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Voorwoord

Duurzaamheid hoog
op onze agenda
Sinds de introductie van ons
“Brewing A Better Future”programma (BABF) in 2010, heeft
Alken-Maes de voorbije jaren heel
wat vooruitgang geboekt op de
verschillende dimensies van onze
BABF-agenda.

Al onze verpakkingen dragen vandaag
bijvoorbeeld een logo dat verwijst
naar een verantwoord verbruik van
onze producten, we installeerden
zonnepanelen op het dak van onze
brouwerij in Alken met het oog op het
verder terugdringen van ons
energieverbruik, of we sensibiliseerden
bv. vorig jaar nog duizenden jongeren
op de Belgische muziekfestivals rond
verantwoord alcoholverbruik. Het
aantal ongevallen drongen we dankzij
een continue aandacht voor veiligheid
aanzienlijk terug, en we gingen de
dialoog aan met onze leveranciers,
zodat ook zij hun steentje bijdragen
aan duurzaam ondernemen.
Met deze inspanningen tonen we aan
dat we in een steeds sneller
veranderende maatschappij onze
focus op duurzaamheid vasthouden.
Dit is ook absoluut nodig, willen we de
toekomstige generaties dezelfde
kansen kunnen bieden als degene die
we zelf gekregen hebben. De komende
jaren willen we dan ook op deze weg
verdergaan, en willen we onze acties
nog verder aanscherpen. Over hoe we
dat precies zullen doen, zal u in het
verslag over 2013 meer lezen, vermits
we hier momenteel volop aan werken.

De krijtlijnen van de herfocuste
agenda die we samen met ons
moederbedrijf HEINEKEN nastreven,
omvat 4 kerndomeinen. De uitdaging
hierbij is telkens om het juiste
evenwicht te vinden tussen business
en duurzaamheid. We schetsen kort
even de 4 challenges die de komende
jaren onze BABF-agenda zullen sturen:
• Water is een thema dat centraal in
ons BABF-engagement staat.
Water maakt niet alleen het
hoofdbestanddeel van onze bieren uit,
maar komt ook doorheen het ganse
productieproces (van op het veld tot in
de bar) aan bod. Gezien de dreigende
waterschaarste in vele landen, vormt
dit een belangrijk aandachtspunt.
• Verminderen van onze CO2 uitstoot: de uitstoot van CO2 heeft
een onmiddellijke impact op
klimaatverandering, op de
temperatuur en beschikbare
gewassen, enz. Vandaar dat het
verminderen van onze uitstoot via een
lager energieverbruik of bv. het
aanpassen/verminderen van
verpakkingsmaterialen onze volle
aandacht krijgt.

Ook de komende
jaren willen we
onze focus op
duurzaamheid
vasthouden, en
waar mogelijk
nog verder
versterken.
Erik van de Ven
Managing Director
Alken-Maes

• Sourcing, of een duurzame aankoop
van de goederen en diensten die we
nodig hebben voor de productie van
onze bieren, vormt een derde
strategische pijler. Integriteit,
transparantie en een minimale impact
op het ecosysteem staan hierbij
centraal.
• Een verantwoord alcoholverbruik
is een onderwerp dat hoog op de
agenda van Alken-Maes staat, evenals
bij onze key stakeholders. Ons
uitgangspunt is dat onze bieren
onderdeel uitmaken van een gezonde
levensstijl, op voorwaarde dat ze op
een verantwoordelijke manier
geconsumeerd worden. Op dit vlak
willen we dan ook onze rol spelen.
Onze doelstellingen blijven dus ook
voor de komende jaren ambitieus.
Maar ik ga er van uit dat we bij het
realiseren van deze doelstellingen ook
op uw ondersteuning en engagement
mogen rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Erik van de Ven
Managing Director
Alken-Maes
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Overzicht

Over Brewing a
Better Future
Brewing a Better Future is onze geïntegreerde langetermijnstrategie inzake
duurzaamheid, gericht op het realiseren van een gemeenschappelijke
meerwaarde voor al onze stakeholders. Het weerspiegelt onze ambitie
om een nog meer duurzame brouwer te worden.

Het “Brewing A Better Future”-programma werd in 2010
uitgetekend in nauw overleg met tal van stakeholders.
Het vormt de richting die onze onderneming wenst te
volgen bij het nastreven van onze ambitie om een nog

duurzamere brouwer te worden.

