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Mens
Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2017
van Coffee Fresh, waarin we in kaart brengen wat
wij doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat wij belangrijk vinden
en waar wij in 2018 onze focus op gaan leggen.
van Coffee Fresh, waarin we in kaart brengen wat

De Coffee Fresh Westhoff Group heeft drie locaties,
die allen onderdeel uitmaken van dit jaarverslag.
Op locatie Drempt is het grootste deel van onze
operationele afdelingen, zoals expeditie, operating en
technische dienst, gehuisvest. Ook ontvangen wij hier
klanten in onze showroom en zit onze administratie
hier. Locaties Enschede en Breukelen zijn voornamelijk
verkoop gerelateerde locaties met kantoorruimtes
en een showroom. Ons verkoopkantoor in Breukelen
bevindt zich in een bedrijvenverzamelpand met
gezamenlijke faciliteiten en entree. In Enschede delen
wij het pand ook met meerdere bedrijven, maar heeft
ieder wel een eigen ingang en faciliteiten.
MVO is al jaren een speerpunt binnen Coffee Fresh.
Zowel op het gebied van mensen, producten als milieu
blijven wij veranderen en verbeteren. Om onze kwaliteit
te borgen, werken wij bijvoorbeeld al jaren volgens
vaste procedures en zijn wij vanaf 2010 ISO 9001
gecertifieerd. Met een werkwijze volgens ISO 14001
hebben wij vervolgens ons milieubeleid verder vorm
gegeven. Hiervoor zijn wij in 2017 ook voor het eerst
ge-audit, met een certificering ISO 14001 als resultaat.

wij doen op
het gebied van
maatschappelijk
verantwoord ondernemen, wat
wij belangrijk
vinden en waar

Mede door dit soort ontwikkelingen, werd het tijd
om in kaart te brengen waar we staan en waar we
naar toe willen. We werken met een (beperkt) aantal
doelstellingen op het gebied van milieu en streven er
ook naar om in 2018 het gehele MVO beleid volgens ISO
26000 nog beter vorm te geven.

wij in 2017 onze focus op gaan leg
Doelstellingen 2018
• ISO 26000 als basis nemen om ons MVO nog
beter in kaart te brengen
• Meer draagvlak creëren bij onze medewerkers
• Externe communicatie omtrent MVO verbeteren
• 5% minder verbruik van brandstof per km
• 10% minder verbruik van elektriciteit t.o.v. 2017
• Gas- en waterverbruik op hetzelfde niveau als
in 2017
• Bekers recyclen tot toilet- en handdoekpapier
• Doelstellingen formuleren voor 2019

In 2017 hebben we geprobeerd de focus onder onze
medewerkers wat meer bij MVO te leggen. Zo zijn we
meer afval gaan scheiden en hier duidelijker over gaan
communiceren. Het aantal afvalbakken per afdeling
is verminderd en wat meer gecentraliseerd, met als
doel medewerkers te stimuleren even van hun plek
te gaan om afval weg te gooien. In 2018 borduren we
voort op de resultaten uit 2017. MVO doorvoeren in
de bedrijfsvoering is een continu proces en niet iets
dat binnen één jaar volledig geïmplementeerd en
geaccepteerd is.
In dit verslag lichten we er drie thema’s uit; mens,
milieu en product, omdat dit de onderwerpen zijn waar
wij het verschil kunnen maken.
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Sponsoring
Vanuit maatschappelijk oogpunt sponsoren wij
diverse goede doelen. Zo zijn wij sinds 2015 bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Net als Coffee
Fresh, gaat Oxfam Novib uit van de kracht en mogelijkheden van mensen zelf. Zij zetten zich in voor
een wereld zonder armoede en gelijke kansen voor
iedereen. Daarom steunen wij het microfinancieringsprogramma van
Oxfam Novib. Hierbij
wordt microkrediet
verstrekt aan mensen in
ontwikkelingslanden om
hun eigen bedrijfje te starten, waardoor zij zelfstandig kunnen bestaan.

