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Vineyard Company B.V. is een 
private onderneming, die 
bijzondere horeca-,  catering-  en 
evenementenlocaties exploiteert 
én faciliteert. Daarnaast zijn wij 
actief op het gebied van party- 
& eventcatering. De waarde 
van onze organisatie wordt 
bepaald door de kwaliteit van 
samenwerking: 
samenwerking met leveranciers, 
medewerkers, gasten, 
opdrachtgevers en locaties.

Visie (waar wij voor gaan)

Wij willen de beste zijn!

Wij willen onze gasten een sublieme ervaring 

laten beleven!

Locaties zijn steeds vaker op zoek naar een 

flexibele, maar duurzame samenwerking. 

Wij willen voor deze locaties in Midden 

Nederland de logische partner zijn én de 

beste cateraar/exploitant.

Een sterke multifunctionele speler met een 

stevige, duurzame `foodprint’ in het horeca- 

en catering speelveld.

Missie (waar wij voor staan)

Wij ontzorgen met passie en plezier!

Vineyard Company is dé partner voor haar 

locaties en biedt oplossingen voor de totale 

food & beverage afdeling. Als exclusive of 

preferred supplier, op basis van catering 

of inpandig als vaste partner. Er wordt altijd 

gekeken naar de beste mogelijkheid voor 

zowel locatie als cateraar / exploitant. Samen 

investeren en ontwikkelen is uitgangspunt.

We zijn de meest moderne partycateringkeuken 

van Nederland die, vergeleken met keukens 

van collega cateringbedrijven, relatief klein is, 

maar wél super efficiënt.  Dit komt omdat we 

hebben gekozen voor de optimale routing als 

uitgangspunt. En door de nieuwste apparatuur 

produceren we ook sneller en efficiënter dan 

wie dan ook. Dit komt de smaak en kwaliteit 

absoluut ten goede. Extra voordeel is dat we 

hierdoor onze producten en diensten goedkoper 

kunnen aanbieden dan al onze concurrenten.

Kernwaarden

Passie, professionaliteit en kwaliteit:

- Het is leuker om ons te bellen

- Wij koken het beste

- Onze rekening betaal je liever

Visie op Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen

Duurzaamheid is geen marketingtool, maar 

een vanzelfsprekendheid. In al onze processen 

en systemen binnen ons bedrijfsbeleid is 

duurzaamheid uitgangspunt, zoals omschreven 

in de management approach en bijbehorende 

measures.
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Over Vineyard

Vineyard bestaat ruim 20 jaar. Ontstaan vanuit een restaurantbedrijf dat in 1998 is gestart met een paar 

medewerkers zijn wij gegroeid tot een multifunctionele speler op horeca en catering gebied.

Inmiddels zijn wij met 100 collega’s, waarvan ongeveer 30% FTE, dagelijks bezig om duurzaamheid in alle 

facetten van onze bedrijfsvoering te integreren.

De voor ons bedrijf meest bepalende kosten, voedsel, arbeid en energie, worden duurder. 

Duidelijke doelstellingen en metingen op het gebied van MVO geven ons bewezen meer inzicht in de 

bedrijfsprocessen en de maatregelen die genomen moeten worden om efficiënter te worden. Het loont 

om scherp in te kopen, te sturen op arbeidsproductiviteit en energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dit 

ten behoeve van onze toekomst en de toekomstige generatie.

Ons duurzaamheidsbeleid geeft een beeld van de ontwikkelingen en onze doelstellingen voor de komende 

jaren binnen de verschillende duurzaamheidsthema’s. 

Naast het integreren van de duurzaamheidsthema’s in onze bedrijfsvoering, bouwen wij sinds 2014 aan 

een robuuste organisatie. Voor ons betekent dat, dat wij werken met teams / werkmaatschappijen met 

een brede verantwoordelijkheid binnen aangegeven kaders, waarbij gestimuleerd wordt dat innovatie 

vanuit de teams tot stand komt en niet wordt opgelegd.

De teams worden geholpen vanuit de directie om te excelleren in de dienstverlening naar onze 

opdrachtgevers (operational excellence). Alles in een keer goed, op tijd, met een uitstekende kwaliteit en 

tegen de beste prijs geleverd. De beste zijn! 

Met een robuuste organisatie denken wij duurzaamheid nog beter door te voeren in de aankomende jaren, 

zonder dat dit ten koste gaat van onze gezonde groeiambitie en de hoge kwaliteitseisen die wij daaraan 

verbinden.

Uiteraard houden wij u daar van op de hoogte.

