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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Dit jaarverslag is bedoeld om voor onszelf te inventariseren in hoeverre onze
doelen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemerschap behaald zijn in 2016
en hoe we onze maatschappelijke draagkracht verder kunnen vergroten in 2017.
Centrale thema’s voor 2017 zijn personeel, inkoop, innovatie, milieu, energie en klimaat.

U vindt op de volgende pagina een beknopte versie, waarin de centrale thema’s en de huidige
stand van zaken zijn samengevat.
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Samenvatting
Nauwe samenwerking met Local2Local
opent de deur naar een schat aan lokale
producten en producenten.

We vragen volledige traceerbaarheid van
al onze leveranciers. Zo weten we altijd
waar onze ingrediënten vandaan komen.
Ons Lokaal & Duurzaam assortiment
verzamelt het beste van Utrecht en
omgeving. 100% gezond & 100% lekker!

Ons jaarlijkse Food-y-Fort festival biedt
een podium aan de meest verrassende
lokale producenten. Genieten dus!

Wij dragen pro-actief bij in de
tocht naar milieuherstel door ons partnerschap
met Tree of Life. Pauline Versteegh plant met dit project
bomen in Togo en zo binden we de strijd aan met globale
ontbossing en klimaatverandering.

u kunt gemakkelijk meedoen!
Want wij doneren een vast deel van de omzet op ons Lokaal &
Duurzaam assortiment direct aan Tree of Life. Dit was in het
eerste kwartaal al goed voor 200 bomen!

MVO verslag
2016/2017
Ons wagenpark is met 3 zuinige auto’s uitgebreid.
Samen met onze elektrische auto’s en ons autovolg
systeem kunnen we zo flink bezuinigen op uitstoot!

Door handig om te gaan met isolatie, koelcellen,
vriescellen, apparatuur en verlichting kunnen we veel
energie besparen. Dat is fijn voor ons én het milieu!

Door het gebruik van bio afbreekbare schoonmaak
middelen en ons beleid rond afvalscheiding, inkoop en
derving kunnen we de last voor het milieu verlichten.

Gecertificeerde, duurzame producten staan bij onze
inkoop centraal. Van vis tot chocolade, en van bio
tot fair trade. Eerlijk en milieubewust duurt het langst!
We blijven onszelf steeds ontwikkelen, dus we kunnen
altijd gepast omgaan met elk dieet en alle mogelijke
allergieën. Iedereen is welkom bij ons!
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Inhoudsopgave
Over ons
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Inkoop

25

Maatschappelijke betrokkenheid 10

Innovatie

30

Personeel
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Evaluatie 2016

36

Milieu, energie & klimaat

20

Doelstellingen 2017

41
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Over ons
Van Rooijen Catering
Samenwerking met Local2Local
Toegankelijk voor alle levensstijlen
HACCP
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Van Rooijen Catering

OVER ONS

Van Rooijen Catering is een echt familiebedrijf. Zo voelen wij dat en zo beleven onze medewerkers en klanten
dat ook. Hoewel we inmiddels veel werken buiten de eigen regio, ligt ons hart in Utrecht.Vandaar ook dat we
veel met regionale en eerlijke producten werken. Naast de kwaliteit die u al ruim 30 jaar van ons gewend bent,
krijgt u dus ook altijd catering met karakter. We leveren graag maatwerk, dus u kunt ons benaderen voor elke
gelegenheid. Of het nu gaat om ontbijt, lunch, diner, borrel, partij of barbecue; graag stellen we u voor aan de
familie!
De familie bestaat uit oprichters Wim en Nellie, zoons Christiaan en Jochem en niet in de laatste plaats een hecht
team van bijna 40 medewerkers. Iedereen heeft zijn eigen rol en draagt zijn of haar steentje bij om steeds weer
uw persoonlijke aanvraag te realiseren. De koks, de spoelkeukenmedewerkers, de chauffeurs en het management,
allemaal hebben ze de neus dezelfde kant op en zijn ze er om uw aanvraag tot een succes te maken.
Tot de ruim 600 klanten aan wie we leveren, behoren onder andere de grote bedrijfscateraars, allerlei commerciële bedrijven, de overheid, politiekorpsen en partycateraars. Opdrachten variëren van dagelijkse lunchpakketen
tot vrijdagmidagborrels, van vaste ontbijtmenu’s tot ad hoc overwerkmaaltijden en van barbecues tot
partycatering op personeelsfeestjes, bruiloften, congressen en veel meer.
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Samenwerking met Local2Local