In een serviceorganisatie, zoals Coffee Fresh, zijn
gedreven medewerkers onmisbaar. Mensen die
net dat stapje extra zetten. Mensen die zorgen
voor tevreden klanten. Dat doen we met in totaal
84 medewerkers, 73,1 FTE (31 december 2017).
Voor deze mensen zorgt Coffee Fresh voor een
gezonde en veilige werkplek, waar gewerkt wordt

Daarnaast is Coffee Fresh al jaren sponsor van
Kanjers voor Kanjers, een regionaal initiatief waarbij
het welzijn van kinderen
centraal staat. Deze
stichting organiseert
projecten met betrekking tot sport en spel
voor kinderen in Oost Gelderland. Deze kinderen
hebben gemeen dat ze niet, of onvoldoende, in staat
zijn om te sporten en spelen, door bijvoorbeeld
financiële redenen, ziekte of een beperking. Ook
stichting BIO vakantieoord kan rekenen op onze
steun. Deze organisatie
zet zich in voor een onbezorgde vakantie voor
families met kind(eren)
met een beperking.
Een andere regionale
organisatie die Coffee
Fresh een warm hart
toedraagt is stichting
Sravana. Zij bieden zorg
aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn
gekomen.

volgens Arbo richtlijnen. Coffee Fresh is een sociaal
betrokken organisatie. Voordat het begrip Social
Return werd geïntroduceerd in Nederland werkten
er bij Coffee Fresh al mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Niet omdat een opdrachtgever
daarom vroeg, maar omdat wij graag iets terugdoen
voor de maatschappij. Wij vinden dat iedereen gelijke
kansen moet hebben. Daarom geven wij, daar waar
mogelijk, ruimte aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt (Wajong) om ook hen deel uit te
laten maken van onze bedrijfsprocessen. En met
succes, door deze mensen op de juiste plekken
in te zetten, zijn zij waardevolle krachten binnen
Coffee Fresh geworden. In totaal bestaat bijna 7%
van ons personeelsbestand uit deze doelgroep. Ook
samenwerkingen met sociale werkplaatsen zijn
ons niet onbekend. Naast diverse losse opdrachten,
zetten zij mensen in bij klant specifieke opdrachten
voor de verzorging van koffieautomaten.
Samenwerking
Die instelling om iedereen gelijke kansen te geven
beperkt zich niet alleen tot onze eigen organisatie.
Ook daarbuiten zoeken wij naar mogelijkheden om
iedereen een kans te geven. Een mooie invulling
daarvan is het partnerschap met koffiebranderij
Coffyn, onderdeel van zorgorganisatie Pluryn. Coffyn
is een dagbesteding in Malden voor mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking
die koffie branden en verpakken.
Coffee Fresh exploiteert deze koffie
in een daarbij passende lijn Coffyn
koffieautomaten.
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Milieu

Wij plannen onze ritten en bezorgmomenten dusdanig dat onze vrachtwagens zo vol beladen mogelijk
rijden en er zo min mogelijk kilometers gemaakt
worden. Om die reden werken wij met vaste routedagen en een geautomatiseerd plansysteem. Ditzelfde
geldt voor het plannen van de werkzaamheden van
onze servicemonteurs. Zij hebben allen hun eigen

Alle bedrijfsactiviteiten hebben, in meer of mindere
mate, impact op het milieu. Wij zijn ervan bewust dat
onze werkzaamheden het milieu belasten en zoeken
continu naar verbeteringen om onze processen zo in
te richten dat deze belasting zo minimaal mogelijk
is. Om overzicht te houden op deze milieueffecten en
om het beheersbaar te houden, werken wij volgens
de richtlijn van ISO 14001 en zijn wij hiervoor sinds juli
2017 ook gecertificeerd. Daarnaast is er met name
vanaf het eind van 2017
meer aandacht aan
MVO geschonken. Nog
niet genoeg, maar een
goede basis om in 2018
op voort te borduren.

onze blauwe bekertray. Voor al deze verschillende
afvalstromen, werken wij met
diverse leveranciers. We waren
al wel bewust bezig met afval
scheiden, maar hebben hier in
2017 meer vorm aan gegeven
door nog meer te centraliseren en scheiden. Zo
heeft elke verdieping nog maximaal twee punten
waar afval verzameld wordt. Naast een meer efficiënte en specialistische verwerking van ons afval,
willen we hiermee onze medewerkers stimuleren
wat vaker op te staan.
Lege inktcartridges worden verzameld in een speciale box en vervolgens afgevoerd. Naast het scheiden
van afval, steunen wij hiermee ook de Cliniclowns.
Zij ontvangen per ingeleverde inktcartridge een bijdrage. Ook worden alle gebruikte Brita filters meegenomen door onze monteurs. Deze worden verzameld en periodiek aan Brita geretourneerd voor
recycling. Dit gerecyclede plastic wordt onder andere
gebruikt voor tuinmeubelen en speelgoed.

reductie van CO2, kunnen wij dit op diverse fronten
gaan verlagen. Er zijn immers diverse processen
binnen onze bedrijfsvoering waarbij de uitstoot van
CO2 ontstaat.

