
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albron GRI-verslag 
2016 

 



 Indicator Toelichting/status van indicatoren 

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	2	van	35	
	

GRI-index (versie G4.0 Core) 

 1 Voorwoord  
 Voorwoord, samenvatting en samenhang 

 
Om het jaarverslag toegankelijk te maken meerdere stakeholders, bestaat het verslag uit twee delen.  
Het eerste deel, het digitale magazine is bestemd een brede doelgroep die kennis wil nemen van de wijze 
waarop Albron werkt. Voor degene die op zoek zijn naar meer gedetailleerde informatie is in de colofon 
het GRI verslag, de verslagverantwoording, materialiteitsmatrix en de begrippenlijst te vinden.  
 
Het digitale verslag is te vinden op:  
http://de-toekomst.instantmagazine.com/albron/duurzaamheidsverslag2016 
 
De samenvatting van de belangrijkste resultaten is te vinden in het voorwoord in het Albron 
Duurzaamheidsverslag. 
 
Hoe wij waarde creëren 
Albron bedenkt, bouwt en beheert foodconcepten met een verhaal. Voor bedrijven en overheden, op 
scholen en universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op evenementen en in dag- & 
verblijfsrecreatie. Duurzaamheid, transparantie en innovatie staan daarbij centraal. In ons 
waardecreatiemodel  visualiseren we hoe Albron waarde toevoegt aan de maatschappij met haar 
activiteiten. Dit model is opgebouwd aan de hand van de richtlijnen van het International Integrated 
Reporting Council, die impact opdeelt in zes vormen van kapitaal. Voor onze bedrijfsvoering maken we 
onder andere gebruik van financieel en sociaal kapitaal in de vorm van financiële middelen en 
samenwerking met leveranciers en partners. Maar de belangrijkste kapitalen zijn onze mensen (menselijk 
kapitaal) en ons assortiment (natuurlijk kapitaal en geproduceerd kapitaal.) Met een mix aan unieke 
competenties, ontwikkeld dankzij jarenlange ervaring, is Albron foodservices een aantrekkelijke partner 
voor opdrachtgevers én werknemers. 
 
Als specialist in het verzorgen en organiseren van Eten & Drinken onder het dak van opdrachtgevers, 
creëren wij waarde voor (personeels)restaurants van werkgevers in bedrijfsleven en overheid, 
recreatiebedrijven en zorgorganisaties, hun werknemers, en hun bezoekers. Eten en drinken is daarbij 
geen essentiële driver voor bezoek maar vrijwel altijd een belangrijk onderdeel van hun propositie. 
Albron voegt voor haar opdrachtgevers waarde toe met financieel voordeel, voor hun gasten een warm 
welkom, voor medewerkers een prettige werkgever, voor leveranciers een sterke partner en voor de 
maatschappij een organisatie die vorm geeft aan de toekomst. Zo creëert Albron al ruim 100 jaar 
waardevolle momenten voor iedereen die bij Albron betrokken is. 
 
Als onderdeel van de bedrijfsvoering wil Albron aanvoerder zijn qua Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Dat doet ze aan de hand van drie hoofddoelstellingen: 
• Lekkerder, gezonder en duurzamer eten en drinken tegen een goede prijs.  
• Maximaal gezonde, geschikte, gemotiveerde en gemixte medewerkers.  
• Verminderen van onze impact op het milieu en voorkomen van onnodige verspilling van voedsel. 
 
Albron realiseert deze pijlers door doelen te stellen, initiatief te nemen, medewerkers, de hele keten en 
stakeholders te betrekken, sterke samenwerkingsverbanden aan te gaan, convenanten te sluiten, 
gedragscodes te ondertekenen en zich te laten toetsen aan externe normen zoals certificering. Alle kennis 

http://de-toekomst.instantmagazine.com/albron/duurzaamheidsverslag2016
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die Albron hiermee opdoet, deelt ze graag: binnen en buiten de organisatie. 

 2 Strategie en analyse  
G4-1 Een verklaring van de hoogste 

beslissingsbevoegde van de organisatie over de 
relevantie van duurzame ontwikkeling voor de 
organisatie en haar strategie. 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Voorwoord / Officiële directieverklaring 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen 
Hieronder de risk appetite die is gebruikt bij de strategiebepaling. Albron overweegt volgend jaar een 
Heatmap hieraan toe te voegen. 
 
De strategie wordt gemonitord op basis van de KPI’s in het dashboard (Zie Albron Duurzaamheidsverslag 
2016- waarde toevoegen). 
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 3 Organisatieprofiel  
G4-3 Naam organisatie Albron B.V. 
G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten Albron is een onafhankelijke, Nederlandse foodservice-organisatie die in catering, horeca en retail actief 

is.  
Albron verzorgt met zo’n 4280 medewerkers lekker en goed eten en drinken op zo’n 1000 locaties: bij 
bedrijven, overheidsinstellingen, in ziekenhuizen en zorginstellingen, binnen dag- en verblijfsrecreatie en 
op Horeca & Leisure locaties.  

G4-5 Locatie hoofdkantoor De Meern, Nederland 
G4-6 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. 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Albron op de kaart. 
 
Overwegend Nederland, beperkte activiteit in België (zie vraag G4-4). Daar buiten hebben we geen 
activiteiten in andere landen. 
In België, zijn we met 24 outlets actief op twee parken van Center Parcs, waar we dezelfde dienst 
verlenen als de dag- en verblijfsrecreatie in Nederland. Hier is met uitzondering van (Belgische) wet- en 
regelgeving, het Nederlandse beleid van toepassing.   

G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. Albron B.V. is de (uiteindelijke) moedermaatschappij van alle Albron ondernemingen. De Albron groep 
bestaat uit de volgende actieve ondernemingen: Albron B.V., Albron Nederland B.V., Albron CP B.V., 
Albron CP Nederland B.V. en Albron CP België N.V. Alle Albron ondernemingen zijn statutair gevestigd te 
Utrecht. 
 
Albron B.V. heeft twee aandeelhouders, Stichting Albron (68,75%) en Facilicom Bedrijfsdiensten B.V. 
(31,25%).  
 
De directie van Albron B.V. wordt gevormd door vijf directeuren, waaronder twee statutaire directeuren. 
Daarnaast is er een driehoofdige RvC die ten minste 5 keer per jaar formeel vergadert met de Statutaire 
Directie. Het bestuur van Stichting Albron bestaat uit de twee leden van de Raad van Commissarissen 
(bestuurders A.I), een oud commissaris (bestuurders A.II)  en twee externe leden (Bestuurders B).  
Binnen Albron Nederland B.V. wordt gewerkt in een vijftal marktsegmenten, te weten Bedrijfsleven, 
Overheid, Zorg, Onderwijs en Horeca & Leisure. Deze segmenten zijn geen zelfstandige rechtspersonen.  
Albron CP Nederland B.V. verricht sinds 19 juni 2010 op de acht Nederlandse parken van Center Parcs de 
horeca en retail food activiteiten. Albron CP België N.V. verricht sinds 1 oktober 2010 op de Belgische 
parken van Center Parcs de horeca en retail food activiteiten. 
 