Directie Vineyard Company

Sven Russchen

Wat wij doen

Vineyard Company B.V. exploiteert en faciliteert bijzondere horeca-, catering- en evenementenlocaties in 

Midden Nederland. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van party- en eventcatering.

Vineyard Company bestaat uit de werkmaatschappijen Vineyard Party Catering BV, Vineyard Domplein BV, 

Groeneveld Horeca BV en Vineyard Horeca BV.

Duurzaamheid

Sinds 2009 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering 

en na een aantal jaren van inventariseren, enquêtes houden, onze nulmeting in de vorm van ons eerste 

duurzaamheidsjaarverslag en een intensieve duurzame herontwikkeling en opening van ons nieuwe pand 

langs de A2, kunnen we zeggen dat we nu een beleid hebben ontwikkeld dat levendig is, waar we achter 

staan en, belangrijker, dat te borgen is op alle onderdelen.

Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde Foodprint in duurzaamheid; ons beleid voor MVO in

5 stappen:

1. ECOLOGISCH / VEGETARISCH / REDUCEREN VAN FOOD MILES

2. FAIR & TRANSPARANT

3. WASTE MANAGEMENT & ENERGY BEHEER

4. GEZONDHEID / TEVREDENHEID / PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

5. MBO, MARKETING & SOCIAL RETURN

Duurzamer dan onze collega’s

We durven gerust te zeggen dat we de meest moderne partycateringkeuken van Nederland zijn. 

Vergeleken met keukens van collega cateringbedrijven is deze relatief klein, maar wél super efficiënt. We 

hebben gekozen voor de optimale routing als uitgangspunt. En door de nieuwste apparatuur produceren 

we duurzamer, sneller en efficiënter dan wie dan ook. 

Naast de nieuwste waterbesparende en ergonomische apparatuur, wordt de restwarmte gebruikt voor 

het opwarmen van water waarmee wordt gekookt en het gebouw wordt verwarmd. Dit komt de smaak en 

kwaliteit absoluut ten goede. Extra voordeel is dat we hierdoor onze producten en diensten goedkoper 

kunnen aanbieden dan al onze concurrenten.

MVO verklaring
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Gezondheid en Veiligheid op 
het Werk

Ambitie: Health, Safety and Environmental 

management (HSE) is een belangrijk 

onderwerp binnen ons duurzaamheids-

beleid. Verschillende onderdelen die 

benoemd zijn breiden we niet alleen uit 

met concrete milieu aspecten, maar ook 

gaan we het verzuimpercentage beter 

monitoren.

Het verzuimpercentage mag maximaal 2% 

zijn in 2019.

Doelstellingen: 98% gezondheid: Het ge-

zondheidspercentage op jaarbasis is hoger 

dan 98%.

MVO-maatregelen: Gezond en veilig 

werken

Certificaten: RI&E

Status: Zo lang het gezondheidspercentage 

98% of hoger is, is er geen aanleiding tot 

aanvullende maatregelen.

Duurzame Productiemethodes

Ambitie: Wij willen in 2020 ten minste 80% 

van ons voedsel uit Nederland en binnen 

het seizoen inkopen. Daardoor minder 

foodmiles, alleen seizoensvis en, waar het 

aan smaak en kwaliteit niet onder doet, 

biologische producten.

Dat betekent dat per bedrijfsonderdeel 

tenminste 50% van het assortiment bestaat 

uit biologische producten en/of producten 

met een of meer andere duurzaam-

heidskenmerken en 50% uit vegetarische 

producten.

Beleid: Code of Conduct Suppliers

MVO-maatregelen: Gezonde voeding, 

Duurzaam inkopen

Status: Onlangs is gewisseld van 

leveranciers en inkoopkanalen. Eind 2019 

evalueren we. Tot die tijd willen we niets 

veranderen in het proces.

Voedselverspillingen en 
Verpakkingsafval

Ambitie: We focussen op de reductie van 

consumptie waste. Dit wil zeggen dat wij de 

opdrachtgevers overtuigen naar het totale 

grammage van het product te kijken in 

Het MVO-programma beschrijft 

de operationele strategie voor de 

meest relevante MVO-aspecten, 

zoals geselecteerd voor Vineyard. 

De uitwerking van Beleid, 

Maatregelen en Certificaten die 

hier worden opgevoerd is terug 

te vinden in de betreffende 

hoofdstukken van dit rapport.

MVO Programma 

plaats van aantallen componenten om waste 

op de evenementen met minimaal 10% te 

reduceren.