OVER ONS

Wij hebben een bijzondere samenwerking met boerencorporatie Local2Local. Dit stelt ons in staat om direct bij
lokale boeren en producenten af te nemen, zonder tussenkomst van derden. Zo gebeuren er geen gekke dingen
met de prijs of kwaliteit, en halen we zoveel mogelijk van onze verse producten dichtbij huis. Samen met
Local2Local organiseren wij ook het jaarlijkse Food-y-Fort festival. Hiermee geven we lokale producenten twee
dagen lang een podium.
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Toegankelijk voor alle levensstijlen

OVER ONS

Bij de toenemende bewustwording rond gezonde voeding, hoort ook dat mensen steeds duidelijkere keuzes
maken in wat ze wel en niet eten. Dat begrijpen wij volkomen en we zijn overal op ingesteld. Zo kunnen we
flexibel omgaan met alle mogelijke dieet- en levensstijlwensen. Ons vaste assortiment kent onder meer
veganistische, vegetarische, glutenvrije, lactosevrije en halal arrangementen. Daarnaast hebben we de ruimte
om per geval een passend arrangement op te stellen, ook op grote schaal. Toevoegingen zoals
conserveringsmiddelen, smaakversterkers, kleurstoffen en aroma’s gebruiken wij sowieso zo min mogelijk.
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HACCP

OVER ONS

Ons HACCP voedselveiligheid en kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle normen van verordening
EG 852/2004 wat betreft veiligheid, voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement.Van 29-12-2008 tot 11-12-2013
waren wij gecertificeerd voor BRC issue 5 en sinds 2014 werken wij met de HACCP-verplichtingen uit
bovengenoemde verordening. 30 november 2016 j.l. is er weer een audit geweest en hebben we wederom ons
certificaat behaald.
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Maatschappelijke
betrokkenheid
Tree of Life
Jinc
Ronald McDonaldhuis
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Tree of Life

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID

Tree of Life geeft door het verkopen van een boom van € 5,00 die geplant gaat worden in Togo, West Afrika,
iedereen een kans om op een vrolijke, positieve manier bij te dragen aan een betere wereld. Donateurs worden
door het hele proces zoveel als ze zelf willen op de hoogte gehouden wat er gebeurt met hun donatie en hoe
het meewerkt in het grotere project.
Het boompje wordt geplant in Togo door lokale jongeren die les krijgen in natuurbeheer en globalisatie
problemen. Jongeren in Togo krijgen bovendien werkgelegenheid door het opzetten van kwekerijen en
natuurbeheercoöps in samenwerking met de overheid. Tree of Life biedt werk aan kleine zelfstandigen die
begrijpen hoe het project werkt en zelf mee investeren, daardoor worden onnodige en dure uitgaven
voorkomen.
Wij dragen bij door speciale, eenmalige acties maar ook met doorlopende acties. Zo doneren we met Van
Rooijen Catering een vast deel van de omzet op ons speciale Lokaal & Duurzaam assortiment. In het eerste
kwartaal was dit al goed voor 200 bomen. Daarnaast hebben wij een speciale actiepagina op de website van
Tree of life en kunt u zelf via onze gepersonaliseerde betaallink uw bomen bestellen, zo kan het project precies
bijhouden hoeveel boompjes er door onze relaties gedoneerd worden.
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Tree of Life
Dit zegt Pauline over ons partnerschap:

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID

“Van Rooijen Catering is een bedrijf dat bij Tree of Life past: actiegericht, positief, betrokken, klantvriendelijk,
eerlijk, en ze hebben de wens om het goede te doen en nieuwe wegen te zoeken. Mooie, eerlijke en vooral hele
lekkere producten. Nog niet altijd 100% groen, maar daar zijn we zelf ook nog niet. De vraag is of een mens ooit
100% groen kan zijn en wat dat dan is.
Ik heb bij Van Rooijen Catering het gevoel een echte partner te zijn, waar echt overleg mogelijk is en wederzijds
respect de basis is van alles. Het enthousiasme en de daadwerkelijke en praktische steun voor het project zijn
allemaal grondbeginselen van Stichting Het Kan Wel!”
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Jinc

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID

Jinc zet zich in om kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Dit doen ze door basisschoolkinderen uit te nodigen
om zich al op jonge leeftijd te oriënteren op de arbeidsmarkt. Wij zijn officieel Vriend van Jinc. Jaarlijks krijgen wij
dus een groep basisschoolleerlingen over de vloer die we een dag lang rondleiden. We geven ze een uitgebreide
kijk in de keuken waarbij de handjes gerust vies mogen worden. Natuurlijk wordt het kantoor ook niet
overgeslagen, want wie wil nou niet weten hoe het is om op de directeursstoel te zitten?