In 2017 hadden wij ons ten doel gesteld om het
brandstofverbruik met 10% te reduceren. Hiermee
verlaagt onze CO2 uitstoot én maken we minder
gebruik van schaarse grondstoffen. Ondanks onze
inspanningen en zoektocht naar manieren om
brandstof te besparen, heeft dit voor 2017 nog geen
vruchten afgeworpen. Kijkend naar het gemiddelde
aantal kilometers per liter brandstof, zijn we helaas
op hetzelfde niveau gebleven als in 2016 en blijven
we zoeken naar alternatieven. Hierdoor hebben wij
de conclusie getrokken dat een reductie van 10% op
dit moment te ambitieus voor ons is en is dit voor
2018 bijgesteld naar 5%. Wat betreft het verlagen
van ons elektriciteitsverbruik met 10% ten opzichte
van 2016, hebben we stappen gemaakt, zoals LED
verlichting in ons hele magazijn (4e kwartaal 2017).
Wij hopen hier in 2018 de eerste besparing van terug
te zien. Daarnaast wordt de verlichting op de kantoren vervangen, op het moment dat de huidige lampen defect zijn, door LED. Deze gefaseerde aanpak
blijven wij handhaven. Vooralsnog is de besparing op
energie circa 2,5% in 2017 en hanteren wij voor 2018
de doelstelling om het elektriciteitsverbruik met 10%
te verlagen ten opzichte van 2017.

Energie
Zo duurzaam mogelijk omgaan met hulpbronnen,
zoals energie, levert enkel voordelen op. Het milieu
wordt minder belast, maar ook op kosten wordt bespaard. Alle drie vestigingen van Coffee Fresh werken op groene stroom. We bekijken doorlopend hoe
het gebruik van fossiele brandstoffen zich ontwikkelt
en hoe we dit kunnen beperken. Hiervoor investeren we bijvoorbeeld in energiezuinige materialen en
apparatuur (batterijen, beeldschermen, voedingen).
Ook gaan wij efficiënt om met onze installaties voor
koeling en verwarming. Zo wordt de energie die
vrijkomt bij het koelen van onze vriescel gebruikt om
het magazijn te verwarmen. Ons magazijn is inmiddels volledig omgezet naar LED verlichting en op
andere plekken binnen onze panden, wordt de verlichting vervangen door LED als deze defect is. Waar
mogelijk zijn diverse ruimtes, zoals kantoorruimtes
en toiletten, voorzien van bewegingssensoren voor
de verlichting en een automatische stop op kranen
in de sanitaire ruimtes.
Transport
Aan de milieu impact van onze bedrijfswagens
besteden wij extra aandacht aangezien onze dienstverlening voor een groot deel uit logistiek bestaat.
Bij de aanschaf van voertuigen voldoen deze altijd
aan de op dat moment geldende norm. Dit betekent
dat alle bedrijfswagens ten minste voldoen aan de
Euro 5 norm en de nieuwste modellen Euro 6. Voor
onze nieuwste vrachtwagen is er zelfs aandacht besteed aan de aerodynamica en zijn er aanpassingen
gedaan om de weerstand en daarmee CO2 uitstoot te
verlagen.

Hoe gaan we dat doen?
We brengen in kaart wat er op het gebied van duurzaamheid al wordt gedaan door Coffee Fresh. Dit
maakt het voor de interne communicatie ook overzichtelijker. Meer communicatie draagt bij aan meer
bewustzijn. Eventuele nieuwe
initiatieven moeten duidelijker
gecommuniceerd worden, zodat
er meer bekendheid is. De MVO
coördinator zal hier ook een rol
in gaan spelen. Wat betreft de
3

rayon, waarin zij doorgaans ook woonachtig zijn, en
middels een black box systeem kan onze planning
zo efficiënt mogelijk plannen. Sinds 2016 brengen wij
ons brandstofverbruik, en daarmee onze CO2uitstoot, in kaart. Door ons bewust te zijn van onze
kilometers en CO2-uitstoot streven wij naar een
verlaging van de milieubelasting.

Naast onze eigen CO2 voetprint, zijn wij er ook van
bewust dat het gebruik van onze
producten ook het nodige afval
oplevert. Verpakkingen worden
met zorg ontworpen en gekozen, op vier producten na zijn
alle verpakkingen van ons Coffee
Fresh assortiment aluminiumvrij
en daardoor eenvoudig recyclebaar. Naast lege verpakkingen levert consumptie van
koffie ook afval op als koffiedik en gebruikte bekers.
Om daar op een duurzame manier mee om te gaan,
hebben wij diverse samenwerkingen om onze klanten te facilitairen bij de afvalverwerking.

