponsoring (euro)*
89.543
60.000
50.000
56.850
In 2015 was de omvang van de activa van de onderneming 95,6 miljoen euro. De activiteiten worden volledig gefinancierd uit eigen vermogen. Het eigen vermogen is
afgelopen jaar met 8,4% toegenomen.
Voor overige financiële informatie verwijzen we u naar ons jaarverslag en jaarrekening. Beide zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
* Talentboek, Hotellos S4H, Fight Cancer, Pleisureworld, Vierdaagse, JOGG, Fietsteam, Hubrecht Institute, Stichting Qua Pa.
Overzicht krimpende markt

Sociale aspecten

De afgelopen jaren zijn de gegevens van deze grafieken niet noemenswaardig gewijzigd.
Op basis van de aard van Albron‘s activiteiten kan gesteld worden dat er geen significante variatie in de samenstelling van het medewerkersbestand is.

Milieu aspecten
In onderstaande tabellen vindt u onze directe en indirecte emissie van broeikasgassen in tonnen.

Bijlage interactie met stakeholders

Bijlage Materialiteitsmatrix

Bijlage Begrippen-definitielijst
BBL
Beroepsbegeleidende leerweg (leerlingen)
Cercat
Het Cercat-certificaat is het tastbare en onafhankelijk bewijs van de inspanningen van een cateringorganisatie op gebied van kwaliteit en HACCP. Bedrijven met het
Cercat-certificaat voldoen aan alle procedures en branche specifieke richtlijnen in het kader van ISO 9001, met specifieke aandacht voor voedselveiligheid.
CO2
Koolstofdioxide; een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De toename van koolstofdioxide in de atmosfeer speelt mede een rol in de
opwarming van de aarde.
CO2 voetafdruk/footprint
CO2-voetafdruk geeft inzicht in hoeveel broeikasgassen een bedrijf veroorzaakt. Dit rapport is gebaseerd op de methodiek van de CO2-prestatieladder. De prestatieladder
borduurt voort op het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)1, dat een internationaal erkende stapsgewijze aanpak beschrijft om een CO2 voetafdruk te berekenen. De
emissie inventaris is volgens de internationale ISO 14064-1 norm gerapporteerd (eis 3.A.1. van de CO2-prestatieladder).
Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR staat voor Corporate Social Responsibility. Het is de Engelse term voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij MVO neemt een onderneming de
verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten,
diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen (profit).
Dashboard
Het dashboard bevat een overzicht van de te beheersen risico's en de strategische doelstellingen.
Duurzame consumptie / producten
We laten ons leiden door de volgende principes.
Ons assortiment = én lekkerder, én gezonder, én duurzamer én betaalbaarder.
Lekkerder;
smaak, presentatie, verser en ambiance
Gezonder;
niet onnodig zoet, zout of vet (conform IKB). Vezelrijk. Voldoende groente en fruit.
Duurzamer;
minder verspilling, minder energie, eerlijke handel, diervriendelijker
Betaalbaarder; steeds meer eerlijke onbewerkte producten, schaalvoordeel benutten
Meetmethode: In het Albron Leveranciersportaal wordt vastgelegd welke producten een duurzaamheidskeurmerk hebben. Deze gegevens worden door de leveranciers
aangeleverd. Het % duurzame producten wordt verkregen door de gegevens uit het Leveranciersportaal te koppelen aan de inkoopwaarde.
Fairtrade (Fair Trade)
Eerlijke handel of fair trade bevordert duurzame internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen, zodat alle ondernemers in de
keten een eerlijk deel van de winst krijgen. Fairtrade international is een wereldwijd keurmerk voor eerlijke handel. In Nederland is Max Havelaar het keurmerk voor
Fairtrade.
1

Informatie over het Greenhouse gas Protocol is te vinden op www.ghgprotocol.org

FIRA
het FIRA Rating System©, gebaseerd op ISO 26000, biedt inkopende organisaties een onafhankelijk beeld van de duurzaamheidsinspanningen van hun (toekomstige)
leveranciers.
Gemotiveerde medewerkers
Ons doel is met elke medewerker minimaal één voortgangsgesprek per jaar te voeren. Deze persoonlijke benadering zorgt ervoor dat iedereen zijn doelstellingen kan
formuleren en aanpassen gericht naar de uitdaging die men zoekt in zijn of haar werk.
Gezondheidscijfers/-percentage
Bij Albron wordt gezondheid niet uitgedrukt in ziekteverzuimpercentage, maar in gezondheidspercentage. Hoog hoger het percentage, hoe beter het gaat met de
gezondheid van de medewerkers.
Het Vinkje
Het Vinkje is een initiatief van de Stichting Ik Kies Bewust en geeft door middel van een groen of blauw vinkje op een product aan of het product een gezonde of bewuste
keuze is. Meetmethode: In het Albron Leveranciersportaal wordt vastgelegd welke producten een groen of blauw vinkje hebben. Deze gegevens worden door de
leveranciers aangeleverd. Het % Het Vinkje producten wordt verkregen door de gegevens uit het Leveranciersportaal te koppelen aan de inkoopwaarde.
ILO-normen
De ILO (International Labour Organisation) van de Verenigde Naties heeft een verklaring uitgebracht met internationale normen voor arbeid. Hierin is onder andere een
verbod op dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie in opgenomen.
ISO 9001:2008
Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitssysteem en het verbeterproces om de klanttevredenheid van een organisatie te borgen.
ISO 14001:2004
Een ISO 14001-certificaat betekent dat een organisatie werkt aan vermindering van de milieubelasting.
ISO 26000 richtlijn
ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO die organisaties helpt te bepalen wat MVO voor hen betekent. ISO 26000 is een richtlijn en geen norm en daarom niet
certificeerbaar.
KTO
Albron laat jaarlijks een KTO (klanttevredenheidsmeting) uitvoeren onder opdrachtgevers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen (profit).

Milieu
Albron is een landelijke dienstverlener die niet onderworpen is aan een land, regio of sector regelgeving en beleid voor energie water of uitstoot. Albron heeft zichzelf
vanuit haar certificering een aantal normen opgelegd. Daarom zijn onderwerpen als reductie van energie- en watergebruik, vermindering transport,- en CO2 (en emissies)
uitstoot, - en milieu klachten voor Albron belangrijk en materieel.
MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om als organisatie voortdurend en systematisch te verbeteren op MVO-gebied. Ook geeft de MVO Prestatieladder inzicht in hoe
organisaties ten opzichte van elkaar presteren op dit gebied.
OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor
gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.
SFB
Structureel functioneel beperkten.
SKU
Stock Keeping Unit (voorraad artikel)
Stakeholder(sociaal dialoog)
Een stakeholder is een persoon of een groep personen die belang heeft bij beslissingen of activiteiten van een organisatie. Denk aan klanten, werknemers, overheden,
NGO's en leveranciers. Wanneer een onderneming met deze groep in gesprek gaat is er sprake van een stakeholderdialoog. Het voeren van een stakeholderdialoog is een
belangrijke voorwaarde voor MVO.
OHSAS 18001:2007
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) bevat eisen voor het arbomanagementsysteem waarmee een organisatie de arborisico’s die verband houden
met haar activiteiten kan beheersen en prestaties kan verbeteren.
3P’s
De MVO term: People, planet en profit.