Ronald McDonaldhuis
Op initiatief van vergaderlocatie La Vie Utrecht doneren wij jaarlijks aan het Ronald McDonaldhuis.
Dit gaat middels een symbolische sponsoring van bestekhuisjes.
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Personeel
Gelijkheidsbeginsel
Zelfontplooiing
Veiligheid
Ziekteverzuim
Demografische gegevens
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Gelijkheidsbeginsel

PERSONEEL

Een juiste afspiegeling van de maatschappij binnen onze organisatie is één van onze speerpunten. Wij hebben in
ons bedrijf een ruime diversiteit in afkomst, leeftijd en geslacht. De kansen binnen ons bedrijf zijn voor iedereen
gelijk. Ook bij de werving speelt leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid of burgerlijke staat geen enkele rol. Dit is
ook terug te zien in onze demografische gegevens.

Zelfontplooiing
Personeel dat zich wil blijven ontwikkelen moet hiertoe de kans krijgen. Samen kijken we naar de mogelijkheden.
Zo kan er bijvoorbeeld een passende cursus of opleiding worden gekozen. Daarnaast wordt er jaarlijks een
functionerings- en beoordelingsgesprek gepland. Door zo jaarlijks twee meetmomenten te hanteren, krijgen
zowel het personeel als de directie structurele feedback om zelfontplooiing en ook de kwaliteit van ons bedrijf,
de producten en de procedures te waarborgen.
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Veiligheid

PERSONEEL

Het uitgangspunt is dat onze werknemers veilig kunnen werken, zonder gezondheidsrisico. Binnen ons bedrijf
voldoen wij aan alle ARBO normen.Vanuit de gemeente Utrecht is er een veiligheidsmap ontwikkeld, hiervoor
zijn we getoetst en gecertificeerd. Ook worden wij jaarlijks gecontroleerd door G2 Guide & Guard.Veiligheid
is hierdoor een vanzelfsprekendheid binnen onze organisatie. Al onze elektrische apparaten worden periodiek
NEN-gecontroleerd.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim ligt binnen ons bedrijf op 2,4%. Dit hangt meer samen met langdurige ziekte dan met
kortstondige ziekte. Bij erge rugpijn kunnen onze werknemers op onze kosten langs bij een manuele therapeut.
Onder andere door preventie en een gezonde en veilige werkomgeving hebben wij het ziekteverzuim goed
onder controle.
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Demografische gegevens: leeftijd

PERSONEEL

Binnen Van Rooijen Catering geven we starters graag een kans. Tegelijk kennen we het belang van ervaring en weten we hoe dit richtinggevend kan zijn voor de jongere werknemers. 66% van onze werknemers is tussen de 20
en 40 jaar oud. 33% van onze werknemers is tussen de 40 en de pensioengerechtigde leeftijd.
Leeftijd

Frequentie

60+

1

60+

50-59

5

50-59

40-49

5

30-39

9

20-29

10

40-49
30-39
20-29
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Demografische gegevens: geslacht

PERSONEEL

We hebben momenteel 16 mannen en 14 vrouwen in dienst. De verdeling is dus bijna half om half.
We hebben bij acquisitie van nieuwe medewerkers geen enkele voorkeur wat geslacht betreft.
Dit wordt hieronder mooi geïllustreerd.

Man
Vrouw
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Demografische gegevens: dienstverband

PERSONEEL

We werken niet alleen met vaste krachten, maar we hebben ook part time krachten in dienst en maken graag
gebruik van uitzendbureaus of payroll dienstverbanden. We hebben geen enkele voorkeur wat het type
dienstverband betreft. We zoeken voor elke vacature de meest passende persoon.
De verdeling die er nu is, is toevallig ontstaan.
Part time
Full time
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Part time

3

Anders

8

ZZP /
uitzendkracht /
payroll kracht
Full time
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Milieu, energie
& klimaat
Pro-actief beleid
Afvalverwerking
Vervoer
Verlichting
Isolatie
Verwarming
Koelingen
Apparatuur
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Pro-actief beleid

MILIEU, ENERGIE & KLIMAAT

Als middelgroot bedrijf willen wij onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het milieu.Van Rooijen
Catering voldoet aan alle Nederlandse milieuwetgeving. Wel zijn wij ervan bewust dat wij hierin nog flink wat
stappen kunnen maken. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om energie te besparen om de negatieve gevolgen
voor het milieu tegen te gaan. Energiebesparing levert direct voordeel op. Hoe minder energie er wordt
verbruikt, hoe lager de energierekening. Het is ons duidelijk dat de grootste energiebesparing gehaald kan
worden door de alertheid van onze medewerkers te waarborgen.