Brewing
a Better Future
To be the
World’s Greenest Brewer

Green
Brewer

Improve

Empower

Impact

Continuously improve
the environmental
impact of our brands
and business

Empower our
people and the
communities in
which we operate

Positively impact
the role of beer
in society

Green
Commerce

Engaging
Employees

HEINEKEN
Cares

Responsible
Consumption

Partnerships
for Progress

Governance, Senior management incentives,
Reporting and transparency, Supplier Code, Communication and engagement
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De uitwerking van onze BABF-strategie gebeurt
centraal binnen ons moederbedrijf HEINEKEN,
en dit in nauwe samenwerking met tal van
externe stakeholders, en in samenspraak met de
betrokken landen.
Drie deeldomeinen krijgen hierbij de
centrale focus, met daaronder telkens
een reeks van concrete projecten:

wordt vervolgens aangestuurd en
opgevolgd door een Sustainability
Committee.

• Improve: Het voortdurend
verbeteren van de impact van onze
merken en activiteiten op het milieu.
Hierbij gaat het niet enkel om de
productie en het transport van onze
bieren, maar bv. ook over het
energiezuinig koelen van onze bieren.

Bij Alken-Maes zitten de HR Director,
de Marketing Director, de Supply
Director en de Corporate Relations
Manager in dit comité. Zij bepalen
samen met de betrokken managers de
prioriteiten en objectieven die per
project worden gesteld, en ze staan in
voor een nauwgezette opvolging.

• Empower: Een positieve boost
creëren voor onze mensen en de
gemeenschappen waarin we actief
zijn. Het creëren van een veilige
werkomgeving, het voorzien van de
nodige opleidingen, ... zijn zaken die
hierbij centraal staan.

Een eerste evaluatie van de resultaten
na 3 jaar Brewing a Better Future
leidde tot een aantal aanpassingen,
en tot een scherpere focus op een
aantal deeldomeinen. De agenda die
we voor de periode 2013-215
uitgestippeld hebben, zullen we dan
ook opbouwen rond de 4 centrale
thema’s Water, Verminderen van de
CO2 -uitstoot, Sourcing en Verantwoord
Alcoholgebruik.

• Impact: Een positieve impact
uitoefenen op de rol van bier in de
maatschappij. Alle initiatieven met
betrekking tot een verantwoord
alcoholverbruik vinden hier bv. hun
plaats. Het is namelijk onze overtuiging
dat bier, indien het op een
verantwoordelijke manier wordt
verbruikt, absoluut zijn plaats heeft
binnen een gezonde en gebalanceerde
levensstijl.
Vervolgens bepalen de verschillende
landen, waaronder ook Alken-Maes
voor de Belgische markt, de concrete
invulling van de plannen voor hun
markt. De uitwerking van het plan

Voor de periode 2013-2015, hebben we onze
prioriteiten inzake Brewing a Better Future
herbekeken, met als doelstelling een meer
gefocuste agenda.
Lees er meer over op pagina´s 24 en 25!
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Overzicht

Waardeketen
Het is onze ambitie om verbeteringen te kunnen doorvoeren
doorheen de ganse waardeketen, van op het veld waar onze
gerst groeit, tot in de bar waar onze bieren getapt en
geserveerd worden. Zodoende hebben we een berekening
gemaakt van de CO2-footprint doorheen de ganse keten, om
een beter zicht te krijgen op welke uitstoot waar gegenereerd
wordt, en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen.

Landbouw

Mouten

Brouwen

Verpakkingsmaterialen

Onze belangrijkste
grondstoffen zijn gerst en
hop. Van alle granen die
wereldwijd geoogst worden,
maakt gerstemout ongeveer
1,4% uit. Ons moederbedrijf
HEINEKEN is een van de drie
grootste verbruikers van
gerstemout. Op international
vlak werken we samen met
initiatieven binnen de sector,
zoals het Sustainable
Agriculture Initiative (SAI),
om vanuit verschillende
invalshoeken aan duurzame
landbouw te werken.

Wij mouten gerst in onze
eigen mouterijen en in die
van derden. Bij dit proces
verbruiken we energie en
water, en daarom hebben
we actieve programma’s in
het leven geroepen om het
energie- en waterverbruik in
onze eigen mouterijen te
verminderen.

