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Coffee Fresh investeert in MVO
Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar ‘een
kopje koffie’. Het is een beleving waarbij wij u
nét dat beetje meer bieden. En dat beetje meer
zit hem niet alleen in kwaliteit en scherpe prijs,
maar ook in de bewuste wijze waarop wij met onze
producten en diensten omgaan. Of het nu gaat
om energiezuinige vrachtwagens, recycling van
koffieautomaten, Fairtrade producten of gunstige
arbeidsomstandigheden voor ons personeel:
‘Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen’ is voor Coffee Fresh geen loze kreet.
Het is een serieus onderwerp waar we al jaren
beleid op voeren en bovenal erg trots op zijn. Voor nu
en voor de toekomst!
Henk-Jan Westhoff, algemeen directeur Coffee Fresh

Tevreden medewerkers
Wat maakt Coffee Fresh nu tot Coffee Fresh? Daarop is maar één antwoord mogelijk: de medewerkers. Mensen met hart voor de zaak. En die koesteren we.

Alles begint bij onze medewerkers. Dat was
vroeger al zo toen Westhoff als familiebedrijf
begon in het Oosten van het land. En dat is
nog steeds het geval. Een groot deel van het
succes van Coffee Fresh is immers aan het
personeel te danken. Daarom zorgen we als
werkgever goed voor hen door een veilige en
gezonde werkplek te bieden. We vinden het
belangrijk dat iedereen zich binnen het bedrijf
‘thuis voelt’. Persoonlijke aandacht is dan ook
een speerpunt en bovendien essentieel om tot
een gezamenlijk resultaat te komen.
Kansen voor iedereen
Maar dat is nog niet alles. Het Coffee Fresh
personeel bestaat voor 6% uit mensen
met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
Simpelweg omdat wij als organisatie vinden
dat iedereen in de maatschappij een kans
verdient. Het vormt samen met de gunstige
arbeidsomstandigheden een wezenlijk
onderdeel van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Daarnaast zijn wij bedrijvenambassadeur van
Oxfam Novib. Een organisatie die zich inzet

voor een wereld zonder armoede en met
gelijke kansen voor
iedereen. Net als
Coffee Fresh, gaat
Oxfam Novib uit van
de kracht en mogelijkheden van mensen
zelf. Het bedrijvenambassadeursschap van
Oxfam Novib is een netwerk van bedrijven en
medewerkers die zich samen inzetten voor
een betere wereld.
Ook stichting Bio
Vakantieoord kan
rekenen op onze steun.
En bovendien dragen wij
een aantal goede doelen
op regionaal niveau een
warm hart toe. Zo zijn
wij al jaren sponsor van
Kanjers voor Kanjers en
stichting Sravana.

Met oog voor het milieu
Dat we goed willen zorgen voor de mensen binnen ons bedrijf staat vast. Maar ook willen we bewust
omgaan met de wereld om ons heen. De vraag die Coffee Fresh zich dagelijks stelt is: ‘Hoe runnen
we onze onderneming zo goed mogelijk zonder het milieu teveel te belasten?’

Het antwoord op die vraag zoeken we in
eerste instantie bij onszelf. Zo stimuleert
Coffee Fresh haar medewerkers om rekening
te houden met de omgeving door het afval
te scheiden. Plastic bekers worden apart
verzameld in speciale bekerafvalbakken.
Overtollig karton wordt samengeperst.
We scheiden PMD afval (plastic, metalen
verpakkingen en drankenkartons) en plastic
folie wordt op kleur gesorteerd, afzonderlijk
samengeperst en door onze afvalverwerker
verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe
producten. Ook bieden wij het concept
FutureLab aan; Coffee Fresh kartonnen bekers
met PLA coating kunnen worden gerecycled
en vervolgens verwerkt tot duurzaam toilet- en
handdoekpapier. Om onze ‘voetafdruk’ verder
te verkleinen investeren we in LED-verlichting,
energiezuinige materialen en apparatuur
(batterijen, beeldschermen, voedingen). We
gaan uiterst efficiënt om met installaties
voor koeling en verwarming. En door bewust
te digitaliseren, zowel intern als extern
door middel van een webshop en digitaal
factureren, hebben we ons papierverbruik
inmiddels sterk verminderd.
Goed op weg
Niet alleen intern, ook buiten de deur werkt
onze organisatie hard aan dit issue. Onze
vrachtwagens en auto’s leggen jaarlijks
immers vele kilometers af. Daarom zijn ze
stuk voor stuk voorzien van roetfilters. Onze

nieuwste vrachtwagens rijden overigens
weer een stuk schoner en hebben een zeer
lage CO² uitstoot. Door slimme logistiek op
vaste routedagen en het verminderen van
aanrijtijden voor monteurs (door black box
en navigatie) heeft Coffee Fresh het aantal
transportkilometers inmiddels flink weten
terug te dringen. Kortom: we zijn op de
goede weg. En ook de komende jaren zal

Coffee Fresh haar transporttrajecten blijven
verbeteren.
Coffee Fresh heeft een milieubeleid opgesteld
en in gebruik om milieuschade te voorkomen
en aan wettelijke milieuvoorschriften te
voldoen. Zie www.coffeefresh.nl/duurzaamheid

ISO gecertificeerd

Om onze kwaliteit te borgen, werken wij al jaren volgens vaste procedures
en zijn wij sinds 2010 ISO 9001 gecertifieerd. Ons milieubeleid hebben wij
vervolgens verder vorm gegeven volgens ISO 14001, waarvoor wij in 2017
ook gecertificeerd zijn.