Albron heeft ook nog een aantal zogenaamde lege bv’s waar momenteel geen activiteiten in worden 
verrichten, maar die wel in stand worden gehouden voor mogelijke toekomstige activiteiten van Albron. 
Stichting Albron is ontstaan door een fusie van de Stichting Albron Capelle en de Stichting Albron Utrecht. 
Deze stichtingen kennen hun oorsprong in de historie van de twee rechtsvoorgangers van het huidige 
Albron, te weten B.R.N. uit Rotterdam en Service One Catering uit Utrecht. Beide organisaties zijn eind 
19e begin 20e eeuw begonnen vanuit een ideële achtergrond met het opzetten en runnen van 
koffiehuizen. Verslavingspreventie en voorkoming van alcoholmisbruik waren toen de belangrijkste 
drijfveren. En hoewel vandaag de dag dergelijke doelstellingen geen onderdeel meer uitmaken van de 
statuten, blijven aandacht en inzet voor gezondheid en welzijn van mensen binnen en buiten Albron 
belangrijke thema´s en waarden binnen het huidige bedrijf.  
 
Stichting Albron beoogt de continuïteit van de activiteiten van Albron B.V. en haar dochtermaatschappijen 
te waarborgen en Stichting Albron heeft de zorg voor het in de stichting aanwezige vermogen in de vorm 
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van deelnemingen, beleggingen, liquide middelen en andere vermogensbestanddelen.  
Daarnaast kan Stichting Albron fondsen besteden aan een nader door het bestuur te bepalen 
maatschappelijke doelstelling die direct of indirect verband houdt met de activiteiten van de door de 
stichting thans of in het verleden gehouden deelnemingen. Albron B.V. is een besloten vennootschap met 
één aandeelhoudster; Stichting Albron. 
 
 

 
G4-8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren 

die worden bediend en soorten 
klanten/begunstigden). 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Albron op de kaart 
en vraag G4-7Zie onze website https://www.albron.nl/ bij branches en thema’s.  

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie. Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Op de kaart - Kerngegevens + Financieel jaarverslag  
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen 

G4-10 Totale personeelsbestand naar type werk, 
arbeidsovereenkomst, geslacht en regio. 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Op de kaart 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen 

G4-11 Percentage medewerkers die onder de collectieve 
arbeidsovereenkomst vallen 

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. 

https://www.albron.nl/
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G4-12 Beschrijf de Supply Chain van de organisatie  Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen – Dashboard met doelen en resultaten 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Eten & Drinken – Supply Chain Eten & Drinken 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen – Supply Chain Mensen 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Eten & Drinken – Streekproducten versus wet- en regelgeving 
 
Als cateraar kopen wij voornamelijk voedingsmiddelen in. Hiervoor maken we gebruik van twee 
Nederlandse groothandels en een landelijke bakkersorganisatie.  Samen vertegenwoordigen zij 95% van 
food inkoop. Aanvullend kent Albron huisleveranciers , banqueting support leveranciers en lokale 
leveranciers.  
Albron verricht geen inkoophandelingen in het buitenland. De producten komen bij voorkeur van 
Nederlandse bodem. 
De non-food inkoop bestaat uit hulpmiddelen en apparatuur om onze dienstverlening te ondersteunen. 
 
Inkoopbeleid 
Albron kent een selectieproces met inkoopcriteria op basis waarvan (Inkoop en directie) een 
leverancier/producent selecteert en beoordeelt voorafgaand aan de contractbesprekingen.  
Een leverancier/producent wordt niet alleen beoordeeld op zijn producten, maar ook op een aantal 
andere criteria, zoals:  

• strategisch (aantoonbare borging partnership in lekker, gezond, duurzaam en is een mogelijke 
leverancier om in de keten samenwerking te realiseren op het gebied van grondstoffen, 
water, energie, materiaal efficiency, verpakkingsvermindering, transport of recycling); 

• duurzaam ondernemen, het ondertekenen van onze Code of Conduct.  
• financieel (betrouwbaar en solvabel, kans op faillissement en reputatieschade nihil); 

Afhankelijk van het product of producent kan een audit een onderdeel zijn van de selectieprocedure. 
 
De inkoopvoorwaarden, inclusief Code of Conduct maken standaard onderdeel uit van het contract.   
Albron heeft de intentie om bij haar leveranciers langdurend producten en/of diensten af te nemen en te 
ontwikkelen. Dit om een antwoord te geven op de marktvraag, onderscheidend vermogen te creëren en 
de proposities van Albron en haar partners te optimaliseren. Aspecten als innovatie, duurzamer 
ondernemen en vertrouwen zijn in de totale keten voor ons evident. Regelmatig ondersteunt Albron  
leveranciers of producenten hun producten te verduurzamen (hulp bij certificering) of gezonder (minder 
zout, suiker of vet) te maken.  
Albron voert periodiek audits uit bij haar huis- en lokale leveranciers en houdt jaarlijks een 
evaluatiegesprek met haar belangrijke leveranciers. In deze gesprekken worden mogelijke 
(verduurzamings-)ontwikkelingen, stakeholderbehoefte en eventuele afwijkingen op afspraken (inbreuk 
op interne of externe codes) besproken. Na een ernstige afwijking of herhaling van een afwijking, wordt 
de verbeteringen nauwlettend gevolgd en zo nodig neemt Albron afscheid van de betreffende leverancier. 

G4-13 Alle belangrijke veranderingen tijdens de 
verslagperiode omtrent omvang, structuur, 
eigendom of Supply Chain 
 
 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Voorwoord – Verder met Facilicom. 
 
De fusie met Facilicom heeft een aantal veranderingen te weeg gebracht:  

• De eigendomsstructuur ( zie ook G4-7)  
• De samenstelling van de directie; vertrek van de HR directeur (HR is ondergebracht bij twee 

operationeel directeuren) 
• Samenstelling van de Raad van Commissarissen  
• Personeelssamenstelling op basis van gelijkheidsbeginsel (management en staf) 



 Indicator Toelichting/status van indicatoren 

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	8	van	35	
	

• Transitie van Prorest locaties naar Albron locaties.  
Een andere wijziging is het onderbrengen van een deel van onze inkoop bij een tweede groothandel 
Telesuper, waarmee een oplossing gevonden is voor de kleinere locaties. 

 4 Commitments met externe initiatieven   
G4-14 Toelichting over de toepassing van het 

voorzorgsprincipe door de verslaggevende 
organisatie.  