Bij het brouwproces wordt
ook energie en water
verbruikt. Het
energieverbruik verlagen
betekent de energieefficiëntie verhogen en
overstappen naar
alternatieve
energiebronnen.
Waterreductie wordt
voornamelijk bewerkstelligd
door het brouwproces te
optimaliseren. Elke brouwerij
heeft een
verbeteringsobjectief.

Bier wordt verpakt in blikjes,
flesjes en vaten of verkocht
als tankbier. De impact van
verpakking kan verbeterd
worden door het
productieproces te
optimaliseren, het ontwerp
aan te passen en de
recyclage- en herbruikratio
te verhogen. Bij Alken-Maes
hebben we de
verpakkingsmix en de
verbeteringsmogelijkheden
geïdentificeerd.
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Carbon footprint breakdown van Alken-Maes
Gerst tot bar, gebaseerd op 90% van de geproduceerde volumes

• Inkomende distributie
• Groene distributie
• Niet-herbruikbare verpakking
(efficiëntie afvalverwerkend systeem)

8%

11%
3%

14%

• Herbruikbare verpakking
• Niet-herbruikbare verpakking

14%

22%

8%

(efficiëntie leverancier)

•
• Brouwerij stroomopwaarts
• Mouten
• Verwerking secundaire producten
• Landbouw granen
• Landbouw secundaire producten
• Koeling (DBI’s)
• Koeling (frigo’s)
Brouwerij on-site

9%

5%

1%
7%

2%

6%

11%

20%
28%
8%
16%
7%

Distributie

Koeling en recyclage

Verantwoorde consumptie

Nadat het bier verpakt is,
wordt het verdeeld naar een
opslagruimte of klant.
Daarbij worden
verschillende
transportmiddelen gebruikt,
zoals vrachtwagens,
binnenschepen, zeeschepen
en treinen. De distributie
wordt geoptimaliseerd door
de transportwijze te
veranderen, chauffeurs op
te leiden, efficiëntere
motoren te gebruiken en
voertuigen en netwerken
beter te ontwerpen.

Bier wordt koud gedronken
en dus wordt het met frigo’s
of tapinstallaties gekoeld
tot de juiste temperatuur
voor consumptie. Voor alle
nieuwe frigo’s die AlkenMaes aankoopt hebben we
groene normen vastgelegd
waaraan ze moeten
voldoen. Verder zijn we ook
volop groenere
tapinstallaties aan het
ontwikkelen, zoals de David
(XL) Green.

We promoten al vele jaren
de verantwoorde
consumptie van bier. Via de
brouwersfederatie lag
Alken-Maes mee aan de
basis van de code voor
zelfregulering die bepaalde
beperkingen oplegt qua
advertenties en
communicatie. Vandaag
kunnen we stellen dat onze
normen voor Verantwoorde
Commerciële Communicatie
geëvolueerd zijn van een
paar kleine eerste pasjes tot
een duidelijke
reglementering.
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Overzicht

Wat we gepland hadden,
en wat we gedaan hebben.
Wat we voor 2012 gepland hadden

Wat we in 2012 gedaan hebben

Improve

Green Brewer
Gemiddeld gebruik van thermische
energie beperken tot 108.8 MJ/hl

Niettegenstaande een lichte stijging van het gebruik van thermische energie,
werd de doelstelling voor 2012 gehaald: 108.3 MJ/hl vs. de 108.8 MJ/hl die
was vooropgesteld. De stijging werd veroorzaakt door een stijgende
complexiteit in de productie: meer en kleinere productiebatches.

Gemiddeld energieverbruik terugbrengen
tot max. 215.4 MJ/hl

Het gemiddelde energieverbruik steeg in 2012 tot 225.7 MJ/hl. De
doelstelling van 215.4 MJ/hl werd dus niet bereikt. Dit is grotendeels te wijten
aan een stijgende complexiteit in de productie: meer en kleinere
productiebatches, waardoor meer energie werd verbruikt.

Gemiddelde CO2-emissie beperken
tot 6.6 kg CO2/hl

De gemiddelde CO2-emissie voor 2012 bedroeg bij Alken-Maes 6.6 kg CO2/
hl. Hiermee zit het bedrijf on target, vermits voor 2012 een doelstelling van
6.6 kg CO2/hl vooropgesteld was.