Doelstellingen: Waste reductie: 10% minder 

consumptie waste in 2019

MVO-maatregelen: Voorkomen voedsel-

verspilling, Energie- en waterbeheer en 

mobiliteit

Certificaten: Green Key

Status: Het is onderdeel van het vaste 

'salesproces', dus geen reden tot bijsturing 

voor nu.

Energie Efficiëntie en Mobiliteit

Ambitie: De ambitie is om voor het 

wagenpark en de eigen locaties het energie-

gebruik zoveel mogelijk te reduceren.

Doelstellingen: Duurzamer transport: 25% 

van het wagenpark is in 2019 hybride auto's of 

auto's met minimaal energielabel A of B

MVO-maatregelen: Energie- en waterbeheer 

en mobiliteit

Certificaten: Green Key

Status: Wisselen van vervoersmiddelen in het 

wagenpark is actueel en daarbij houden we 

rekening met de omschreven ambitie. Geen 

extra actie nodig.
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Arbeid

Mileu



Dierenwelzijn

Ambitie: Vineyard koopt geen vis in die 

wordt overbevist of waarvan de manier van 

kweken/vangen te belastend is voor het eco 

systeem. Ook gaan we steeds meer toe naar 

vegetarisch.

Wij streven altijd het gebruik van Beter Leven 

producten na of aantoonbaar in Nederland 

duurzaam gefokte vleessoorten.

Doelstellingen: Vegetarisch assortiment: 

In 2019 is tenminste 50% van het totale 

assortiment vegetarisch

Beleid: Code of Conduct Suppliers

MVO-maatregelen: Dierenwelzijn

Status: Onlangs is gewisseld van leveranciers 

en inkoopkanalen. Eind 2019 evalueren we. 

Tot die tijd willen we niets veranderen in het 

proces.

Eerlijke Concurrentie

Ambitie: Bij de inkoop van producten en 

de omgang met producenten en verkopers 

proberen wij een bijdrage te leveren ‘een 

menswaardig bestaan voor iedereen en het 

creëren van kansen om dit op eigen kracht te 

bereiken’ in de breedste zin van het woord. 

Voor ons zijn niet alleen mensenrechten en 

het bestrijden van armoede belangrijk, maar 

ook zaken als mededinging, eerlijke handel, 

corruptie en gezonde zakelijke en sociale 

voorwaarwaarden (handelsvoorwaarden) en 

veiligheid en tevredenheid in het algemeen.

Beleid: Code of Conduct Suppliers

Status: Voor food doen we wat we 

omschrijven. Nieuw onderwerp is de aanschaf 

van bedrijfskleding en bijbehorende duur-

zaamheidsaspecten. Het heeft de aandacht, 

geen actie nodig. Wel evalueren eind 2019.

Duurzaam Inkopen

Ambitie: Wij zijn voorstander van 'local 

globalisation'. Een internationaal assortiment 

zoveel mogelijk bereid van lokale seizoen-

sproducten.

Doelstellingen: Lokaal inkopen: in 2019 

kopen wij 50% lokaal in

Beleid: Code of conduct Suppliers

MVO-maatregelen: Duurzaam inkopen

Status: Is bij ons een vanzelfsprekendheid en 

ingeworteld in de organisatie.

Gezond Voedsel

Ambitie: Vineyard hanteert een minimum 

percentage voor producten met duurzaam-

heidskenmerken en daarnaast vinden wij een 

assortiment belangrijk waar gezondheid in 

verwerkt is. Het totaal moet in balans zijn.

In 2019 in ons assortiment opgebouwd uit 

tenminste 40% gezonde producten. Dit zijn 

producten zonder E-nummers, suikers, 

met de juiste vetten en gebaseerd op de 

daadwerkelijk benodigde voedingswaarden.

Doelstellingen: Gezonde voeding: In 2019 is 

tenminste 50% van ons assortiment gezond

MVO-maatregelen: Gezonde voeding

Certificaten: Controle voedselveiligheid

Status: Gezonde voeding heeft onze 

aandacht. Voor nu geen aanvullende 
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Eerlijk zakendoen

Beleid

Overzicht van relevante 

beleidsstukken, waarin MVO-

ambities zijn uitgewerkt in plannen 

voor realisatie en richtlijnen voor 

medewerkers.

Code of conduct

Gedragscode Vineyard

Code of conduct Suppliers

Gedragscode Vineyard - leveranciers

Consumenten
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Gezond en veilig werken 

Beschrijving: Gezondheidspercentage 

is 98% in 2019 (of het verzuimpercen-

tage maximaal 2%). Dit bereiken we 

door gezonde voeding aan te bieden, 

gevarieerde maaltijden en altijd gratis vers 

fruit aan te bieden. 