Albron heeft een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de diverse standaards (zie vraag 15) en 
haar geïdentificeerde risico’s (zie vraag 1) 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 en de CO2 footprint (zie ook G4_DMS energie). 
Welke risico’s we wel en niet accepteren wordt bepaalt door een verantwoorde bedrijfsvoering, de 
verwachtingen van onze stakeholders en wordt periodiek besproken door de directie.  
 
Onze milieu impact wordt voornamelijk veroorzaakt door :  
Grondstoffen, wij streven naar een duurzaam assortiment. Dit doen wij door de inkoop van producten 
met een duurzaamheidskeurmerk  (doelstelling: 27% van de inkoopwaarde in 2017). Daarnaast zijn we 
gestart met het opzetten van een systeem om op basis van LCA’s om te samen met de keten het 
verbeterpotentieel in kaart te brengen en stapsgewijs verbeteringen aan te brengen. Met als uiteindelijke 
doel ons gehele assortiment te verduurzamen voor een betaalbare prijs. 
Energie, Albron exploiteert onder het dak van onze opdrachtgevers, dit heeft tot gevolg dat onze milieu 
impact in grote mate wordt bepaald transport: 

- Eigen vervoer, het operationeel management bezoekt periodiek alle locaties en outlets. De 
indeling van de verantwoordelijkheidsgebieden wordt regelmatig beoordeeld op efficiency/ km ’s.  

- Vervoer van grondstoffen, frequente aanlevering van verse producten naar alle locaties/outlets. 
Ook hiervoor geldt dat er gemonitord en bijgestuurd wordt, zo zijn afgelopen jaar het aantal 
drops met ruim 5000 gereduceerd. 

Een ander gevolg is dat apparatuur en nutsvoorzieningen door de opdrachtgever worden verstrekt 
(enkele gevallen daar gelaten). Hier is energie/watergebruik niet te kwantificeren en beperkt onze 
invloed tot gedrag van de medewerkers. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld, die extern worden 
gecontroleerd op naleving.  
 
Albron heeft de ILO-normen en de Principles of Corporate Social Responsibility ondertekend.  

G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieu 
gerelateerde en sociale handvesten, principes of 
andere initiatieven die de organisatie 
onderschrijft.  

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Samenwerken – Alle convenanten, codes en lidmaatschappen.  
 

G4-16 Lijst met lidmaatschappen met verenigingen 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.  

Albron is aangesloten bij Veneca, de branchevereniging voor contractcatering. Bij Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN), branchevereniging voor de horecabranche en bij FSIN, de vereniging voor 
foodservicebedrijven. 
 
Albron maakt daarnaast onderdeel uit van de programmaraad van MVO Nederland, Programmaraad 
Foodpolicy, Stichting Contractcatering (CAO) en de Commissie Kwaliteit van de Veneca.  
 
Zie G4-34 voor nevenfuncties van directieleden en Raad van Commissarissen. 

 5 Vaststelling van materiële onderwerpen en 
afbakening 
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G4-17 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. 

Er wordt gerapporteerd over Albron, daar waar relevant wordt er een opsplitsing gemaakt naar de twee 
pijlers (Albron catering of Horeca & Leisure) of de segmenten: catering, zorg, horeca (Albron Center 
Parcs, inclusief retail), dagrecreatie.  
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. 
Zie ook vraag G4-7 

G4-18 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. 

Duurzaamheid is geen vraagstuk op zich maar een onderdeel van ons doen en laten.  
We rapporteren graag over wat ons drijft, wat we doen en al gerealiseerd hebben. Wij publiceren   
jaarlijks ons GRI verslag. Wij kiezen ervoor om doorlopend via bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken of 
onze website www.albron.nl, te vertellen wat wij doen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een MVO-
verslag (digitale MVO-krant) te publiceren, zodat een ieder op eenvoudige wijze kennis kan nemen van 
hetgeen wij voorstaan en hoe wij werken. (Wij kiezen niet voor een traditioneel geaccrediteerd 
jaarverslag.) 
 
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 de 
komende jaren vastgesteld. 
De selectie van relevante onderwerpen zijn gebaseerd op ons beleid, onze standaards, gesprekken met 
onze stakeholders en de daaruit volgende materialiteitsmatrix en de leidraden van GRI. Vervolgens is 
vastgesteld om onze verslaglegging te doen in een digitale MVO-krant, aangevuld met een aantal 
technische gegevens in een GRI verslag als bijlage (op basis van Core). Het geheel wordt verder 
benoemd als Duurzaamheidsverslag)  
	
Proces van data verzameling 
De scope van dit verslag is Albron B.V. (waaronder Albron Nederland B.V., Albron CP Nederland B.V., 
Albron CP België N.V.) De entiteiten Albron Cadema B.V. en Albron Travel Catering B.V. vallen buiten 
deze verslaglegging. 
De directie van Albron is verantwoordelijk voor de inhoud van het Duurzaamheidsverslag. 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. Andere gegevens komen uit onze backoffice 
systemen (bijvoorbeeld HR-gegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden (elektriciteitsgebruik). 
Wanneer er sprake is van inherente beperkingen in de data dan wordt dit bij de gerapporteerde 
informatie expliciet genoemd. 
Afdeling Kwaliteit controleert de verkregen informatie op aannemelijkheid, vergelijkt de data met de 
gegevens van voorgaande rapportages en vraagt indien nodig aanvullend bewijsmateriaal op.  
 
Alle processen zijn vastgelegd in het (digitale) kwaliteitsmanagementsysteem. Het dashboard is middels 
review en preview gesprekken een onderdeel van de reguliere planning- en control cyclus. Dit betekent 
dat de data worden gerapporteerd door middel van de periodieke rapportages.   
 
Afbakening van het verslag:  
Wij rapporteren alleen over de impact van de materiele aspecten binnen onze eigen organisatie: 

http://www.albron.nl
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economische, sociale (onze mensen) en milieuaspecten van onze bedrijfsvoering (ons assortiment, CO2 
emissies).   
Al onze gegevens betreffen de gehele organisatie met uitzondering van de milieuprestatie-indicatoren. 
Die zijn om praktische redenen verkregen uit CO2-footprint (zie DMA energie) voor het hoofdkantoor. 
(Albron werkt onder dak van opdrachtgevers, gebruikmakend van het restaurant en nutsvoorzieningen 
van de opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen doorgaans geen splitsing maken in het energieverbruik 
of afvalscheiding door Albron.) met uitzondering van het noemen van een aantal activiteiten, waarin wij 
samenwerken binnen de keten. (zie vraag G4-15), wordt er in het Duurzaamheidsverslag niet over 
gerapporteerd over onderwerpen waar Albron minder of geen invloed heeft. 
 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen - Omgevingsanalyse 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Samen werken - Stakeholdercontacten 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen – Omgevingsanalyse 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen – Dilemma & Oplossing 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Eten & Drinken - Dilemma & Oplossing 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving – Dilemma & Oplossing 

G4-19 Overzicht van alle materiële onderwerpen die 
tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van 
het verslag zijn vastgesteld. 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon - Materialiteitmatrix 

G4-20 Vermeld voor elk materieel onderwerp de 
afbakening binnen de organisatie. 

