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INTRODUCTIE MVO TEAM

Jasmijn van den Thillart
Jasmijn is de hoofd-barista van Anne&Max en begeleidt o.a. de franchisenemers bij het streven naar de beste kwaliteit
koffie door middel van trainingen, huiskamerbezoeken en examinering. Kwaliteit staat altijd voorop bij Jasmijn. Zij houdt
zich bezig op MVO gebied met de bio certificering en het vinden van nieuwe samenwerkingspartners die overeenkomen
met onze normen en waarden.

Nina den Iseger
Nina doet de online en offline marketing en communicatie van Anne&Max. Bij alles wat er hier binnen past, heeft zij wel
een vinger in de pap(smoothiebowl). Zij houdt zich bezig op MVO gebied met de opzet van het loyaltysysteem, papierstroom reduceren en het project: de doorgeefbeker

Sander van Renesse
Sander leidt de verbouwingen van nieuwe Anne&Max vestigingen. Altijd op zoek naar de meest duurzame oplossing
die past binnen het budget. Hij houdt zich bezig met het project gezamenlijk zonne-energie en de verschillende duurzame certificeringen in de bouw.
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MVO-BELEID ANNE&MAX
Als ondernemer wil je blijven kunnen ondernemen in een wereld die continue in beweging is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hierom een pijler voor Anne&Max geworden. Anne&Max heeft zich in 2020 aangesloten bij MVO
Nederland. Zij zijn ervan overtuigd dat het ‘ondernemen’ alleen kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair,
inclusief en met eerlijke ketens.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kent zeven kernthema’s:
1.

goed bestuur;

2.

mensenrechten;

3.

werkomstandigheden;

4.

milieu;

5.

eerlijk zakendoen;

6.

consumenten (en klanten-)aangelegenheden;

7.

maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.
MVO is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Anne&Max. Het zit verweven in de normen van waarden
van Anne&Max:

Wij verwachten van onze ondernemers, werknemers, leveranciers, groothandels en andere samenwerkingspartners
dat zij overeenkomen in hun werkwijze met onze normen en waarden.
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MEER DAN EEN GLIMLACH

In 2020 zijn wij gestart met het uitdragen van de boodschap: meer dan een glimlach. De aansluiting bij het Future Proof
Coffee Collective, de samenwerking met De Koekfabriek, de invoering van nieuwe duurzame bedrijfskleding zijn een
paar voorbeelden die in 2020 zijn doorgevoerd en aansluiten bij het thema meer dan een glimlach en hierbij ook aansluiten op het Anne&Max MVO-beleid.
Bij Anne&Max staan wij écht in contact met de producenten van onze mooie producten. Wij bezoeken dan ook al onze
producenten; van de koffieboeren in Peru, een wijngaard in Italië tot aan de kaasboer in Alblasserdam. Elke producent
heeft het behoud van mens en natuur hoog in het vaandel staan. Dit kan in de vorm zijn van het planten van bomen om
de carbon footprint te verlagen of het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Meer weten over wat Anne&Max allemaal doet en welke samenwerkingen wij zijn aangegaan, klik dan hier.
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WAT DOEN WIJ AL?
EERLIJK ZAKENDOEN
Vanaf de start heeft Anne&Max altijd zoveel mogelijk met bio producten gewerkt en/of met leveranciers die MVO werkwijze hanteren. Voorbeelden van partners waar Anne&Max mee werkt of heeft gewerkt zijn Earthwater, Livar, Biokaas
Kinderdijk, Eibaar en nog veel meer. Gemiddeld is 80% van de producten die Anne&Max gebruikt, biologisch of MVO
vervaardigd. De specificatie van de verschillende productgroepen vind je terug in bijlage 1.

80/20
80% van de menukaart van Anne&Max is vegetarisch. Daarnaast verwerkt Anne&Max “stiekem” meer groente in producten waarvan je het niet verwacht, bijvoorbeeld courgette in de smeuïge pure chocoladetaart. De gerechten waarin
Anne&Max wel vlees gebruikt, zijn altijd bio, label rouge of 3 sterren.