Gemiddeld waterverbruik beperken

De doelstelling qua waterverbruik bedroeg voor 2012 5.3 hl/hl. Deze werd
niet gehaald: het gemiddelde verbruik bedroeg immers 6hl/hl.

Green Commerce
Alle nieuw aangekochte frigo’s moeten
gebaseerd zijn op groene technologie,
indien wettelijk en technisch haalbaar

Alle nieuw aangekochte frigo’s zijn gebaseerd op groene technologie

Ontwikkeling en uitwerking van een
model voor de ecologische footprint

Een globaal model werd uitgewerkt, rekening houdend met de ganse
waardeketen. Berekening van onze CO2-emissies voor de Belgische markt
werd uitgevoerd.

Empower

Engaging Employees
Doelstelling van < 1.2 /100 FTE voor
ongevallen

Net als in 2011 werden we in Supply Chain met 2 ongevallen
geconfronteerd. Doordat we momenteel met iets minder mensen zijn,
kwamen we uit op 1.3 incidenten per 100 FTE i.p.v. 1.2/100 FTE

Veiligheidsdoelstellingen voor nietproductiegerelateerde activiteiten

Deze doelstellingen werden bepaald. Doelstelling is om naar “zero
accidents” te gaan.
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Wat we voor 2012 gepland hadden

Wat we in 2012 gedaan hebben

Empower

Alken-Maes Cares
Lokale sourcingactiviteiten evalueren en
regionale targets bepalen tegen 2015

Voor West-Europa is de mapping gebeurd
voor de lokale sourcing van gerst en hop

Analyse van de standaarden inzake
gezondheidsvoorzieningen voor
medewerkers

Aanbod geïnventariseerd en goedgekeurd

Standaarden voor verantwoordelijke
landbouw gealigneerd met en
geverifieerd door stakeholders

Doelstelling bereikt. We passen de standaarden van het SAI
(Platform Principles for & Practices for Sustainable Agriculture) toe.

Impact

Responsible Consumption
Trainingprogramma over RCC (Regels
over Verantwoorde Commerciële
Communicatie)

Trainingprogramma uitgevoerd voor 100% van
de betrokken medewerkers

Ontwikkeling van een plan rond
alcoholverbruik voor medewerkers en
contractors op de werkvloer

Cool@Work programma wordt strikt toegepast.

Partnerships for Progress
Partnership met een
derde partij rond
verantwoord
alcoholverbruik

Partnership met Provincie Limburg en met Belgische festivals:
sensibiliseringsprogramma op festivals en feesten doorheen het ganse land
Via Belgian Brewers: bijdrage aan BOB-campagnes en de “Respect
16”-campagne

Enablers
Beschikbaarheid van een CSR-plan

CSR-plan voor de komende
drie jaar beschikbaar

Supplier code ondertekend door
leveranciers

Nieuwe supplier code door bijna 100% van
de leveranciers van Alken-Maes ondertekend

CSR-doelstellingen voor senior
management

Elk lid van het senior management heeft
CSR-gerelateerde objectieven

Dit overzicht geeft enkel een
samenvatting van onze acties.
Meer informatie leest u verder
in dit verslag.
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Improve

Green Brewer
Bij Alken-Maes werken we hard om de
resultaten die onze brouwerijen optekenen
op het vlak van energie- en waterverbruik
te optimaliseren. In 2012 boekten we op
dit vlak, na de zeer mooie resultaten in 2011,
iets minder vooruitgang. De scores inzake
elektriciteits- en waterverbruik lagen iets
boven de doelstelling. Een aantal andere
scores zoals het thermische energieverbruik
en de CO2-emissies lagen wel in lijn met
de gestelde objectieven.

31%
MINDER

SPECIFIEKE

CO2

EMISSIES OP

2 JAAR TIJD

Vooral door de
toegenomen
complexiteit behaalden
we in 2012 niet alle
vooropgestelde
doelstellingen. Dit
betekent echter niet
dat we minder
aandacht besteedden
aan een duurzame
productie.
Sonja Vanhamel
Supply Chain Director

82%

van onze
elektriciteit
komt van
hernieuwbare
bronnen

O milieu- of veiligheidsklachten,

1 milieuongeval
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Wat we voor 2012
planden en wat we
gedaan hebben
— Totaal energieverbruik
Met een eindscore van
225,7 MJ/hl behaalden we
onze doelstelling van
215,4 MJ/hl niet.