De inventarisatie van de materialiteit is gebaseerd op de richtlijn ISO 26000 en wordt getoond in de 
Materialiteit Matrix (zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon - Materialiteitmatrix ). Onze 
waardeketen en de strategie ( Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen) tonen de 
relatie tussen de veel genoemde thema’s en ons beleid verwijzen naar G4-18 .  

G4-21 Vermeld voor elk materieel onderwerp de 
afbakening buiten de organisatie.  

Zie G4-20 en G4-18 
Alleen eigen impact 

G4-22 Gevolgen van een eventuele herformulering van 
informatie die in een eerder verslag is verstrekt 
en de redenen voor deze herformulering. 

Er heeft geen herformulering plaatsgevonden; geen gevolgen van herformulering.  

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van 
vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte 
en afbakening. 

Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van het vorige verslagperioden ten aanzien van 
reikwijdte en afbakening.  
De samenwerkingsovereenkomst met Facilicom is op 19 oktober 2016 getekend en is de transitie gestart. 
Te beginnen bij het overzetten naar de backoffice systemen van Albron. Met als gevolg dat vanaf die 
datum de financiële resultaten en de personeelsgegevens bij die van Albron zijn geteld. Alle overige 
informatie is niet meegenomen in dit verslag.  
Er zijn geen wijzigingen in beleid, doelstellingen, definities en/of meetmethoden op de gerapporteerde 
data ten opzichte van eerdere verslaggevingsperioden. Alleen de vormgeving is aangepast, door het 
gebruik van een digitaal MVO-verslag, met GRI in de bijlage.  
 
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 vierde jaar dat Albron 
rapporteert op GRI 4-niveau Core.  

 6 Betrokkenheid van stakeholders  



 Indicator Toelichting/status van indicatoren 

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	11	van	35	
	

G4-24 Lijst van betrokken stakeholders  Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Samenwerken - Stakeholdercontacten 
G4-25 Basis voor het identificeren en selecteren van 

stakeholders . 
Albron heeft bij de identificatie van haar stakeholders en betrokkenheid de diverse vereiste analyses uit 
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. 

G4-26 Benadering van het betrekken van 
belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan 
per type en groep belanghebbenden.  

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Samenwerken 
 
Door diverse functionarissen (van directie tot en met middenmanagement) en op diverse manieren 
worden stakeholders betrokken bij onze bedrijfsvoering en van gedachte gewisseld over duurzaamheid. 
Dit loopt via reguliere contacten, overleg, medezeggenschap, klant- en gasttevredenheidsonderzoeken, 
speciale bijeenkomsten zoals een leveranciers dag, ontbijtsessie met opdrachtgevers, focusdagen, 
enquête of klantenarena. Door het ontwikkelen van foodconcepten die waarde toevoegen aan de 
opdrachtgevers, wordt de samenwerking met prospects, opdrachtgevers, producenten en Albron 
geïntensiveerd en is het zoeken naar duurzame oplossingen een dagelijks onderwerp.  
 
Ook de directie is onderdeel van dit proces en steeds vaker is de commercieel of operationeel directeur in 
gesprek met een opdrachtgever over hetgeen hij van Albron verwacht, zodat de exploitatie wijze van 
Albron ook bijdraagt aan het duurzaamheidsbeleid van de opdrachtgever. De samenwerking met 
opdrachtgevers verandert naar een strategisch partnership. Of als Albron wil dat een producent gaat 
verduurzamen. Zo is in 2016 een proces opgestart met de algemeen directeur van Albron, directie van 
een grote foodproducent en SMK (Stichting Milieukeur) om te komen tot een methode om producten te 
verduurzamen, rekening houdend met de uitgangspunten van alle partijen. De verwachting is dat Albron 
in 2018 de duurzame producten in haar assortiment heeft. Zo hebben gesprekken met stakeholders ook 
invloed op het beleid van Albron.  
 
Bij beslissingen die specifieke stakeholdergroepen raken, wordt contact opgenomen met de betreffende 
stakeholders. Ook nodigen wij stakeholders regelmatig uit voor een werkbezoek. Dit alles naar behoefte 
en wisselende frequentie. 
Tijdens de performance gesprekken met leveranciers/producenten is verduurzaming een van de 
onderwerpen.  

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.  

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, opmerkingen van stakeholders worden 
beoordeeld als een mogelijke verbetering en regelmatig worden aanpassingen geïmplementeerd. Zo 
wordt op verzoek van de stakeholders om meer te communiceren over hetgeen we doen, dit jaar 
wederom een Duurzaamheidsverslag gepubliceerd. 
Voor onze medewerkers is er iedere twee weken een (digitale) Nieuwsbrief, zodat zij de laatste 
ontwikkelingen kunnen lezen. Voor het management en kantoormedewerkers wordt viermaal per jaar 
een Focusdag gehouden, waarop alle laatste ontwikkelingen worden besproken (al dan niet in 
workshops) Dit duurzaamheidsverslag wordt op de Focusdag van 30 juni 2017 gepresenteerd. 
 

 7 Verslagparameters  
G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie 

betrekking heeft. 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon - Verslagverantwoording 



 Indicator Toelichting/status van indicatoren 

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	12	van	35	
	

G4-29 Datum van het meest recente verslag. Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon - Verslagverantwoording 
G4-30 Verslaggevingscyclus. Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon - Verslagverantwoording 
G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de 

inhoud ervan. 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon 

G4-32 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.  

Albron rapporteert op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) versie 4. Op basis 
van Core, dit zal ook het geval zijn in 2018. Albron is voornemens om haar nieuwe online 
Duurzaamheidsverslag komend jaar uit te breiden, waarbij de toegankelijkheid voor meerdere 
stakeholders het uitgangspunt blijft.  

G4-33 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.  

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Colofon - Verslagverantwoording 

 8 Bestuur  
G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie, inclusief 

commissies voor het hoogste bestuursorgaan. 
Identificeer alle commissies die verantwoordelijk 
zijn voor de besluitvorming rondom de impact op 
economie, milieu en maatschappij.  

Directie van Albron: 
 
Teun Verheij - CEO 
Teun Verheij (57) is sinds 1 juli 1989 werkzaam bij Albron en sinds 1 april 2001 algemeen directeur. Hij 
werd op 3 augustus 1959 geboren te Scheveningen en studeerde Bedrijfskunde aan de Interfaculteit te 
Delft. Hij vervult diverse bestuursrollen op de scheidslijn van Publieke Private Samenwerkingen voor wat 
betreft gezonder en duurzamer voedsel als ook in het sociale domein ten aanzien van inclusief werken als 
verantwoord marktgedrag. 
Teun Verheij is als Statutair directeur, eindverantwoordelijk voor de continuïteit van Albron. Specifieke 
aandachtgebieden: Overall duurzaamheid / kwaliteit / assortiment en Ondernemingsraad. 
 