Afvalverwerking
Naast het feit dat frituurvet verplicht wordt gescheiden, reduceren wij het afval zoveel mogelijk en wordt het
afval zo goed mogelijk gescheiden. Zo worden glas, papier, metaal, plastic en grofvuil apart gedeponeerd.
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Vervoer

MILIEU, ENERGIE & KLIMAAT

Onze chauffeurs worden geïnstrueerd een zuinige rijstijl aan te nemen. De auto’s worden periodiek
onderhouden en de bandenspanning wordt regelmatig gecontroleerd. Alle auto’s zijn voorzien van roetfilters.
Door ons autovolgsysteem en carpoolbeleid houden we het brandstofverbruik structureel laag. Tevens rijdt onze
directie in elektrische auto’s. In 2016 hebben we drie bedrijfsauto’s mogen vervangen. Hierbij hebben we gekozen
voor aanzienlijk zuinigere modellen. We hebben de mogelijkheden onderzocht om elektrische auto’s aan te
schaffen, maar dit bleek voor ons onwerkbaar vanwege de relatief kleine actieradius van beschikbare modellen.

Verlichting
Door het gebruik van LED-verlichting hebben wij al heel wat energie bespaard. Besparing van energie op
LED-verlichting is mogelijk door optimalisatie van de lichtopbrengst. De verlichting wordt ten allen tijde
uitgeschakeld in ongebruikte ruimtes. De armaturen en lichtkoepels worden regelmatig schoongemaakt en alle
ruimtes binnen ons bedrijf zijn in lichte kleuren.
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Isolatie

MILIEU, ENERGIE & KLIMAAT

Omdat wij een voedselverwerkend bedrijf zijn, hebben we relatief veel gekoelde ruimtes. Dit vergt een goede
isolatie. Alle wanden, vloeren en plafonds bestaan daarom uit isolerende materialen. De gangen die leiden naar de
keuken dienen ook als tochtsluis. In al onze ramen zit hoog-rendement-dubbelglas en alle leidingen van de
verwarmingen zijn geïsoleerd.

Verwarming
De verwarming wordt in onbenutte ruimtes ten allen tijde uitgezet. Hetzelfde geldt voor onze expeditie, de
grootste ruimte in het bedrijfspand. De kachel staat hier permanent uit omdat de roldeuren en portieren aldoor
geopend worden voor het laden en lossen. In de kantoren is de verwarming voorzien van een tijdklok. In ons
pand hebben wij vier hoogredendementsketels staan welke periodiek worden onderhouden. Onze vaatwassers in
de wasstraat zijn voorzien van warmteterugwinning. Dit houdt in dat de afgevoerde warmte wordt hergebruikt
voor de verwarming van het afwaswater.
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Koelingen

MILIEU, ENERGIE & KLIMAAT

Om energie te besparen hebben wij onze vriezers geïntegreerd in de koelingen, die op hun beurt geïntegreerd
zijn in de gekoelde werkruimte. Zo gaan we koelverlies tegen en wordt er minder gevraagd van de koelingen en
de ruimtekoeling. Onze twee grote koelingen zitten bovendien aangesloten op èèn motor. Dit werkt bespaart
energie.

Apparatuur
Al onze bedrijfsapparatuur is voorzien van een energielabel. Bij aanschaf wordt hier altijd rekening mee gehouden.
We kiezen altijd voor de zuinigste oplossing.Voorbeelden van onze energiezuinige apparaten zijn de friteuses,
printers, computers, afwasmachines, wasmachines, droger, inductiekookplaten, steamers en afzuigkappen.
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Inkoop
Inkoopbeleid
Leveranciers
Traceerbaarheid
Voorraadbeheer
Schoonmaakmiddelen
Duurzaam assortiment
Keurmerken
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Inkoopbeleid

INKOOP

Van Rooijen Catering streeft naar een beleid waarin we niet alleen letten op kwaliteit en prijs, maar ook op het
milieu en de sociale aspecten van onze producten. De traceerbaarheid van onze producten staat centraal. Ook
richten wij ons steeds meer op duurzame, biologische, gerecyclede en fair trade producten.

Leveranciers
Wij hebben een gedragscode die alle leveranciers van onze producten en diensten dienen te ondertekenen.
Daarnaast voeren we een enquete en uitgebreide intake uit bij nieuwe leveranciers en voeren we jaarlijks een
beoordeling uit. We staan voor transparantie, openheid en eerlijkheid tegenover onze leveranciers.