Daarnaast bieden wij vanaf 2019 elke 

medewerker een fitpas aan bij een 

sportschool en monitoren wij actief de 

gewerkte uren en de momenten van pauzes 

en rust.

Op alle werkplekken in de keukens en 

erbuiten wordt gewerkt met ergonomische 

apparatuur en materialen.

Impact: Ons verzuimpercentage ligt onder 

de 2% en het doel voor 2019 is minder dan 

1,5%

Overzicht van concrete 

maatregelen en programma’s 

waarmee het MVO-beleid is 

geïmplementeerd in de organisatie 

en wat er tot nu toe mee is bereikt 

(impact).

MVO Maatregelen 

Arbeid

Mileu

Dierenwelzijn

Beschrijving: Vineyard werkt volgens de 

viswijzer en gebruikt vis uit het seizoen.

Het vlees dat wordt gebruikt is bij voorkeur 

afkomstig van producenten die werken met 

aandacht voor dierenwelzijn en milieu.

Impact: Vlees en vis op onze menukaart is 

afkomstig van producenten die aandacht 

hebben voor dierenwelzijn en biodiversiteit.

Energie- en waterbeheer en 
mobiliteit

Beschrijving: Vineyard heeft 4 eigen 

bussen in beheer en 3 personenauto's. De 

ambitie is een nieuw wagenpark, waarbij 

we rekening houden met een vermindering 

van CO2 uitstoot. De personenauto's die wij 

aanschaffen vanaf 2019 zijn 100% elektrisch. 

De bussen tenminste hybride en/of de 

motoren hebben een zuinig label A of B.

Verlichting is al zoveel mogelijk LED en 

aangesloten op tijdsschakelaars en/of sche-

merschakelaars. Zo besparen wij energie. 

In 2019 willen we alle verlichting in het 

hoofdkantoor over hebben op LED en aan 

de buitenkant van het pand faciliteren wij 

in dat jaar, zowel voor gasten als ons zelf, 

elektrische oplaadpunten.

Watergebruik wordt zoveel mogelijk ge-

minimaliseerd middels de (in Green Key) 

aangegeven manieren.

Schrobmachines worden gebruikt om water te 

besparen.

Wij koken met hoge druk en elektrisch 

en gebruiken ten opzichte van klassieke 

kookstijlen slechts 50% of minder van de be-

reidingstijd en energie.

Impact: Met deze maatregelen streven wij 

ernaar ons energieverbruik zo laag mogelijk 

te houden. Impact wordt vanaf 2019 gekwan-

tificeerd.

Voorkomen voedselverspilling

Beschrijving: We zijn actief bezig met het 

reduceren van voedselverspilling doordat wij 

op grammage inboeken en daar ook direct 

op inkopen. Dit zorgt ervoor dat wij bij de 

verkoop van evenementen al nadenken over 

de grammage die mee gaat naar partij. Ook 

werken wij met een voorbereidingskeuken die 

er voor zorgt dat alle benodigde ingrediënten 

worden afgewogen en bij het juiste receptuur 

komen te liggen. Zo hoeven de koks niet zelf 

de koelcel in, en zo voorkomen we dat er 

'voor het gemak' te veel producten worden 

gepakt. Ook gaan we er steeds meer naar 

toe dat we de grammage delen met de 

opdrachtgever.

Impact: Het is onze ambitie om in 2019 10% 

minder food waste ten opzichte van de omzet 

te produceren dan in 2018.
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Mileu

Eerlijk zakendoen

Duurzaam inkopen 

Beschrijving: Naast de voorkeur voor verse, 

pure producten wordt uitsluitend gewerkt met 

seizoensgebonden menu’s en ingrediënten. 

Als er iets wordt aangevraagd dat niet ‘in 

het seizoen’ is, dan wordt er een alternatief 

geboden. Verder wordt er alleen gewerkt met 

duurzame producten die van dichtbij komen. 

Dus: geen biologische aardbeien uit 

Zuid-Amerika, maar alleen Hollandse 

aardbeien als ze in Nederland verkrijgbaar 

zijn. Wij zijn goed in wat wij noemen 'local 

globalisation', internationale gerechten 

gekookt in Utrecht mét lokale en/of Hollandse 

seizoensproducten. Een lokale wereldkeuken 

dus.

Kunnen we binnen deze selectievoorwaarden 

biologische én lekkere producten inkopen, 

dan kiezen we daar uiteraard voor. Hier wordt 

geen volume voor geregistreerd.

Impact: Op dit moment bestaat bijna 55% 

van ons assortiment uit lokaal ingekochte 

producten bijna 53% uit producten uit het 

seizoen.