Hij heeft verschillende nevenfuncties. Hij is lid van het bestuur van: 

• Branchevereniging Veneca 
• Stichting Ik Kies Bewust 
• Alliantie Verduurzaming Voedsel 
• Akkoord Verbetering Productsamenstelling 
• Voorzitter Locus, netwerk van bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven 

Tim Kraaier - CFO 
Tim Kraaier (54)  is sinds 1 december 2011 CFO bij Albron. Tim heeft ruime ervaring als bestuurder 
opgedaan bij (internationale) bedrijven in functies in binnen- en buitenland. Eerdere werkgevers van Tim 
waren G4S, Ahold, Sonepar/Technische Unie en Ernst & Young. Daarnaast heeft Tim vele jaren 
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bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad bij (bedrijfstak) pensioenfondsen. 
 
Tim Kraaier is als statutair lid van de directie RvC. Specifieke (MVO)aandachtsgebieden: Facilitaire zaken 
inclusief hieraan gekoppelde duurzaamheidsbeleid- en doelstellingen 
 
Robert Visser - Directeur Horeca & Leisure 
Robert Visser (48) is sinds januari 2013 werkzaam binnen Albron als directeur Horeca & Leisure. Robert 
is geboren op 4 januari 1969 te Alphen a/d Rijn. Hij studeerde op Stenden University (Bachelor, Hotel 
Management) te Leeuwarden en aan de Universiteit van Amsterdam (Drs. Organisatie- en Beleidskunde). 
Hij heeft vele jaren bij Pierre et Vacances Center Parcs Group gewerkt als Chief Operating Officer Center 
Parcs Europe en Managing Director Center Parcs The Netherlands, Germany & Belgium. 
 
Robert Visser, directeur Horeca & Leisure, heeft verschillende nevenfuncties:  

• Voorzitter advisory board Stenden University, Hotel Management School 
• Lid van raad van advies Foodservice Network 
• Raad van Toezicht StayOkay 

Robert Visser is eindverantwoordelijk voor continuïteit en rendabele groei van marktaandeel Horeca & 
Leisure (incl. alle MVO doelstellingen) 

Corno Stam - Commercieel Directeur Catering 
Corno Stam (51 jaar) is vanaf 1 december 2012 in dienst bij Albron. Eerder, in de periode van december 
1992 tot december 2002, werkte hij ook al bij Albron. Destijds is hij begonnen bij het partycatering 
onderdeel. Verder heeft hij binnen Albron diverse algemene en commerciële management- en 
directiefuncties bekleed. In de periode daar tussenin was Corno Stam werkzaam binnen de uitzend- en 
detacheringsbranche, als Algemeen Directeur bij Tènce! Uitzendbureau, destijds onderdeel van Vebego. 
Corno Stam is tevens bestuurslid (penningmeester) bij FSIN.   
 
Hij is eindverantwoordelijk voor de commercie en continuïteit en rendabele groei van marktaandeel 
Catering, (incl. alle MVO doelstellingen). 
 
Dick Bennink - Operationeel Directeur Bedrijfsleven & Overheid 
Dick Bennink (58) heeft lange ervaring in de dienstverlening. Na zijn studie Toegepaste Huishoud 
Wetenschappen is hij in dienst getreden bij Facilicom en heeft van 1995 -1991 bij SGA 
(Schoonmaakbedrijf Gemeente Amsterdam) gewerkt. Sinds 25 maart 1991 is weer hij in dienst bij 
Facilicom waar hij diverse operationele directie functie bekleed heeft. Vanaf oktober 2002 was hij 
Algemeen Directeur van Prorest Catering (onderdeel van Facilicom) dat in oktober 2016 is opgegaan in 
Albron. Dick Bennink is voorts bestuurslid van de Veneca, de Vereniging Nederlandse 
Cateringorganisaties en lid van de Adviesraad van Food Service Network. 
Dick Bennink is eindverantwoordelijk voor continuïteit en rendabele groei van marktaandeel Catering, 
(incl. alle MVO doelstellingen) 
 
Raad van Commissarissen 

De heer H.R. Vos  
President & CEO, Belmond ltd. De heer Vos heeft een achtergrond in Horeca & Leisure markt (hotels en 
hospitality).  
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De heer G. Boon  
De heer Boon (57 jaar) heeft bedrijfseconomie en rechten gestudeerd en heeft in zijn carrière diverse 
functies bekleed binnen o.a. Unilever, Afvalverwerking Rijnmond, Van Gansewinkel Group en Nutreco. Op 
dit moment vervult de heer Boon nog een aantal andere commissariaten en bestuursfuncties waaronder 
voor de Ondernemingskamer. Voorzitter Raad van Commissarissen Albron, lid Raad van Commissarissen 
KPMG, lid Raad van Toezicht Initiatief Duurzame Handel, Raad bij de Ondernemingskamer, Boardroom 
Adviseur, lid Raad van Advies CFO community Boer & Croon, lid Raad van Advies CFO Community Alex 
van Groningen, gastspreker Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De heer J.A. Gennissen  
Drs. Hans Gennissen (57 jaar) is Voorzitter Algemeen Bestuur van Facilicom Group. Gennissen heeft aan 
de wieg gestaan van het multi-servicesconcept waarmee Facilicom met al zijn facilitaire divisies zich in de 
markt onderscheidt. De ervaring van Gennissen bij Facilicom, toen nog Gom geheten, begon al tijdens 
zijn studie bedrijfseconomie. Na zijn afstuderen kreeg hij de opdracht het overgenomen bedrijf Breijer 
Bouw en Installatie te integreren in het concern, en bouwde Breijer uit van een lokaal onderhoudsbedrijf 
tot een allround bouw- en installatiebedrijf met vestigingen in de hele Randstad. In 1991 is hij benoemd 
tot adjunct algemeen directeur van Facilicom Group. Gennissen was van 2001 tot 2016 
eindverantwoordelijk bij Facilicom.  

 Benoemings 
termijn 

Benoemings termijn 
verstrijkt 

Achtergrond 

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

Eerste Juli 2019 Horeca en Leisure 

De heer J.A. Gennissen 
Geboren 04-08-1960  
RvC lid m.i.v. 19-10-2016 

Eerste Oktober 2020 Economie,  
Werkervaring: schoonmaak, 
facilitaire dienstverlening 

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

Eerste December 2020 Economie,  
Werkervaring: schoonmaak, 
facilitaire dienstverlening 

 
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. Met uitzondering van het 
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voorzitterschap zijn er geen speciale taken aan de individuele commissarissen toegekend. De raad kent 
geen separate commissies. 
De directie is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering (inclusief MVO) en besluitvorming. 
Afhankelijk van het onderwerp wordt het seniormanagement, de medezeggenschapsraad en/of Raad van 
Commissarissen betrokken bij besluitvorming. De directie stelt met het seniormanagement het 
jaarbudget vast, met als uitgangspunt de meerjarenplanning en de actuele situatie. 
 