Traceerbaarheid
Wij zijn in staat de herkomst van al onze producten te traceren. Onze leveranciers zijn verplicht om van elk
product dat ze leveren een productspecificatie mee te sturen. Hierdoor kunnen wij met zekerheid zeggen dat de
producten die wij leveren aan onze klanten veilig en van consistente kwaliteit zijn.
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Voorraadbeheer

INKOOP

Doordat wij duidelijke afspraken hebben met leveranciers over leverdagen, kunnen wij onze voorraad klein en
vers houden. Daarbij komt dat wij een snelle en goede doorloop hebben waardoor er amper kwaliteitsbederf en
derving is, zonder dat de meeste leveranciers dagelijks bij ons komen leveren.

Schoonmaakmiddelen
Wij maken gebruik van een professioneel schoonmaak- en desinfectiesysteem. Alle schoonmaakmiddelen die wij
binnen ons bedrijf gebruiken zijn geheel biologisch afbreekbaar. De doseringen van onze vaatwassers gaan automatisch waardoor overdosering wordt vermeden.
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Duurzaam assortiment

INKOOP

Sinds oktober 2016 bieden wij ons bijzondere Lokaal & Duurzaam assortiment aan. In samenwerking met
Local2Local en andere lokale producenten hebben we een assortiment samengesteld dat bestaat uit lokale en
duurzame producten en arrangementen. Het assortiment omvat alles van ontbijt en lunch tot borrel en diner,
dus voor elke aanvraag hebben we nu een lokale en duurzame oplossing. We doneren bovendien een vast deel
van onze omzet op dit assortiment aan Tree of Life. Zo kunnen we met producten van lokale afkomst helpen om
de ontbossingsproblematiek in Togo tegen te gaan en zo mondiale klimaatverandering tegen te gaan.
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INKOOP

Keurmerken

Naast ons speciale Lokaal & Duurzaam assortiment, voeren we in de volledige breedte van ons assortiment
zoveel mogelijk verduurzaming door. Daarom werken we dagelijks met de volgende keurmerken.
We kopen een groot aantal producten fair
trade in. Al onze suiker is bijvoorbeeld fair
trade, en zoveel mogelijk van onze chocola.
Die is sowieso UTZ gecertificeerd.
Zoveel mogelijk van onze vis is
MSC gecertificeerd. Daarnaast
werken we consequent met de
viswijzer.

We kopen al ons bronwater van
Earth Water. Zij doneren 100%
van de nettowinst aan duurzame
drinkwaterprojecten.

Al onze chocolade is UTZ
gecertificeerd. Zoveel mogelijk
chocolade kopen we bovendien
fair trade in.

Al onze thee, koffie en bananen zijn
gecertificeerd door de rainforest alliance.

Al ons drukwerk heeft het FSC
keurmerk. Daarbij gaan we zo
zuinig mogelijk om met ons
drukwerk.

Een groot aantal producten kopen wij
met SKAL biologisch certificaat.

Veel van onze producten zijn officiële
streekproducten, zoals al onze kazen en melk.
Daarnaast is al ons dagverse brood van lokale
bakkers.

Voor onze hallal arrangementen werken
we met twee gecertificeerde leveranciers.

Al onze paling is gekeurd door
het duurzaam paling fonds.
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Innovatie
Conceptontwikkeling
Productontwikkeling
Nieuwe leveranciers
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Innovatie

INNOVATIE

We volgen de ontwikkelingen rond verduurzaming en gezondheidsrichtlijnen op de voet, zo kunnen we ons
assortiment steeds op relevante manieren aanpassen en uitbreiden. Hierin zoeken we ook naar innovatie.
We willen producten die passen bij de huidige beleving en die gezond zijn en met aandacht voor dier, milieu en
klimaat worden gemaakt.
We onderscheiden innovatie op concept- en productniveau en lichten nieuwe leveranciers toe.

Conceptontwikkeling
Nieuwe concepten zijn ons speciale Lokaal & Duurzaam assortiment, ons De Stijl arramgement, ons street food
arrangement en ons shared food concept.
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Conceptontwikkeling

INNOVATIE

Lokaal & Duurzaam assortiment
In oktober 2016 hebben we ons Lokaal & Duurzaam assortiment ontwikkeld. Met dit assortiment bieden we
onze klanten over de hele breedte van ons assortiment een lokaal en duurzaam alternatief. Het assortiment is
enorm veelzijdig en blijven we uitbreiden. Het bevat arrangementen voor ontbijt, lunch, borrel en diner. Binnen
onze marketing heeft dit assortiment de prioriteit. Het is het eerste alternatief dat we aanbieden bij een aanvraag.
Zo willen we de consumptie van lokale en duurzame producten stimuleren en zoveel mogelijk business toe trekken naar onze lokale partners, boeren en producenten. We doneren bovendien een vast deel van de omzet op dit
assortiment aan Tree of Life. Zo dragen we bij aan de aanplanting van bossen in Togo om globale ontbossings- en
klimaatproblematiek tegen te gaan. In het eerste kwartaal van dit partnerschap hebben we al 200 bomen mogen
planten.
De Stijl arrangement
2017 staat in het teken van het 100-jarig bestaan van De Stijl. Als Utrechts familiebedrijf vieren we dit jubileum
graag mee. Daarom hebben we een speciaal 100 jaar De Stijl concept ontwikkeld voor borrels en partijen. We
hebben bijvoorbeeld speciale petit fours en champagne in Mondriaan look. Ook ons standaard assortiment kan
worden gepresenteerd in De Stijl. Met schilderachtige bloemstukken gieten we ook de aankleding in De Stijl.