Mileu

Consumenten

Gezonde voeding  

Beschrijving: Per bedrijfsonderdeel is in 2019 

tenminste 40% van ons assortiment opgebouwd 

uit gezonde producten en op dit moment 

bestaat tenminste 50% van het assortiment al 

uit vegetarisch aanbod.

Impact: Op dit moment is ruim 60% van ons 

assortiment vegetarisch. Het aandeel gezond 

zal vanaf 2019 worden weergegeven. 



MVO-scorecard 
Vineyard

De MVO-prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door 

FIRA Sustainability beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in 

welke mate er sprake is van een volwassen MVO-programma 

dat past bij de activiteiten en het formaat van de organisatie, 

alsmede naar het ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.  

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Eerlijke Concurrentie

ISO 26000 klasse: Eerlijke concurrentie

Duurzaam Inkopen

ISO 26000 klasse: Stimuleren van maatschappelijke

verantwoordelijkheid

Score Score

Duurzame Productiemethodes

ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van Hulpbronnen

Gezond Voedsel

ISO 26000 klasse: Consumentengezondheid & veiligheid

Voedselverspilling en Verpakkingsafval

ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van Hulpbronnen

Energie Efficiëntie en Mobiliteit

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Energie Efficiëntie en Mobiliteit

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Score

Score
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Arbeid Eerlijk zakendoen

Consumenten

Mileu



Verificatieverklaring

Vineyard Company B.V. (hierna Vineyard) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA) 

voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling 

van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het 

Basis MVO-rapport (Basic CSR Report) en de MVO-scorecard (CSR Scorecard) van [korte naam]. Deze 

verklaring is bedoeld voor klanten en andere belanghebbenden, die (beroepsmatige) interesse hebben in de 

duurzaamheidsprestaties van Vineyard.

Scope 
De scope voor deze opdracht is: Catering en andere ‘food services’ door Vineyard Company B.V. (KvK 

30284602) in Nederland, inclusief dochterondernemingen Vineyard Domplein B.V., Vineyard Catering B.V., 

Vineyard Party Catering B.V. en Groeneveld Horeca B.V.

MVO-rapport: Basis
Vineyard onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in haar 

ambities inzake MVO-onderwerpen zoals geprioriteerd door het MVO-Register, inclusief management 

aanpak, beleid, maatregelen en plannen. 

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden 
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register. FIRA verifieert alle claims en 

informatie conform de standaard behorende bij het Basis MVO-rapport (zie het MVO-Register Protocol voor 

details) op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan gerelateerde informatie in het MVO-Register 

worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door Vineyard beschikbaar is gesteld aan FIRA om 

de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor 

benodigde competenties bezit en handelt in lijn met auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele 

integriteit, en onafhankelijkheid.

De waarde van FIRA deelname ligt in de transparantie over actuele MVO-prestaties zoals 

weergegeven in het FIRA Platform. Zie www.fira.nl voor inzage.
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Conclusie 
Vineyard rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden 

concluderen wij dat de claims en informatie in het Basis MVO-rapport in het MVO-Register betrouwbaar zijn.

Samenvatting FIRA Bevindingen 
We complimenteren Vineyard  met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is 

gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen: 
 

- Balans & Volledigheid: Er is een beleidsaanpak voor bijna alle relevante MVO onderwerpen, 

 inclusief concrete doelstellingen. We complimenteren Vineyard met maatregelen op bijna alle relevante  

 onderwerpen: gezondheid en veiligheid, duurzaam en gezond voedselassortiment, dierenwelzijn, reductie  

 van voedselverspilling, afval, water- en energieverbruik. We moedigen Vineyard aan om ook maatregelen  

 toe te voegen inzake verpakkingsmaterialen en eerlijke prijzen voor leveranciers.

-  Code of Conduct: Er is een gedragscode beschikbaar.

-  MVO-commitment: Een bedrijfsspecifieke MVO beleidsverklaring is beschikbaar. We moedigen Vineyard  

 aan om hierin alle MVO principes uit ISO 26000 op te nemen.

Datum van uitgifte: 1 februari 2019 (MVO-informatie van dit bedrijf wordt jaarlijks getoetst)

Namens FIRA, 

Mw. J. Chatelain 

Director Reporting and Assurance
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Dit rapport is opgesteld op basis van de 
MVO-informatie van Vineyard in het FIRA 
Platform. De informatie in dit rapport is 
geverifieerd door FIRA Sustainability. 
De verificatieverklaring is opgenomen in 
dit rapport.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

Land

Vineyard

Fermiweg 107

3542 CC  Utrecht

Nederland