Zie ook Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Op de kaart – Kerngegevens - Verslag Raad van 
Commissarissen 2016. 
 
Organogram  

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 (financieel); team-/afdelingsniveau en individueel niveau. 
Ieder is goed voor 1/3 deel van de bonus.  
Afhankelijk van de functie/afdeling worden bij individueel niveau duurzaamheidsdoelstellingen 
vastgesteld. De RvC heeft voor 2016 de volgende MVO duurzaamheidsdoelstellingen expliciet benoemd 
en als prestatiecriteria  voor de directie vastgesteld: verduurzaming assortiment en reductie van het 
aantal SKU’s, implementatie van Lekker Blijven Werken en verhoging gezondheidspercentage.   

 9 Ethiek en integriteit   
G4-56 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 het management commitment 
vormen met elkaar de interne gedragscode en zijn in samenwerking van seniormanagement en directie 
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tot stand gekomen. Vervolgens zijn deze kernwaarden geïmplementeerd middels speciale bijeenkomsten 
voor medewerkers van kantoor en locatie-leidinggevenden.  
 
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.  
Daarnaast onderschrijft Albron de internationale ILO en OESO richtlijnen. 
 
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. 
 
Voor leveranciers zijn de Principles of Corporate Social Responsibility en onze Code of Conduct 
opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarden.  
 
Albron monitort naleving van de principes en kent een sanctiebeleid voor afwijkend gedrag. 
Albron kent diverse meldpunten (al dan niet anoniem) om omissies te melden.  

  Materiële onderwerpen   
10  Economische prestatie-indicatoren  

  Economische prestaties  
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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Op de kaart - Kerngegevens 
 
 
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 BV, 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 
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na een grondige investeringsanalyse/businesscase en een beoordeling door een gespecialiseerde 
accountant in een due diligence. Desinvesteringen in bedrijfsonderdelen deden zich in 2016 niet voor. 
In 2016 is een belangrijke samenwerking met Facilicom tot stand gekomen. Facilicom is een familie-
bedrijf, actief in onder andere schoonmaak, beveiliging en technisch onderhoud. Tegen uitreiking van 
aandelen heeft Albron B.V. cateraar Prorest Catering B.V. verworven als eerste stap naar een 
meerderheidsaandeelhouderschap van Facilicom in 2019. Deze samenwerking biedt Albron 
schaalvoordeel en groei in segmenten als zorg, Horeca & Leisure en ook de mogelijkheid om bij tenders 
voor Multi services of integraal facilitair management(IFM) een belangrijke rol te spelen. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om in de toekomst de Belgische catering activiteiten van Facilicom samen te voegen 
binnen Albron B.V. Prorest Catering B.V. is per 1 januari 2017 juridisch gefuseerd met Albron Nederland 
B.V. 
 
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. 
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. 
 
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 
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11 Milieu prestatie-indicatoren  
  Energie  

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 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving 
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 

systemen. 
- De eindcontrole in februari, waarbij de jaarrekening en de onderliggende cijferopstellingen worden 

gecontroleerd. 
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. 

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn 
gegenereerd en gedistribueerd 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Op de kaart - Kerngegevens 
 

G4-EC4 De financiële steun van een overheid. Albron ontvangt geen steun van een overheid.  
  Marktaandeel  

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 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. 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 Managementteams 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.      

G4-EC5 Verhouding tussen het standaard instap loon 
naar geslacht in vergelijking met lokale 
minimumloon op belangrijke locatie van de 
operatie 

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. 

G4-EC6 Procedures voor lokale personeelswerving en 
aandeel van het topkader afkomstig uit de lokale 
gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties. 
 

Albron werft 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 286 werknemers werkzaam; Een directie van 4 leden en 15 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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de managementaanpak.” 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,…). 
Door de diversiteit van acties en maatregelen die wij nemen om onze milieu impact te verminderen is het 
effect moeilijk te kwantificeren en het effect niet meetbaar in cijfers is. Dat neemt niet weg dat wij ervan 
overtuigd zijn dat al die kleine stappen effect hebben en we overtuigd zijn van onze doelstelling:   
Reduceren van onze milieu impact en voedselverspilling breed zien en alleen op de CO2 footprint een 
jaarlijkse reductie van 4 % als KPI hebben.  
 
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 45,2% 
ten opzichte van het basisjaar 2009. De verbouwing van het kantoorpand begint zijn vruchten af te 
werpen, we hebben een reductie bereikt van 9% ten opzichte van 2015. Daarnaast is ons restaurant 
gedurende twee maanden buiten gebruik geweest. 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.  
Dit doen wij middels diverse activiteiten, zelfstandig of gezamenlijk met ander partijen in de keten.  
Een aantal acties in 2016 zijn: 
• Pilot (samen met een tweetal opdrachtgevers), reductievoedselverspilling bij vergaderlunches. 
• Pilot gestart om van koffiedrap biomassapellets te laten maken. 
• Onderzoek naar de verwerking van sinaasappelschillen tot zeep (met MVO NL). 
• Bij Albron CP monitoren en terugdringen swill en verbruik frituurolie (door het gebruik van vetmeter 

en vetfilter). 
• Door de invoer van de A la Carte formule in het IJssellandziekenhuis Rotterdam is de 

voedselverspilling in 2016 met 55% gereduceerd (ten opzichte van 2015). 
 
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 

G4-EN6 Vermindering van het energieverbruik Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving 
 
De energie die Albron op het hoofdkantoor inkoopt, is sinds 2011 100 procent groen en de energie-audit 
laat zien dat het kantoorpand na de verbouwing energielabel B heeft. Er zijn diverse energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd, die geleid hebben tot het verlagen van ons energiegebruik: 
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• 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. Ook in 2016 hebben we weer meegedaan de Warme Truien Dag. Deze dag levert op 
kantoor een besparing op van 75 m3 gas. 

  Water  
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 

 

G4-EN8 Totale wateronttrekking per bron Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving 
 
In ons Kantoormilieuplan besteden we onder andere aandacht aan het verminderen van ons 
waterverbruik. Zo heeft het vervangen van sanitaire voorzieningen door non-touch apparatuur in eerste 
instantie er toe geleid tot een vermindering van het waterverbruik. 
In 2016 is het waterverbruik gestegen. Na een periode van daling van aantal pandbewoners is er vorig 
jaar een stijging geweest, onder andere door de komst van Prorest. Daarnaast is er een 
beregeningssysteem in gebruik genomen voor de fruitbomen die voor de deur staan. In 2017 doet Albron 
mee aan een onderzoek van de Universiteit van Maastricht om het watergebruik van het assortiment in 
kaart te brengen.  