MILIEU
Anne&Max probeert zoveel mogelijk derving tegen te gaan, daarom gebruiken wij verschillende reststromen om nieuwe
gerechten mee te ontwikkelen. Denk hierbij aan croissantjes cake; deze wordt gemaakt van de overgebleven croissantjes van de dag ervoor, croutons van oud brood (dat is vaak ook het lekkerst) of een soep/quiche gemaakt van overgebleven groente. Hiernaast is een deel van onze vestigingen aangesloten bij TooGoodToGo. Op dit platform krijgen
mensen de mogelijkheid om overgebleven producten of bijna over de THT producten op te halen aan het einde van de
dag tegen een gereduceerd tarief.

AFVAL
Het afval wordt gedeeltelijk gescheiden ingezameld. De 3 afvalstromen zijn nu: karton/papier, glas en restafval. Samen
met Milieu Service Nederland zijn we continue aan het kijken naar efficiëntere manieren om afval op te halen. Door
bijvoorbeeld te kijken naar het aantal ledigingen per week en deze terug te brengen door afvalstromen nog meer te
scheiden.

ENERGIEVERBRUIK
Anne&Max gaat mantelovereenkomsten aan met energieleveranciers. Voor het merendeel zijn dat certificaten van Europese windenergie en voor een klein deel zonne-energie en waterkrachtcentrales. Nog niet alle vestigingen hebben
zich hierbij aangesloten. Door het gebruik van slimme meters kunnen we per kwartier zien wat het verbruik is. Zo kunnen
we goed monitoren waar het verbruik het hoogst is en pakken dit aan indien nodig.
In alle zaken is ledverlichting toegepast. Dit reduceert het energieverbruik met 10%. In alle nieuwe zaken wordt er
voortaan gebruik gemaakt van 1 oven in plaats van twee. Hiermee wordt het energieverbruik met 20% gereduceerd.
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MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID EN ONTWIKKELING
Iedere Anne&Max vestiging heeft een lokaal communicatieplan, waarin de acties voor de buurt worden genoemd.
Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een buurtfeest voorzien van koffie, samenwerking in vorm van een korting met een
kledingzaak, het buurtbestuur voorzien van een vergaderlocatie, het sponsoren van een lokale sportclub of het
organiseren van een muziekavond van een artiest uit de buurt. Zo blijven wij altijd betrokken en relevant in de
buurt.
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BEREIKTE DOELEN IN 2020
EERLIJK ZAKENDOEN
Een greep uit de samenwerkingen met een écht en eerlijk verhaal.
DE KOEKFABRIEK
Super bijzonder vinden wij de samenwerking die is opgezet met
de Koekfabriek in 2020. De koekjes zijn heerlijk, ovenvers en
gemaakt met de beste ingrediënten. De koekjes zijn naast lekker
ook super sociaal, want als jij deze koek koopt dan kan De Koekfabriek meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door
middel van zinvolle dagbesteding en leer-werktrajecten, aan het
werk zetten. Door de samenwerking met Anne&Max kan de
Koekfabriek weer vijf mensen een werkplek bieden.
DEN EELDER
Anne&Max is een samenwerking gestart met Den Eelder. Anne&Max neemt hier de yoghurt af voor in de ontbijtgerechten. Den Eelder is een familiebedrijf dat zo dicht mogelijk bij de natuur wilt blijven. Den Eelder is 75% zelfvoorzienend in
hun stroom, dit doen ze d.m.v. zonnepanelen en een mestvergistingsinstallatie, die het methaangas uit mest omzet in
groene stroom en warmte. Ook hebben ze een perceel plas-dras voor weidevogels, wat voor een mooie balans zorgt
tussen mens en dier.
FUTURE PROOF COFFEE COLLECTIVE
Anne&Max heeft zich in 2019 aangesloten bij een collectief het Future Proof Coffee Collectief van MVO Nederland. In
dit collectief zitten meer dan 20 bedrijven aangesloten die werkzaam zijn in de koffiebranche.
De koffie-industrie staat onder druk. Het productieproces heeft in veel gevallen een negatieve impact op mens en natuur
achter in de keten, terwijl koffieboeren moeten werken met kleine marges, hoge kosten en scherpe concurrentie. Om
dit aan te pakken is het tijd om ‘echte prijzen’ te gaan rekenen voor koffie, door de hele keten heen. MVO Nederland
startte daarom het Futureproof Coffee Collective, een samenwerking tussen verschillende koffiebedrijven die werken
aan de berekening van de échte prijs voor koffie.
Gezamenlijk willen wij achter de werkelijke prijs van koffie komen. Hier worden kosten in meegenomen van grondstoffen,
personeelskosten, maar ook de verborgen kosten zoals waterverbruik en CO2 uitstoot. Deze kosten noemen wij verborgen kosten, omdat deze vaak niet worden meegerekend in de uiteindelijke koffieprijs, maar wel een impact hebben
op het koffieproducerende land.
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MILIEU
KOFFIEDIK
Anne&Max is een pilot gestart in de vestiging Amsterdam Zeeburg voor het ophalen van koffiedik. Dit wordt 1 á 2 keer
in de week opgehaald door Seenons. Seenons zorgt dat het koffiedik wordt hergebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld
zeepjes en andere producten. Dit gaat om circa 60 liter koffiedik per week gemeten vanaf maart 2020.