32

Conceptontwikkeling

INNOVATIE

Street food of the world
De laatste jaren is street food bepalend voor het beeld in restaurants, maar ook op festivals en andere populaire
evenementen. Eerst werd de hamburger omgetoverd tot een culinair en soms zelfs relatief gezond product,
daarna was de hot dog aan de beurt en inmiddels gebeurt het met alle populaire street food.Vandaar dat wij
al vroeg in 2016 ons street food of the world arrangement ontwikkelden. Dit uitgebreide buffet bestaat uit alle
bekende street foods van over de hele wereld, maar dan met een gezonde en culinaire twist. Het betreft allemaal
handzame gerechtjes die heerlijk te combineren zijn. Het arrangement is erg populair bij borrels en als diner
optie bij feestelijke evenementen.
Shared food
Dit street food concept is met zijn verzameling kleine gerechtjes om te proeven en te delen een goed voorbeeld
van shared food. Shared food is namelijk ook een concept dat we graag aanbieden aan onze opdrachtgevers.
Samen eten was in 2016 belangrijker en populairder dan ooit.Veel consumenten vinden het lekker en gezellig om
meerdere smaken en gerechtjes te kunnen uitproberen en met elkaar te delen in het eten en proeven. Daarom
bieden wij ons speciale street food arrangement aan, maar ook hebben we frequent arrangementen op maat
samengesteld, of passen we bestaande arrangementen naar wens aan zodat de gasten samen kunnen delen en
proeven.
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Productontwikkeling

INNOVATIE

Enkele nieuwe items in ons assortiment zijn een chiabroodje en een bietenbroodje, onze sandwich pulled
makreel en ons huisgemaakte banana bread.
Onze chia- en bietenbroodjes sluiten aan bij de wens om gezond te eten, spelen in op de aandacht rond
zogenaamde superfoods en zijn tegelijk zo toegankelijk dat allerlei klantgroepen het afnemen.
Onze sandwich pulled makreel komt als reactie op de pulled pork en pulled chicken trends. Makreel is wat ons
betreft een tijdloos en gezond product. Het komt dan ook op verschillende manieren in ons assortiment voor.
Door een sandwich te ontwikkelen bij de huidige tijdsgeest en beleving, willen we de klant ook een eigenzinnig
makreel alternatief bieden.
Zelfgebakken producten zijn al tijden weer helemaal terug. De consument verwacht huisgemaakte kwaliteit en
gaat ook steeds vaker zelf aan de bak. Het leek ons dus heel leuk om een nieuw en gezond product te
ontwikkelen en aan ons vers gebakken assortiment toe te voegen. We zagen begin 2016 dat banana bread enorm
in de lift zat, dus hebben we ons eigen receptuur ontwikkeld.
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Nieuwe leveranciers

INNOVATIE

Bij innovatie hoort ook het aantrekken van nieuwe leveranciers die gezonde producten aanbieden die met
aandacht voor mens en milieu zijn gemaakt.
Een van onze nieuwe leveranciers is Norman’s Originals uit Utrecht. Norman is chocolatier en maakt gezonde,
glutenvrije repen van fair trade chocolade, gevuld met biologische ingrediënten zoals goji bessen, chinoa,
amarant en pompoenpitten. Met dit product bieden we een gezonde energizer en een mooi alternatief voor de
standaard candy bars. Extra leuk is dat we Norman’s Originals in contact hebben gebracht met Tree of Life en
dat zij nu ook bomen doneren.
Ook nieuw in ons assortiment zijn de Bio Spirits. Deze ambachtelijke, 100% biologisch gecertificeerde
distilleerderij levert ons gedestilleerde dranken en gaat op termijn ook frisdranken aanbieden. Zo kunnen we
nu al een biologisch alternatief aanbieden voor bijvoorbeeld onze rum, en op termijn ook voor onze cola.
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Evaluatie 2016

EVALUATIE 2016

Aan de start van het nieuwe jaar is het tijd om de balans op te maken over 2016. Hieronder gaan we één voor
één onze doelstellingen voor 2016 na en toetsen we in hoeverre deze behaald zijn.
Hierna volgen onze doelstellingen voor 2017.

