MVO VERSLAG
2018 / 2019

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Dit jaarverslag is bedoeld om voor onszelf en een ieder die hier interesse in heeft te
inventariseren in hoeverre onze huidige operatie aansluit bij onze wens om verantwoord
te ondernemen met oog op mens, dier en milieu.
Daarnaast stellen we concrete doelstellingen op om onze maatschappelijke draagkracht
verder te kunnen vergroten in 2019. Centrale thema’s voor 2019 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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MVO verslag
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 & Gezond assortiment
verzamelt het beste van Utrecht en
omgeving. 100% gezond & 100% lekker!

2018 / 2019
Ons wagenpark is met 2 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,
derving en en circulaire denkwijze kunnen we
de last voor het milieu verlichten.

Van Rooijen Catering doneert
structureel aan de voedselbanken in
Utrecht. Zij leveren op 10 locaties aanvullende
voedselpakketten en bedienen zo 1100 mensen.
Sommige productgroepen zijn voor de voedselbank moeilijk te
krijgen, zoals versproducten en zuivel. In samenwerking
met lokale leveranciers gaan we daarom het aanbod
van de Utrechtse voedselbanken structureel aanvullen.

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!

U helpt automatisch mee wanneer u bestelt uit ons
Lokaal & Gezond assortiment. Bedankt!
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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.

Toegankelijk voor alle levensstijlen
Bij de toenemende bewustwording rond gezonde voeding, hoort ook dat mensen steeds duidelijkere keuzes
maken in hun dieet. 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, halal,
vegetarische, glutenvrije, en lactosevrije 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 zo min mogelijk.

HACCP
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. In 2018 is er weer een audit geweest en hebben we wederom ons certificaat
behaald.
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Circulaire denkwijze

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. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om in de dagelijkse
operatie onze keuzes te maken met oog op het milieu. Hierbij past een circulaire denkwijze. We proberen derving zoveel mogelijk tegen te gaan en springen creatief om met onze reststromen. Zo verzamelen we dagelijks
een hoop resten door verwerking en gebruik van tomaat en kaas. Deze worden ingezet in recepturen van de
warme keuken, bijvoorbeeld als basis voor saus, soep, gratin en garnituur. Daarnaast is de gesneden paprika,
courgette en aubergine die we inkopen afkomstig uit reststromen.

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 en bieden
we ons oud ijzer en metaal ook apart aan.

Vervoer
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 2018 hebben we twee bedrijfsauto’s mogen vervangen. Hierbij hebben we
gekozen voor zuinige 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.

Koelingen
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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Voedselbank Utrecht

Maatschappelijke betrokkenheid

Van Rooijen Catering biedt de Voedselbank Utrecht structurele ondersteuning. Met de opbrengst op lokale
producten wordt namelijk gespaard om bij dezelfde lokale leveranciers gezonde producten in te kopen ter
donatie. Zo kan het aanbod van de Voedselbank worden uitgebreid en wordt voorzien in productgroepen die
normaal gesproken niet of nauwelijks voor handen zijn, zoals zuivel en versproducten.
De Voedselbank ondersteunt op dit moment 500 Utrechtse gezinnen en bedient wekelijks 1100 mensen met
aanvullende voedselpakketten. Deze pakketten worden voornamelijk gevuld met reststromen. Het aanbod in de
pakketten wisselt zo elke week, maar er is een aantal productgroepen waar bijna niet aan te komen is. Hierin kan
Van Rooijen Catering van betekenis zijn.
Door een vast deel van de omzet op het speciale Lokaal & Gezond aanbod te reserveren, wordt er maandelijks
gespaard om te doneren aan de Voedselbank. Met het gespaarde bedrag worden bij lokale producenten namelijk
gezonde versproducten ingekocht die de Voedselbank tekort komt.
Het bijzondere aan deze constructie is dat de klanten van Van Rooijen Catering op een heel directe manier bij
kunnen dragen aan de donatie, eenvoudigweg door bij hun bestelling te kiezen voor de producten uit het lokale
aanbod.
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Opbrengst Tree of Life

Maatschappelijke betrokkenheid

De afgelopen twee jaar hebben wij financiële ondersteuning geboden aan Tree of Life. Dit project onder leiding
van Pauline Versteegh zorgt voor de aanplanting van bomen in West-Afrika om de globale ontbossing en
klimaatverandering tegen te gaan. We hebben met dank aan onze opdrachtgevers 1200 bomen mogen planten.
De bomen worden 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.