NIEUWE RETAILLIJN
Met uitzondering van de Chai zijn alle verpakkingen in 2020 gelanceerde retailproducten uit de Anne&Max lijn recyclebaar of gemaakt van gerecycled materiaal.

DIGITALISEREN HYGIËNELIJSTEN
Anne&Max is in 2020 een pilot gestart voor het digitaliseren van hygiënelijsten, om zo
minder papier te verbruiken. Anne&Max Haarlem is de eerste vestiging die is gestart
met het digitaal invullen van de hygiënelijsten.

DUURZAAM FEITJE:
Het gaat om 10 A4 velletjes
per week. Wat neerkomt op
10.400 velletjes per jaar voor

heel Anne&Max.

DUURZAAM FEITJE:

RIETJES

Dit gaat om ongeveer

Anne&Max is gestopt met het serveren van PLA plastic rietjes in sappen. Daarnaast zijn de

164.745 rietjes

PLA plastic rietjes in de soda’s en kids drinken vervangen door kartonnen rietjes.

per jaar!
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KLIMAAT NEUTRALE KLEDING
In 2020 heeft Anne&Max nieuwe bedrijfskleding geïntroduceerd. De bedrijfskleding die
onze Anne’s en Max-en dragen is gemaakt van 100% gerecyclede stoffen. Anne&Max is

DUURZAAM FEITJE:

een samenwerking voor duurzame kleding aangegaan met het bijzondere kledingbedrijf

Dit Reken je even met ons

Pure Waste. Er is een lijn geproduceerd waar onze Anne’s en Max-en het gehele jaar in

mee: 500x 2700 = 1.350.000

kunnen werken van T-shirts tot truien. Met één T-shirt wordt er 2700 liter bespaart op het

liter water is er al bespaard!

productieproces. Er lopen door heel Nederland ongeveer 500 Anne’s en Max-en rond
met allemaal minimaal 1 T-shirt. Door de groei naar meerdere locaties, wordt de impact
ook steeds groter.

TRANSPORT
Anne&Max heeft een combinatie gemaakt van de leveringen van Bidfood + van Gelder (groenteboer). Waardoor er 4
ritjes met de vrachtwagen minder per vestiging per week zijn.

BOUW VAN VESTIGINGEN
De laatste vestiging – Anne&Max in The Style Outlet - is volledig gebouwd volgens de Breeam certificering. BREEAMNL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID EN ONTWIKKELING
Er hebben verschillende acties plaats gevonden in 2020. Zo heeft Anne&Max tijdens de eerste lockdown 10%
van iedere verkochte cadeaubon geschonken aan zorgpersoneel van verschillende instellingen. Tijdens de feestdagen, schonken wij 1 euro per verkocht feestdagenpakket aan de stichting: Het Vergeten Kind. En dat was nog
niet alles: samen met Keen (onze koffiebranders) en Cultivar heeft Anne&Max subsidie ontvangen van MVO
Nederland om koffie droogbedden te plaatsen bij de koffieboeren in Peru.
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DOELEN VOOR 2021
EERLIJK ZAKENDOEN
Anne&Max wil het percentage bio verhogen van 3 productgroepen: groente & fruit, taart en koffie.
•

Groente & fruit: verhogen van 20% bio naar 50% bio

•

Taarten: verhogen naar 50% bio

•

Koffie: het percentage direct trade verhogen naar 50% in de melkblend + 100% in de filter

BIO CERTIFICERING
Anne&Max aanmelden bij SKAL (bio certificering organisatie) zodat wij ook onze eigen producten bio gecertificeerd
mogen verkopen.