Personeel
Doel

Resultaat

Het intensiveren van de evaluatiegesprekken
naar eens in het halve jaar. De beoordeling en
feedback verbeteren.

Dit is gelukt. Met de toevoeging van een
beoordelingsgesprek is er nu inderdaad
tweemaal per jaar een meetmoment.

Een jaarlijks tevredenheidsonderzoek
uitvoeren onder de medewerkers.

Hier zijn we helaas niet aan toegekomen.
Dit punt laten we staan voor 2017.
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Inkoop
Doel

EVALUATIE 2016
Resultaat

Voor alle leveranciers en producten onderzoeken in
hoeverre we nog kunnen verduurzamen.

In 2016 hebben we al een flinke slag gemaakt in de verduurzaming van
ons assortiment.Toch willen we dit een doorlopend aandachtspunt laten
zijn.We blijven hier dus alert op in 2017.

Vanaf 01-10-2016 gaan wij werken met een lokaal en
duurzaam assortiment in samenwerking met
Local2Local. We willen onze klanten zoveel mogelijk
stimuleren dit af te nemen.

We zijn er erg blij mee dat dit is gelukt. Ons Lokaal & Duurzaam assortiment is sinds oktober deel van ons vaste aanbod. Het loopt al enorm
goed en blijft prioriteit genieten in onze marketing en sales. Dit blijft ook
een aandachtspunt voor 2017.

Het verder verduurzamen van onze vis.

Zoveel mogelijk van onze vis is MSC gecertificeerd. Daarnaast houden
we rekening met de seizoenen en volgen we consequent de viswijzer.
Ook werken we met het Duurzaam Paling Fonds.

We willen onze koffie fair trade inkopen.

We hebben in 2016 de overgang kunnen maken naar koffie die gekeurd
is door de rainforest alliance.Toch willen we hier nog verder in gaan en
overstappen naar het fair trade certificaat. Dit punt blijft dus staan voor
2017.

We willen onze leveranciers een gedragscode laten
ondertekenen over vrije arbeidskeuze, veiligheid,
hygiëne, uitsluitsel van kinderarbeid en discriminatie
en meer zaken.

We zijn er erg blij mee dat dit is gebeurd.We hebben een uitgebreide
gedragscode opgesteld die ondertekend wordt voor aanvang van
samenwerking. Daarnaast houden we een intake met enquête en hanteren we een jaarlijks beoordelingsmoment.
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Milieu, energie & klimaat
Doel

EVALUATIE 2016
Resultaat

Het verder doorvoeren van maatregelen om het
energieverbruik te verminderen.

Hier hebben we in 2016 al stappen in kunnen maken, maar wat ons
betreft blijft dit een doorlopend proces. In 2017 gaan we hier mee door.

We willen binnen drie jaar zelfvoorzienend zijn in
onze energie. Hiervoor willen we mogelijkheden rond
zonne-energie onderzoeken.

Hier zijn we helaas nog niet aan toegekomen. In 2017 blijft dit punt
staan.

Het verder inventariseren van onze apparatuur op
energielabels en bewuster gaan inventariseren bij
aanschaf van nieuwe apparatuur.

In 2016 hebben we doorlopend gelet op energielabels en bij aanschaf
van apparatuur consequent gekozen voor de zuinigste opties. Dit is dus
gelukt.Wel willen we dit punt alsnog bewaren voor 2017.

Vermindering van verpakkingsmaterialen bespreekbaar
maken bij leveranciers om afval te reduceren.

Hier zijn we helaas niet aan toegekomen. Dit punt blijft staan voor 2017.

De verantwoordelijkheid vergroten op het gebied van
energie- en waterverbruik door de medewerkers en
iedereen hierin actief mee laten denken en doen.

Hier hebben we wel aan gewerkt, maar er is nog meer resultaat te
behalen. Dit punt blijft dus staan voor 2017.

Bij aanschaf van nieuwe auto’s onderzoeken of
electrische auto’s een optie zijn.

Dit hebben we inderdaad onderzocht. Echter, vanwege de relatief
beperkte actieradius van beschikbare electrische auto’s, was de overstap
niet haalbaar.
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Innovatie
Doel

EVALUATIE 2016
Resultaat

Nieuwe concepten en producten ontwikkelen en op
de markt zetten. Deze moeten klimaatneutraal zijn
en een zo laag mogelijke footprint genereren. Denk
hierbij aan het verder specialiseren in bepaalde
productcategorieën.