Digitalisering
De afgelopen jaren hebben wij veel van onze procedures gedigitaliseerd. Waar mogelijk worden
facturen en orderbevestigingen digitaal verstuurd.
Dit zorgt naast een besparing op papier, ook voor
een besparing op de CO2-uitstoot van onder andere
postbezorgers.

Onze kartonnen bekers met PE-coating zijn voorzien van zowel een CO2-neutraal keurmerk als van
een FSC-keurmerk. Door gescheiden inzameling
en specialistische verwerking krijgt het karton van
onze kartonnen koffiebekers een tweede leven als
grondstof voor de productie van duurzaam toileten handdoekpapier. Dit realiseren we reeds voor
klanten maar zullen we in 2018 ook voor onze eigen
organisatie gaan inzetten.

Afval
Binnen Coffee Fresh proberen wij zoveel mogelijk
afval te scheiden. In 2017 hebben wij ervoor gekozen
om naast de afvalstromen die we al hadden, ook
separaat PMD afval te verzamelen. Daarnaast bieden
wij papier separaat van restafval aan. Plastic bekers
worden verzameld in bekerafvalbakken, waarna ze
door cupcare worden opgehaald en verwerkt tot o.a.
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Product

wijze en beleid dat Nescafé hanteert. Dit label is
van toepassing op alle koffiemelanges die Nescafé
aanbiedt.

Coffee Fresh vindt het belangrijk dat u kunt kiezen
uit een verantwoord assortiment. Daarom bieden
wij steeds meer biologische en duurzame producten
aan. En dat geldt niet alleen voor onze koffie, ook
voor onze koffieautomaten. Wij willen in de volledige
breedte van ons assortiment duurzame producten
aan kunnen bieden.

Op dit moment bestaat 15,8% van ons totale assortiment uit producten met een duurzaamheids-keurmerk (exclusief Nescafé Plan). Eind december 2017
stond de teller op 142 producten (unieke artikelnummers), 31 meer dan in 2016. Het grootste deel van
deze producten bevindt zich in de productgroepen
koffie, suiker en cacao. Binnen de productgroep koffie, heeft 52% van de producten een duurzaamheidslabel. Tellen we daar de koffiemelanges vanuit het

Hoe doen we dat?
Steeds meer leveranciers zien het belang in van
duurzame producten en passen hun assortiment
daar op aan. Zelf maken wij, waar mogelijk, duurzame keuzes als het gaat om uitbreiding van ons
assortiment. Wij kijken daarbij naar een duurzaam
productieproces en de daarbij horende duurzaamheidskeurmerken, maar ook naar de milieubelasting
en dus recyclebaarheid van verpakkingen. Een instrument dat hierbij steeds belangrijker zal worden,
is een leveranciersbeoordeling. Onze leveranciers
bepalen immers waar zij hun grondstoffen inkopen
en hoeveel waarde zij hierbij hechten aan de arbeids- en leefomstandigheden van boeren in de koffieproducerende landen. Onze leveranciers kunnen
hier het verschil mee maken en wij op onze beurt
weer in onze keuze voor leveranciers. Ook adviseren
wij onze klanten bij hun keuze voor producten, zodat
zij uit alle mogelijke artikelen een selectie kunnen
maken van producten die het best bij hen passen.

Nescafé Plan bij op, dan is dat percentage zelfs 60%.
Voor suiker is dat 46% en voor cacao inmiddels 70%.
Deze producten, de automaat ingrediënten, beslaan
meer dan de helft van onze omzet. Als wij op het gebied van MVO stappen willen maken, moeten wij dat
doen op de productgroep waar het meest te behalen
is. Daarom ligt de focus op deze productgroepen
Coffee Fresh
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 dit dat in 2017 90% van
onze Coffee Fresh koffie een duurzaamheidskeurmerk heeft, bij espressobonen en freshbrew is dit
zelfs al 100%. Wij streven er naar dat op termijn alle
koffie melanges die binnen het Coffee Fresh assortiment vallen, van een duurzaamheidskeurmerk zijn
voorzien. Naast het bekende Max Havelaar keurmerk, bieden wij ook diverse producten aan met het
UTZ of Rainforest Alliance label. We hebben een assortiment bio producten, met het biologische SKAL
keurmerk en investeren in CO2-neutrale productie
van bijvoorbeeld onze kartonnen automatenbeker.
Ons duurzame assortiment houdt echter niet op bij
ingrediënten en automaat gerelateerde producten.
Ook ons assortiment schoonmaakartikelen en hygiënepapier bevat duurzame artikelen