Jinc
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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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.

Veiligheid
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 2,2%. Dit komt met name door langdurige ziekte, en in mindere
mate door 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

Personeel

Bij 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. 60% van onze werknemers is tussen de 18 en
40 jaar oud. 40% van onze werknemers is tussen de 40 en de pensioengerechtigde leeftijd.
Er is een lichte meerderheid aan vrouwen in ons team, met 60% ten opzichte van 40% mannen. 43% van onze
medewerkers is full time in dienst, 14% werkt op part time basis en 43% van onze collega’s heeft een ander type
dienstverband.

Leeftijds
categorie
18 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 +

Relatief
aantal
3%
37 %
7%
23 %
14 %
3%

Geslacht
Vrouw
Man

Relatief
aantal
63 %
37 %

Dienst
verband
Full time
Part time
Overig

Relatief
aantal
43 %
14 %
43 %
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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.

Voorraadbeheer
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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Inkoop

Lokaal assortiment

Sinds oktober 2016 bieden wij een speciaal lokaal assortiment aan. In samenwerking met Local2Local en andere
lokale producenten hebben we een assortiment samengesteld dat bestaat uit lokale, duurzame en gezonde
producten. Het assortiment omvat alles van ontbijt en lunch tot borrel en diner, dus voor elke aanvraag hebben
we nu een lokale en gezonde oplossing. We sparen bovendien een vast deel van de omzet op dit assortiment
voor onze structurele donatie aan de Voedselbank Utrecht. In samenwerking met onze lokale producenten vullen
we zo het aanbod van de voedselbank aan met gezonde producten van lokale oorsprong.

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.

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.

Zoveel mogelijk van onze vis is
MSC gecertificeerd. Daarnaast
werken we consequent met de
viswijzer.

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

Voor onze hallal arrangementen werken
we met twee gecertificeerde leveranciers.

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

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

Al onze paling is gekeurd door
het duurzaam paling fonds.
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Innovatie
Wettelijke allergenen
Productontwikkeling
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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 en concepten die passen bij de huidige beleving, die gezond zijn en die met aandacht voor
dier, milieu en klimaat worden gemaakt.

Wettelijke allergenen
De laatste jaren zijn de gezondheidsrichtlijnen rondom de wettelijke allergenen flink aangescherpt. Als reactie
hierop hebben we diverse arrangementen in ons standaard assortiment om in het geval van een allergie meteen
een passende oplossing te bieden. Daarnaast kunnen we ons overige assortiment naar behoefte aanpassen, zodat
iedereen bij ons terecht kan voor een arrangement dat uitsluit en veilig is. Bij buffetten voorzien we onze
opdrachtgevers bovendien met buffetkaartjes waarop de allergenen ook worden aangegeven, zo houden de
gasten van onze opdrachtgevers zelf de controle.