Met innovatieve producten, concepten en het aantrekken
van nieuwe leveranciers hebben we hierin een hoop winst
geboekt.Wel willen we dit blijven doen, dus we bewaren dit
punt voor 2017.

Gebruik van lokale en fair trade producten stimuleren
bij ons team en dit zoveel mogelijk in ons assortiment
integreren. De doelstelling is niet om duurzame producten toe te voegen, maar zoveel mogelijk ons bestaande assortiment te verduurzamen.

Hierin hebben we flinke stappen kunnen maken.We vinden
het belangrijk om dit punt te bewaren in 2017, omdat er
altijd meer gedaan kan worden.

Voor het voorjaar staat een onderzoek naar derving
gepland en hoe we dit kunnen reduceren, scheiden of
een restproduct kunnen produceren.

Hier zijn we helaas niet aan toegekomen. Dit punt blijft staan
voor 2017.
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Personeel

DOELSTELLINGEN 2017

Het verbeteren van de wederzijdse tevredenheid door verbeterde procedures, functionerings- en
beoordelingsgesprekken.
De saamhorigheid vergroten door het regelmatig organiseren van uitjes.
We willen de persoonlijke benadering vergroten in de dagelijkse gang van zaken. Dit kan al heel laagdrempelig
door bijvoorbeeld de persoonlijke aandacht rond verjaardagen te intensiveren.
We willen een jaarlijks tevredenheidsonderzoek invoeren onder de medewerkers.

Kerstborrel 2016
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Inkoop

DOELSTELLINGEN 2017

We streven naar verdere verduurzaming van ons gehele assortiment.
We willen de footprint van onze leveranciers in kaart gaan brengen en hier beleid op gaan schrijven zodat we de
cummulatieve footprint waar wij verantwoordelijkheid voor dragen kunnen beperken.
We willen in 2017 volledig overstappen naar fair trade koffie.
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Milieu, energie & klimaat

DOELSTELLINGEN 2017

We willen altijd voor de meest zuinige oplossingen kiezen bij investeringen op nieuwe apparatuur.
We willen binnen drie jaar zelfvoorzienend zijn in onze energie. Hiervoor willen we de mogelijkheden rond
zonne-energie gaan onderzoeken.
Het verder onderzoeken en doorvoeren van maatregelen om het energieverbruik te verminderen.
Vermindering van verpakkingsmaterialen bespreekbaar maken bij leveranciers om afval te reduceren.
Bij eventuele aanschaf van bedrijfsauto’s prioriteit geven aan minimaal brandstofverbruik.
In 2017 willen we ook ons GFT afval separaat gaan deponeren.
We willen het verantwoordelijkheidsgevoel bij onze medewerkers vergroten omtrent energie- en watergebruik
door hen hierin actief mee te laten denken en doen.
Binnen sales en marketing willen we prioriteit geven aan ons Lokaal & Duurzaam assortiment. Zo stimuleren we
de afname van lokale producten, wat goed is voor onze footprint en die van de opdrachtgever. Daarnaast
stimuleren we zo de afname van biologische producten. Dit gaan we onder andere doen door de productie van
een serie min-documentaires over lokale producenten.
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Innovatie

DOELSTELLINGEN 2017

Bij assortimentsontwikkeling willen we consequent rekening houden met duurzame processen en middelen en op
de hooge blijven van nieuwe technieken en trends.
Ook in 2017 willen we nieuwe concepten en producten blijven ontwikkelen en op de markt zetten. Deze moeten
klimaatneutraal zijn en een zo laag mogelijke footprint genereren.
Ook in 2017 willen we het gebruik van lokale en biologische of fair trade producten stimuleren binnen ons team
en dit zoveel mogelijk in ons assortiment integreren. De doelstelling is niet om duurzame producten aan ons
assortiment toe te voegen, maar om ons bestaande assortiment en dagelijks reilen en zeilen te verduurzamen.
In 2017 willen we een onderzoek uitvoeren naar derving en hoe we dit kunnen reduceren, scheiden of een
restproduct kunnen produceren.
We willen nieuwe manieren ontwikkelen om verantwoord om te gaan met restproducten. Zo willen we
bijvoorbeeld onze restproducten van de broodafdeling gaan doneren aan kinderboerderijen of andere
bestemmingen waar het goed gebruikt kan worden. Zo voorkomen we derving.

45

We hopen u voldoende inzicht te hebben
gegeven in ons beleid omtrent maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap.
Als u verdere vragen heeft, kunt u gerust
contact opnemen.
Van Rooijen Catering
Coloradodreef 40
3565 BV Utrecht
030 2642010
info@vanrooijencatering.nl
www.vanrooijencatering.nl
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