  Uitstoot  
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 

G4-EN15 Directe uitstoot van broeikasgassen (scope 1) Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving en Bijlage Milieu aspecten. 
 
Reductie CO2-uitstoot leasewagenpark 
Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door onze leasevoertuigen.  
Door middel van diverse maatregelen, zoals een jaarlijks bijstellen van de lease autokeuze op basis van 
ANWB top 10, uitstoot en carpooling , reduceren wij onze footprint: 
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. 
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In onderstaande tabellen vindt u onze directe emissie van broeikasgassen in tonnen.  
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G4-EN16 Energie indirecte uitstoot van broeikasgassen Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving en	Bijlage Milieu aspecten. 
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(scope 2) In onderstaande tabellen vindt u onze indirecte emissie van broeikasgassen in tonnen. 
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G4-EN19 Vermindering van broeikasgassen emissies Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving	en Bijlage Milieu aspecten 
 
Reductie CO2-uitstoot 
Door genomen maatregelen is onze uitstoot verminderd en onze doelstelling behaald. De monetaire 
waarde is gebaseerd op de rekenmethode van het Schaduwprijzenhandboek van CE Delft. 

2009 
basisjaar 2014 2015 2016 Jaar	

1,943 1,226 1,171 1,065 verschil	in	
uitstoot	in	ton	

x	 -	717	 -772	 -878	 t.o.v.	basisjaar	

		 -	82	 -	55	 -106	 t.o.v.	vorig	
jaar	

€	48.575	 €	30.650	 €	29.275	 €	26.625	 in	€	
2009 

basisjaar	 2014 2015 2016 
verschil	in	
uitstoot	in	% 

x -	36,9% -39,8% -42,5% t.o.v.	basisjaar	

		 -	4,22%	 -4,60%	 -9,05%	 t.o.v.	vorig	
jaar	
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  Naleving  
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 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren. 
Resultaten zie bovenstaande : zie EN6, EN8, EN15 en EN16 

G4-EN29 Monetaire waarde van significante boetes en 
totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 
niet naleven van milieuwet- en regelgeving. 

Albron heeft geen waarschuwingen of boetes ontvangen. 

  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.” 

Zie G4 DMA economische prestaties en milieu prestatie indicatoren. 

 

G4-EN30 Significante milieugevolgen van het transport van 
producten en andere goederen en materialen die 
worden gebruikt voor de activiteiten van de 
organisatie en het vervoer van personeelsleden. 
 

Zie ook EN15 en EN16 
 
Albron maakt gebruik van twee groothandels (Sligro en Telesuper) (eerstelijns) voor goederen. Top 
Bakkers levert het grootste deel van het brood aan catering. Samen vertegenwoordigen zij 95% van de 
inkoopwaarde. Door een aanpassing in ket leveringsschema en het contract met Telesuper hebben we in 
2016 het aantal drops met ruim 5000 verminderd. 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 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.  
 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Eten & Drinken - Dilemma & Oplossing. 

  Milieu klachten  
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.  

G4-EN34 Aantal klachten over de gevolgen voor het milieu 
ingediend, aangepakt en opgelost door middel 
van formele klachtenprocedures. 

Albron heeft in 2016 geen klachten, waarschuwingen of boetes ontvangen over milieu aspecten. 

 12 Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor 
volwaardig werk 

 

  Werkgelegenheid  
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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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen 
Zie G4-1 en DMA economische prestaties  
 
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.  
Onze kernwaarden (gastvrij, betrokken, durf en vertrouwen) en het “Lekker blijven werken menu” met 
de drie smaken; gezonder, beter en leuker, zijn de kern van ons HR beleid.  
 
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 
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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Waarde toevoegen - Dashboard en LA4 t/m LA16 

  Verhouding tussen werkgever en 
werknemer 

 

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 DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk. 

 

G4-LA4 Minimumopzegtermijnen verband met 
operationele veranderingen, inclusief of deze zijn 
gespecificeerd in collectieve overeenkomsten 

Albron hanteert in de regel in de individuele arbeidsovereenkomst de wettelijke opzegtermijnen. 
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  Gezondheid  en veiligheid  
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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 - Mensen 
 
Zie G4-1, en DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk. 
 
Een veilige en gezonde werkomgeving 
Albron signaleerde 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. Vanuit de filosofie dat iedereen gezond wil 
zijn, communiceerde Albron met het gezondheidspercentage. Inmiddels is besloten dat we in 2017 terug 
gaan naar de term ziekteverzuim, in de hoop dat daar een effectiever signaal van uit gaat.   
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 
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 het najaar 
zijn er plannen gemaakt (en 1 april 2017 gerealiseerd) om over te stappen naar de FAD (Facilicom Arbo 
Dienst).  
Met ingang van medio 2017 worden in de Arbowet een aantal wijzigingen van Kracht, die betrekking 
hebben op de Arbodienstverlening, de ondernemingsraad en de preventiemedewerker(s). De overstap 
naar de FAD en de wetswijziging hebben geleid tot het opzetten van een preventieplan met verdergaande 
preventieve maatregelen, om de vitaliteit van de medewerkers te vergroten  
 
In het Albron Duurzaamheidsverslag 2016 - Mensen 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 Arbo-
jaarplan. 
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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. Albron blijft met 2,1% onder haar norm van < 3,0. 

G4-LA5 Percentage van het totale personeelsbestand dat 
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. 

100% 

G4-LA6 De tarieven van letsel, beroepsziekten, verloren 
dagen, en verzuimcijfers en het aantal werk 
gerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht. 

Tot op heden kent Albron kent geen beroepsziekte en geen sterfgevallen door werk gerelateerde 
ongevallen.  
 

G4-LA7 Werknemers met een hoge incidentie of hoog 
risico op ziekten die verband houden met hun 
beroep. 
 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen – Lekker Blijven Werken. 
 
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: 
 
• 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. 
G4-LA8 Arbo-onderwerpen vastgelegd in formele 

overeenkomsten met vakbonden. 
 

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%). 

  Training en opleiding  
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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 DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en volwaardig werk. 

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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen - Opleidingshuis 

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt 
ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling, naar geslacht. 

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 HK collega’s hebben jaarlijks een beoordelingsgesprek. 

  Diversiteit en kansen  
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, 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. Albron heeft in november 2016 het certificaat PSO ladder trede 3 behaald.  
Met 9 % SROI hebben we een forse stap gezet om onze doelstelling van 10% te bereiken. 
Albron maakt gebruik van een stagebureau om de operatie te ondersteunen bij de opleiding en plaatsing 
van SFB medewerkers en/of stagiaires. Het resultaat wordt regelmatig in de Managementteams 
geëvalueerd. 

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. 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen. 
De samenstelling van bestuurslichamen staat in G4-34. 

  Arbeid en klachten  
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, 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.  

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

Er zijn geen klachten over arbeidsomstandigheden ingediend.  