MILIEU
DIGITALISEREN HYGIËNELIJSTEN
Het digitaliseren van de hygiëne lijsten in alle vestigingen van Anne&Max. Hierdoor wordt het papiergebruik fors verlaagd.

CADEAUBONNEN + STEMPELKAARTEN DIGITALISEREN
Het vervangen van de papieren cadeaubonnen door digitale pasjes waar tevens ook ons loyaliteitsprogramma (stempelprogramma) op draait. Jaarlijks worden er gemiddeld rond de 1700 papieren cadeaubonnen verkocht. Hiernaast
bieden wij al onze gasten na een bezoek een stempelkaart aan. Met deze kaart verzamelen gasten stempels d.m.v. het
drinken van koffie. Bij een volle stempelkaart krijgt de gast een koffie cadeau. De stempelkaart wordt vervolgens weggegooid. Door de papieren cadeaubon + stempelkaart te digitaliseren verminderen wij de ‘paper flow’ in onze vestigingen.

DE DOORGEEFBEKER
De combinatie van de papieren to go beker en je eigen to go beker. We zoeken de samenwerking op met twee of drie
andere horecaconcepten om de impact te vergroten.
In 2021 willen wij starten met het ontwerpen van een nieuwe duurzame to go beker (re-usable) en deze produceren.
De beker start naast de papieren to go bekers, maar zal later (na gewenning gast) deze geheel vervangen. De nieuwe
beker wordt voor een laag tarief aangeboden, zodat het aantrekkelijk is voor de gast de beker aan te schaffen. De beker
is bezit van de gast, deze wordt bij bezoek gevuld met de favoriete koffie. De volgende keer dat de gast weer langskomt
voor een to go koffie kan de ‘vieze’ beker weer worden ingeleverd en krijgt de gast een nieuwe ‘schone’ beker gevuld
met koffie hiervoor terug.
ALLE TO GO VERPAKKINGEN ZIJN RECYCLEBAAR EN PLASTIC VRIJ
In 2020 is de vraag naar afhalen en bezorgen enorm gestegen. Vestigingen mochten weinig tot geen gasten ontvangen.
De enige connectie die er nog was met de gasten was d.m.v. producten die werden afgehaald of bezorgd. In het aankomende jaar willen wij 80% van de to go verpakkingen 100% recyclebaar maken of dat deze van recyclebaar materiaal
zijn gemaakt.
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ENERGIEVERBRUIK
De eerste stappen maken in het realiseren van een collectief Anne&Max zonnepark dat in 2022 gebouwd kan worden
waardoor we 100% zelfvoorzienend zijn in zonne-energie.

RESTSTROMEN
Naast Anne&Max Zeeburg, wil Anne&Max ook het koffiedik laten ophalen in de vestigingen in Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Ook willen we dit verder uitbreiden naar het op laten halen van de sinaasappelschillen. Het is helaas nog niet mogelijk dit landelijk te kunnen regelen. Dat wordt wel de doelstelling voor 2022. Vervolgens
willen we een directe samenwerking aangaan met een bedrijf dat deze reststromen gebruikt, denk hierbij aan een
Seepje. Zij gebruiken de sinaasappelschillen weer om zeepjes te maken.

BOUW VAN VESTIGINGEN
Circulair bouwen toepassen bij alle nieuwe vestigingen en vestigingen die een restyling ondergaan. Verder kijken we
ook naar de oorsprong van alle nieuwe toegepaste materialen. Zo benaderen we de Breeam methodiek. Alle nieuwe
toegepaste materialen dienen een track&trace te hebben zodat de herkomst duidelijk is.