Producten
Er bestaan diverse keurmerken om aan te geven
dat het product op een verantwoorde wijze geproduceerd is. De meest bekende keurmerken zijn Fair
Trade/Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, FSC,
CO2-neutraal en biologisch. En in ons assortiment

zijn al deze keurmerken terug te vinden. Wat meer
specifiek op de koffiemarkt gericht is het Nescafé
Plan, een wereldwijd initiatief dat zich richt op de
duurzame productie van koffie en goede leefomstandigheden van de koffieboeren. Dit Nescafé Plan
is niet zozeer een keurmerk, maar wel een werk-

Nescafé
Naast onze eigen Coffee Fresh
producten, beslaat het merk
Nescafé ook een groot deel van ons
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afname van koffie bij Coffee Fresh is onderstaand
weergeven. In 2017 is er kritisch gekeken naar het
assortiment koffie en zijn er een aantal melanges
gesaneerd. Daarnaast zijn we met leveranciers in gesprek gegaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
van onze eigen koffiemelanges van een duurzaamheidskeurmerk voorzien zijn. Het uiteindelijke doel is
een volledige lijn duurzame Coffee Fresh koffie aan te
kunnen bieden.

assortiment. Nestlé Professional staat in de top 5
van meest duurzame bedrijven in de wereld. Een
leverancier die verantwoord ondernemen toejuicht.
Daarnaast zijn zij de grootste koffieleverancier
ter wereld en daardoor ook de grootste inkoper
van onverwerkte koffiebonen. Alle koffiemelanges
die Nescafé in de markt zet, maken deel uit van

Percentage verkochte koffie met duurzaamheidslabel in kilogrammen t.o.v. alle verkochte koffie
					

het Nescafé Plan, een wereldwijd initiatief samen
met Rainforest Alliance, gestart in 2010, waarmee
de toekomst van koffie zeker wordt gesteld door
verantwoorde landbouw, duurzame koffieproductie
en verantwoorde consumptie. Creating Shared
Value ligt aan de basis van het Nescafé Plan.
Streven is om de boer in iedere fase van het proces
te helpen, de omgeving te beschermen en de
consument te ondersteunen in het bereiken van meer
duurzaamheid. Er wordt intensief samengewerkt met
boeren, zo voorziet dit plan o.a. in ondersteuning en
opleiding.

2016

2015

Excl. Nescafé plan

64%

57%

Incl. Nescafé plan

82%

78%

Automaten
Bij de keuze voor automaten vinden wij het belangrijk
dat deze energiezuinig zijn. 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. Daarnaast zijn de meeste automaten in ons assortiment
uitgerust met energiebesparende software, waarbij de
automaat zelf het gebruikerspatroon aanleert en in de
energiezuinige stand-by-modus schakelt bij inactiviteit. In het meest gunstige geval, zorgt deze software
voor een energiebesparing tot 43%.

Redbeans
Een andere partner voor het product
koffie is Redbeans. Alle koffiemelanges uit het Redbeans assortiment,
zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk, Fair Trade, UTZ en/of biologisch (SKAL). Bij Redbeans staat kwaliteit voorop en
dat betekent dat zij naast smaak veel waarde hechten
aan de leefomstandigheden van boeren in koffieproducerende landen. Zij kiezen er voor om rechtstreeks
in te kopen bij kleine boeren, waardoor meer werkgelegenheid gecreëerd wordt en lange termijn vooruitzichten van deze gemeenschappen verbeteren. Dit
verantwoorde assortiment trekken zij door naar het
aanverwante pakket, waar zoveel mogelijk biologische
en/of Fair Trade producten in opgenomen zijn.

Naast fabrieksnieuwe automaten, waar veel opdrachtgevers om vragen, leveren wij ook gereviseerde
automaten aan een grote groep van onze klanten.
Wanneer een huurperiode is verstreken, worden automaten vervangen,
maar zijn ze doorgaans technisch
nog niet op. Door een automaat volledig te reviseren, kunnen ze nog weer
dienst doen gedurende een tweede of
zelfs derde contractperiode. Hierdoor staan vrijwel al
onze automaten bij twee of meerdere opdrachtgevers.
Uiteindelijk raken alle automaten
aan het eind van hun technische levenscyclus. Vervolgens gaan deze automaten naar speciale Wecycle
stations. Hier worden de machines professioneel
ontmanteld. Zo kunnen de materialen van onze
koffieautomaten tot 90% hergebruikt worden. Ook
bevatten onze koffiemachines geen schadelijke CFK’s
of HCFK’s.

Afname van duurzame koffie
Inmiddels is een groot deel van ons koffieassortiment voorzien van één of meerdere duurzaamheidskeurmerken. Hoe de afname in kilogrammen koffie
met duurzaamheidslabel zich verhoudt tot de totale
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