13  Mensenrechten  
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  Anti discriminatie  
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, G4-14, G4-15, G4-56 en DMA economische prestaties en aanvulling arbeidsomstandigheden en 
volwaardig werk. 
 
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. 

G4-HR3 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de 
genomen corrigerende maatregelen. 

Albron kent een verbod op discriminatie, dit is opgenomen in onze gedragsregels. Er zijn geen meldingen 
van discriminatie gedaan. 

  Vrijheid van vereniging en collectieve 
onderhandelingen 

 

G4-DMA 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. 

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA 
mensenrechten. 
 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen – Medezeggenschap voorop. 
 
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. 

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. 

Albron’s activiteiten en significante leveranciers zijn uitsluitend gevestigd in Nederland en België, waar 
het in deze indicator omschreven risico (zeer) gering is. Desondanks heeft Albron in haar 
Inkoopvoorwaarden waar een leverancier voor moet tekenen de Code of Conduct opgenomen. 
In de gedragscode zijn mensenrechten en ethische kwesties geborgd. 
Klachten kunnen op diverse manieren (ook anoniem) gemeld worden, in 2016 zijn er geen meldingen van 
schendingen ontvangen.  
Zie ook G4-12 en G4-SO5. 

  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.” 

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA 
mensenrechten, G4-HR4 en zie ook onze standaards in vraag G4-14 en G4-15.  
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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. 

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

  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 

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA 
mensenrechten, G4-HR4 en zie ook onze standaards in vraag G4-14 en G4-15. 

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. 

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

 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.  

Zie G4-1 en DMA economische prestaties, DMA arbeidsomstandigheden en volwaardig werk en DMA 
mensenrechten, G4-HR4 en zie ook vraag 56 en onze standaards in vraag G4-14 en G4-15.  

G4-HR12 Aantal klachten over mensenrechten ingediend, 
aangepakt en opgelost door middel van formele 
klachtenprocedures.  

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

 14 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 
de managementaanpak  

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 
aan de lokale werkgelegenheid. (zie ook vraag G4-12 en G4-EC6) 
Voor milieu impact zie:  DMA milieu prestatie indicatoren 

G4-SO1 Percentage van de operaties met 
geïmplementeerde lokale betrokkenheid van de 
gemeenschap, effectbeoordelingen en 
ontwikkelingsprogramma's. 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Milieu & Omgeving – Het begint dichtbij. 
 
 

  Anticorruptie  
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 

Zie G4-1, G4-12, DMA economische prestaties en DMA mensenrechten. Zie ook vraag G4-56 en onze 
standaards in vraag G4-14 en G4-15.  
 
Corruptie staat haaks op ons beleid. Vertrouwen is een van onze kernwaarden en eerlijk zaken doen is de 
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de managementaanpak.” 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.) 

G4-SO3 Totaal aantal en percentage van de activiteiten 
beoordeeld op risico's verbonden aan de corruptie 
en de belangrijke risico's geïdentificeerd. 

Ten tijde van de crisis heeft Albron haar anticorruptie aanpak geïntensiveerd. Ons grootste risico zit bij 
kassahandelingen, waar men met contact geld betaalt (locaties). Het beleid van Albron is “cash less”, dit 
beleid werpt inmiddels zijn vruchten af. 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.  
 

G4-SO4 Communicatie en opleiding op het anti-corruptie 
beleid en procedures 

Ons operationele management heeft een training in anti-corruptiebeleid en -procedures gevolgd. 
Bij verdachte omstandigheden schakelen we de hulp van een externe deskundige in.  

G4-SO5 Bevestigde gevallen van corruptie en de getroffen 
maatregelen 

• In 2016 hebben 15 medewerkers Albron verlaten naar aanleiding van een onderzoek.  
• 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  

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, G4-12, DMA economische prestaties en DMA anti-corruptie 

G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en 
totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 
niet naleven van wet- en regelgeving. 

Albron heeft geen boetes of sancties opgelegd gekregen voor het niet naleven van wet- en regelgeving. 

 15 Prestatie-indicatoren voor 
productverantwoordelijkheid 

 

  Gezondheid en veiligheid van consumenten  
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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Eten & Drinken 
 
Zie G4-1 en DMA economische prestaties. Zie ook vraag G4-27 (stakeholderbehoefte) 
 
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. Beiden doelstellingen willen we in 2020 gerealiseerd hebben (t.o.v. 2015) 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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Privacy van de klantgegevens  
Overeenkomstig de Corporate Governance Code en de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de directie 
verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. 
 
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; 
• Zie ook  Samenwerken – Samenwerking stakeholders over de onderwerpen en wijze waarover en 

hoe wij communiceren. 
 
Klanttevredenheid 
Albron hanteert diverse tevredenheidsmeetsystemen, zowel voor opdrachtgevers, gasten als 
medewerkers.  
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 Horeca & 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.  
 

G4-PR2 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. 

Albron heeft geen waarschuwingen of boetes van de NVWA ontvangen.  
 

  Etikettering van producten en diensten  
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 DMA economische prestaties en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid 
 
Met de invoering van de allergenenwet is Albron verplicht informatie te verschaffen over de 
allergeneninformatie van onverpakte foodproducten.  
 
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 Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Mensen - 
Opleidingshuis).	

http://www.albron.nl
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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. 
 

G4-PR3 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. 

100% van onze foodproducten 
 

G4-PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van 
regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
product en service-informatie en etikettering naar 
type resultaat. 

Wij hebben drie (allergenen) incidenten met gasten gehad. Oorzaak: tweemaal een menselijke fout bij 
bereiding, het derde incident is vermoedelijk veroorzaakt door kruisbesmetting. 
  

G4-PR5 Resultaten van onderzoeken naar de 
klanttevredenheid 

Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Samenhang – Beter bekend en vaker overwogen (Door er op te 
klikken komt een tabel naar voren). 
Zie Albron Duurzaamheidsverslag 2016 – Eten & Drinken  - Klanttevredenheid 
Zie https://www.albron.nl/nieuws/albron-in-de-top-3-van-grootste-stijgers-in-klanttevredenheid. 

  Marketing communicatie  
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, G4-18 en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid 

 

G4-PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van 
regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
marketingcommunicatie, waaronder reclame, 
promotie en sponsoring, naar type resultaat. 

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

 Privacy van de klant  
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 DMA economische prestaties en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid 

G4-PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken 
op de privacy van klanten en het kwijtraken van 
klantgegevens. 

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

  Naleving  
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 DMA economische prestaties en DMA Prestatie-indicatoren voor productverantwoordelijkheid 

 

G4-PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens 
het niet-naleven van wet- en regelgeving 
betreffende de levering en het gebruik van 

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

https://www.albron.nl/nieuws/albron-in-de-top-3-van-grootste-stijgers-in-klanttevredenheid
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producten en diensten. 

 