INSECTENHOTELS
Huiskamer in de stad, dus bevinden ons vaak in
het centrum van een middelgrote tot grote stad.
De biodiversiteit in steden neemt de afgelopen jaren schrikbarend af.
Het installeren van insectenhotels bij de vestigingen stimuleert de toename van het aantal insecten in de stad. We onderzoeken diverse partijen
om een samenwerking mee aan te gaan zoals bijvoorbeeld: I Love Beeing. Zij onderhouden bijenkasten die je kan ‘sponsoren’ om de bijen populatie weer op peil te krijgen in de steden.
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MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID EN ONTWIKKELING
VERBINDING
Maatschappelijk
Bij Anne&Max staan wij écht in contact met de producenten van onze mooie producten. Elke producent heeft het
behoud van mens en natuur hoog in het vaandel staan. Dit kan in de vorm zijn van het planten van bomen om de carbon
footprint te verlagen of het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Lokaal
Op lokaal niveau verbinden wij ons aan lokale ondernemers, goede doelen, sportclubs en meer. De vestiging heeft een
buurtfunctie. Dit kan zijn als ontmoetingsplek, maar ook het creëren van het veilige gevoel in de straat door het generen
van traffic.
Gasten
Wij willen een huiskamer in de stad zijn. Gasten komen naar ons toe alleen of met meer. De gast alleen wordt begroet
met een glimlach en een goedemorgen en voelt zich erkent en herkent. De korte connectie die wordt gemaakt met de
gast is belangrijk. Gasten die met meerdere komen, zien de huiskamer als een ontmoetingsplek om bij te kletsen of om
zakelijk te lunchen.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1
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SOCIALE BEDRIJFSVOERING
•

Anne&Max koekjes
De koekjes van Anne&Max worden in samenwerking met de Koekfabriek gemaakt. Ze zijn naast lekker ook super sociaal, want als jij een zakje koekjes koopt dan kan De Koekfabriek meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
door middel van zinvolle dagbesteding en leer-werktrajecten, aan het werk zetten.

•

Anne&Max thee
De Anne&Max theekokers worden gevuld in een sociale werkplaats. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

•

Anne&Max chocolade repen
De cacao die wordt gebruikt in de Anne&Max chocoladerepen wordt gekweekt in een agro-bosrijke omgeving; dat
betekent dat het wordt gekweekt als een metgezel voor andere planten en dieren in het wild. Dit stimuleert en beschermt de biodiversiteit. De cacaoplanten kunnen deel uitmaken van een bosplan of wild zijn, maar mogen niet de
oorzaak zijn van ontbossing.

•

Anne&Max Chai
Door het gebruik van extracten van de kruiden in onze Chai heb je voor jouw kopje Chai de helft minder chaipoeder
nodig. Dit betekent dus 100% meer kopjes Chai voor: 50% minder verpakking, 50% minder transport van de producent naar de klant, 50% minder opslag en 50% minder energieverbruik per product

•

Hagelswag
De flessen van Hagelswag worden ingepakt bij een geweldige sociale werkplaats in Leiden. Hiernaast werken ze samen
het Cocoa Horizons programma. Het doel van dit programma is de levensomstandigheden van cacaoboeren en hun
gemeenschappen te verbeteren door versterkt ondernemerschap, duurzame teeltmethodes en productiviteitsverbetering.

•

Earthwater
Bij Earthwater dragen zij 100% van de nettowinst die ze realiseren met de verkoop hun producten af om waterprojecten
te financieren. We investeren het geld in duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is.

•

Bird Brewery
Anne&Max heeft zich aangesloten bij het initiatief groene nesten van Bird Brewery. Dat betekent dat wij voor iedere
geschonken liter bier samen één boom planten.
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BIJLAGE 2
WAT DOET ANNE&MAX OP DIT MOMENT MET AFVAL?
AFVAL
•

Alle vestigingen scheiden karton

•

Geen vestiging scheidt plastic

•

Geen vestiging scheidt groenten en fruit
RESTSTROMEN

•

Seenos
Anne&Max Zeeburg laat koffiedik ophalen door Seenos

•

Too good to go
De volgende vestigingen zijn aangesloten bij het platform: Arnhem, Eindhoven, Leidschendam, Rotterdam
PRODUCTEN VAN RESTSTROMEN

•

Croissantjescake
Onze medewerkers maken heerlijke variaties croissantjes cake met de overgebleven croissantjes van de dag ervoor.

•

Bolo muffin
De sinaasappel in de Bolo muffin wordt circulair gewonnen door Peel Pioneers.

•

Kip
Voor de kip gebruiken wij het vlees van leghennen. Dit zijn hennen die zijn gebruikt voor het leggen van eieren. Normaal
zouden deze worden geslacht nadat zij klaar zijn met het leggen van eieren. Op deze manier wordt ook het vlees van
deze hen gebruikt.
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