Aandacht voor het product
Coffee Fresh vindt het belangrijk dat haar klanten kunnen kiezen uit een verantwoord assortiment.
Daarom bieden wij steeds meer biologische en duurzame producten. En dat geldt niet alleen voor
onze koffie, maar ook voor onze koffieautomaten.

Coffee Fresh stimuleert duurzaam geteelde
koffie en thee. Wij hebben bewust de keuze
gemaakt voor een duurzaam
koffieassortiment. Een groot
aandeel van onze koffie is dan
ook gecertificeerd. Concreet
betekent dat ruim 90% van
onze Coffee Fresh koffie een
duurzaamheidskeurmerk
bevat, bij espressobonen,
freshbrew en zetkoffie is dit
zelfs 100%! Max Havelaar
koffie is wellicht één van de
meest bekende. Maar ook
zijn er veel andere soorten
koffie, thee, cacao, suiker,
koekjes, roerstaafjes en
bekers die duurzaam worden
geproduceerd. En dat is
wel zo prettig. Want hoe
meer van onze klanten deze
verantwoorde alternatieven gebruiken, hoe
beter voor het milieu. En hoe gunstiger voor
de arbeidsomstandigheden van plaatselijke
boeren in ontwikkelingslanden.

Duurzame automaten
Bij verantwoorde koffie hoort vanzelfsprekend
milieuvriendelijke apparatuur. Onze
koffieautomaten zijn daarom getest op
duurzaamheid. Ze worden geproduceerd
met milieuvriendelijke en zoveel mogelijk
recyclebare materialen. Onze automaten
hebben dan ook minimaal energielabel A,
maar veelal hoger. Dit wordt onder andere
gerealiseerd door gebruik van LED verlichting
en een goed geïsoleerde boiler. Bovendien
zijn ze standaard uitgerust met een slim
energiebesparingssysteem
en Brita waterfilters om
de hardheid van water te
reguleren. Hierdoor gaan
onze automaten nóg langer
mee. Bij onze klanten
nemen wij bij de uitvoering
van het preventief onderhoud
alle gebruikte BRITA
filters retour. Deze worden
verzameld en periodiek aan
BRITA geretourneerd voor
recycling.

Samen helpen verbeteren
Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen draagt Coffee Fresh haar steentje bij om de
wereld te verbeteren. Dit doen we vanzelfsprekend in samenspraak met onze leveranciers én klanten.
Neem nu onze koffiebrander
Neuteboom. De hele fabriek
werkt op groene stroom
en het afval wordt ‘cradle
to cradle’ verwerkt. Een
mooi principe waarbij alle
materialen na een leven
in het ene product zonder
kwaliteitsverlies worden ingezet in een ander
product.
Ook Redbeans is een
toekomstgericht bedrijf
Zij leggen in kun dagelijks
handelen de nadruk op
de maatschappelijkeen milieuaspecten die
komen kijken bij de vervaardiging van koffie.
Daarnaast blijven ze kijken naar alle andere
activiteiten om de impact op het milieu te
verminderen. Van verpakking, verzending
en opslag tot de manier waarop het bedrijf
gerund wordt.

Maar ook een A-merk
als NESCAFÉ zet zich
wereldwijd in om het
gehele koffieproces, van
boon tot kop, zo verantwoord mogelijk te
maken. Nestlé Professional staat in de top 5
van meest duurzame bedrijven in de wereld.
Een leverancier die verantwoord ondernemen
toejuicht.
De keuze voor onze leveranciers komt dus
zorgvuldig tot stand en resulteert bovendien
in waardevolle samenwerkingen.
Integrale aanpak
Een mooi voorbeeld
hiervan is onze relatie met
Coffyn. Deze koffiebranderij
levert uitsluitend Fairtrade koffie die door
medewerkers met een beperking wordt
gebrand en verpakt. Met het aanbieden hiervan
stimuleren wij onze klanten aandacht te
hebben voor milieu, product en maatschappij.

MVO beleid van Coffee Fresh
Het personeel vormt de basis van ons bedrijf. Goede
en veilige arbeidsomstandigheden zijn dan ook een
belangrijk speerpunt.
Iedereen in de maatschappij verdient een kans.
Om die reden bieden wij ook mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om
deel te nemen aan het arbeidsproces.
In onze bedrijfsvoering gaan we bewust om met het
milieu. Van bekerrecycling (zowel intern als extern),
digitaliseren, energiezuinige apparatuur tot aan het
verminderen van transportkilometers.
Wij investeren in biologische en duurzame
producten. Zowel op het gebied van koffie als
koffieautomaten.
Een integrale aanpak is van essentieel belang.
Door samen met onze leveranciers en klanten
verantwoord te ondernemen leveren we een
bijdrage aan een betere wereld.
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