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Samenwerkingen en eigen initiatieven 
• Albron werkt nauw en veelvuldig samen met opleidings- en onderzoeksintstituten zoals De 
Rooi Pannen in Tilburg, Wageningen University Research, de VU Amsterdam en de 
Universiteit Maastricht. 
• Cityfarming project in samenwerking met o.a. Topsector Tuinbouw, WUR, Philips en Ahold: 
gezondere en duurzamere voeding door binnen de keten door een ultieme beheersing van 
het productieproces en de productkwaliteit te ontwikkelen. 
• The Sustainability Consortium(TSC): samen met het LEI/WUR ontwikkeling meetmethode 
om duurzame producten binnen het cateringassortiment te kunnen duiden.  
• Voedselbank: samen met de voedselbank en het voedingcentrum werken aan een optimale 
samenstelling van de te verstrekken pakketten.  
• Albron is partner van MVO Nederland en onderschrijft daarmee ook het manifest 'Be the 
change'. De 10 uitgangspunten hierin vormen een dagelijkse leidraad. Albron is ook lid van de 
programmaraad van MVO Nederland. 
• FIRA: het FIRA Rating System©, gebaseerd op ISO 26000, biedt inkopende organisaties een 
onafhankelijk beeld van de duurzaamheidsinspanningen van hun (toekomstige) leveranciers.  
Albron neemt deel aan FIRA sinds 19 mei 2011. Albron heeft als eerste de kwalificatie 
Goldmember ontvangen in  januari 2014.  
• Albron is deelnemer van U15, om de provincie Utrecht bereikbaar te houden en 
transportbewegingen te verminderen.  
• Na het opheffen van de projectgroep Biodiversiteit is Albron in diverse gremia en netwerken 
actief om bij te dragen aan robuustere keurmerken. Zoals namens de Veneca in de 
expertgroep keurmerken.   
• Albron heeft de Green Deal: Dutch Cuisine ondertekend. Dit project draagt bij aan de 
eiwittransitie door het ontwikkelen van een toekomstgerichte menusamenstelling. 
• Albron is deelnemer van het MVO-kennisnetwerk, waarin de MVO-/Kwaliteitsmanagers van 
bedrijven met een MVO Prestatieladder certificaatkennis op niveau 4 uitwisselen. 
• Albron is aangesloten bij Veneca, de branchevereniging voor contractcatering, en zit in de 
Commissie Kwaliteit daarvan. Albron is ook aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN) en bij FSIN, de vereniging voor foodservicebedrijven. 
• Albron maakt daarnaast onderdeel uit van de Programmaraad Foodpolicy en Stichting 
Contractcatering (CAO). 
 
Convenanten en codes 
• Albron neemt deel aan Nationaal Preventie Plan, met als doelstelling om met overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap tot gezondere bedrijfsrestaurants te komen.  
• Albron heeft het convenant Verduurzaming Voedsel ondertekend en is actief in de Alliantie 
Verduurzaming Voedsel, dat het aandeel zout, zoet en vet in producten wil terugdringen. 
• Albron is ondertekenaar van het convenant Energie Utrecht, dat zich energiereductie ten 
doel stelt.  
• Albron heeft als eerste cateraar het convenant Horizontaal Toezicht met de NVWA 
getekend. 



• 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 opgenomen. Albron heeft de ILO 
normen ondertekend in 2011. 
• Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Albron heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 
ondertekend, dat betrekking heeft op een verantwoorde wijze van het uitbesteden van 
diensten. 
• De werkinstructies van Albron 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.  
  
Certificeringen 
• ISO 26000 richtlijn: ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO die organisaties helpt 
te bepalen wat MVO voor hen betekent. Albron werkt sinds november 2011 volgens de 
richtlijn. ISO 26000 is een richtlijn en geen norm en daarom niet certificeerbaar. Om de 
structuur en verwachtingen van ISO 26000 volledig toe te passen, heeft Albron, 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 organisaties mogelijk zichzelf 
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 is Albron als eerste foodservice-organisatie gecertificeerd op niveau 4 van 
de MVO Prestatieladder. 
• ISO 9001:2008: deze norm stelt eisen aan het kwaliteitssysteem en het verbeterproces om 
de klanttevredenheid van een organisatie te borgen. Sinds 2000 is Albron ISO 9001 
gecertificeerd. 
• ISO 14001:2004: een ISO 14001-certificaat betekent dat een organisatie werkt aan 
vermindering van de milieubelasting. In 2008 behaalde Albron het ISO 14001:2004 certificaat. 
• OHSAS 18001:2007: OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) bevat eisen 
voor het Arbomanagementsysteem waarmee een organisatie Arborisico’s kan beheersen en 
prestaties kan verbeteren. Sinds november 2011 voldoet Albron aan de eisen van OHSAS 
18001:2007.  
• Cercat: het Cercat-keurmerk 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 branchespecifieke richtlijnen in het kader van ISO 
9001, met specifieke aandacht voor voedselveiligheid. In 2000 heeft Albron het Cercat-
certificaat behaald. 
 