Productontwikkeling
We hebben flinke stappen gemaakt in het verbreden van ons assortiment met oog op de meest voorkomende
dieetwensen en de behoefte om gezond te eten. We doen een greep uit ons assortiment om dit te illustreren.
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Vegetarisch & veganistisch diner buffet

Innovatie

Ons aanbod voor diner buffetten is erg uitgebreid en met de meest voorkomende dieetwensen houden wij al
lange tijd rekening. Hierin zijn we afgelopen jaar nog een stap verder gegaan. Het vegetarische of veganistische
gerecht dat bij veel buffetten als optie bij besteld kon worden, hebben we dit jaar standaard gemaakt. Zo zijn er in
onze luxe buffetten dus altijd vleesvrije of zelfs diervrije opties.
Daarnaast hebben we een uitgebreid buffet ontwikkeld dat geheel bestaat uit vegetarische en veganistische opties.
Hier was duidelijk vraag naar, en we zijn dan ook blij om volledig in deze behoefte te kunnen voorzien. Het buffet
wordt ingezet als overwerkmaaltijd, maar ook tijdens feestelijke bijeenkomsten.

Twee gezonde lunch buffetten
Ook voor de lunch bieden we een buffet dat geheel bestaat uit vegetarische en veganistische gerechten. Met oog
op de behoefte naar een gezonde levensstijl zetten we met dit buffet volledig in op gezonde recepturen en vleesen diervrije opties. We hebben nog een tweede buffet ontwikkeld met dezelfde aandacht voor gezonde recepturen, maar dan wel aangevuld met dierlijke eiwitten. Zo bieden we een gezonde optie voor iedereen.

Uitgebreide keuze voor dieetwensen
Binnen ons lunch aanbod bieden we een zeer uitgebreid assortiment aan vegetarische, veganistische en hallal
opties. Daarnaast hebben we ook glutenvrije en lactosevrije lunches. Zo kunnen we dagelijks voorzien in alle
meest voorkomende dieetwensen. Assortiment breed kopen we bovendien alle kip standaard hallal in en kan
rundvlees op aanvraag tevens hallal worden ingekocht.

22

Doelstellingen
2019
Personeel
Inkoop
Milieu, energie & klimaat
Innovatie
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Personeel

Doelstellingen 2019

Het verbeteren van de wederzijdse tevredenheid door verbeterde procedures en functioneringsgesprekken.
De saamhorigheid vergroten door het regelmatig organiseren van uitjes.
We willen een jaarlijks tevredenheidsonderzoek invoeren onder de medewerkers.

Inkoop
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 2019 volledig overstappen naar fair trade koffie.
Hoewel we al naar grote tevredenheid stappen hebben gemaakt, willen we blijven streven naar verdere
verduurzaming van ons gehele assortiment en daarin de mogelijkheden doorlopend onderzoeken.
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Milieu, energie & klimaat

Doelstellingen 2019

We willen voor de meest zuinige oplossingen blijven kiezen bij investeringen in nieuwe apparatuur.
We willen binnen twee jaar zelfvoorzienend zijn in onze energie. Hiervoor willen we de mogelijkheden rond
zonne-energie gaan onderzoeken.
We willen verdere maatregelen blijven onderzoeken om het energieverbruik te verminderen.
We willen vermindering van verpakkingsmaterialen bespreekbaar maken bij leveranciers om afval te reduceren.
Bij eventuele aanschaf van bedrijfsauto’s blijven we prioriteit geven aan minimaal brandstofverbruik.
In 2019 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 & Gezond 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 duurzame producten.
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Innovatie

Doelstellingen 2019

Bij assortimentsontwikkeling willen we consequent rekening houden met duurzame processen en middelen en op
de hooge blijven van nieuwe technieken en trends.
Ook in 2019 willen we nieuwe concepten en producten blijven ontwikkelen en op de markt zetten. Deze moeten
klimaatneutraal zijn, zoveel mogelijk circulair van opzet en een zo laag mogelijke footprint genereren.
Ook in 2019 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 zo zeer om duurzame producten aan
ons assortiment toe te voegen, maar om ons bestaande assortiment en dagelijks reilen en zeilen te verduurzamen.
In 2019 willen we een onderzoek uitvoeren naar derving en hoe we dit kunnen reduceren, scheiden of een
restproduct kunnen produceren. Zo kunnen we nog meer inzetten op een circulaire operatie.
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.
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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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