Total specific energy consumption
MJ/hl beer + soft drink + cider + water
2015
2014
2013
2012
2011

213,4
217,7
222,6
215,4
225,7
210,4

2010

— Gemiddelde CO2 emissie
Met een score van 6,6 kg
CO2 /hl zitten we pal op de
doelstelling van 6.6 kg
CO2 /hl.
— Waterverbruik
Met een gemiddeld
verbruik van 6hl/hl
behaalden we onze
doelstelling
van 5.3 hl/hl niet.

Qua thermische energie behaalden we in 2012 wel de
vooropgestelde doelstelling, nl. 108,3 MJ/hl vs. de
vooropgestelde 108,8 MJ/hl.

kg CO2-eq/hl beer + soft drink + cider + water
2015
2014
2013
2012
2011

Deze stijging is het gevolg van het feit
dat de productie binnen Supply Chain
lichtjes daalde. Daarbij komt het feit
dat de complexiteit toenam. Doordat
we meerdere kleine batches
produceerden in vergelijking met 2011,
steeg het gemiddelde energieverbruik
per hectoliter.

Direct and indirect CO² emission

kg CO2-eq/hl beer + soft drink + cider + water
2015

106,7
108,4
111,6
108,8
108,3
101,8
114,4

Diversificatie van de energiemix
Dankzij de installatie van
zonnepanelen op het dak van de
brouwerij in 2011, realiseerden we
toen een enorme sprong voorwaarts
inzake de uitstoot van CO2. Uiteraard
was het in 2012 hierdoor een quasi
onmogelijke taak om opnieuw een
grote vooruitgang te boeken. Dit jaar
ging de focus immers opnieuw
hoofdzakelijk uit naar kleine en grote
rendementsverbeteringen.
Op dit vlak werden door de TPM-teams
mooie resultaten geboekt. Doordat
het geproduceerde volume echter licht
daalde en de geproduceerde batches
gemiddeld wat kleiner waren, steeg

6,5

2014

6,6

2013

6,8
6,6
6,6

2012
2011

Specific thermal energy consumption

2010

Energie
De totale hoeveelheid benodigde
energie om 1 hectoliter bier te
produceren, bedroeg in 2012 225,7
MJ/hl. Hiermee blijven we onder het
niveau van 2010, maar tekenen we wel
een stijging op in vergelijking met
2011.

227,3

het energieverbuik. Gevolg is dat ook
de gemiddelde CO2 -uitstoot lichtjes
steeg. Het eindresultaat viel echter
binnen de vooropgestelde
doelstellingen.

6,2

2010

9,5

Waterverbruik
Ook inzake waterverbruik speelde het
iets lagere volume en de toegenomen
complexiteit in de productie ons in
2012 parten. Door deze factoren
slaagden we er immers niet in om de
vooropgestelde doelstellingen te
behalen. In plaats van de beoogde 5.3
hl/hl behaalden we 6.0 hl/hl. De
komende jaren zal er in onze
brouwerijen dan ook extra aandacht
gaan naar het verbruik van water
tijdens het ganse productieproces.
Specific water consumption
hl/hl beer + soft drink + cider + water
2015
2014

5,3
5,5

2013
2012
2011
2010

Target

5,8
5,3

6,0

5,4
5,6

Actual Performance
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Improve

Green
Commerce
In 2012 lag de focus meer dan ooit op het
verminderen van de totale CO2-voetafdruk
van onze producten. Dit gebeurt via kleine
en grote initiatieven, waarbij we steeds ook
de input van onze medewerkers en
partners vragen. Op die manier detecteren
we voortdurend opportuniteiten die
toelaten om onze afdruk verder naar
omlaag te halen.

De afdeling
Quality Services

nam 14 nieuwe

 n groenere
e
voertuigen

in gebruik

Innovatie speelt
een cruciale rol bij
het stimuleren van
duurzaamheid
doorheen onze
commerciële
activiteiten.
Lies Eeckman
Marketing Director

100%
VAN ONZE

NIEUWE
FRIGO’S

ZIJN GROEN

Groene

‘car policy’
ingevoerd
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In 2012 besteedden we bij Alken-Maes
veel tijd en energie aan onze “Carbon
Footprint Baseline Model”. Dit houdt
concreet in dat we de ganse productieen levenscyclus van onze producten
hebben gemapt, om zo na te gaan
welke CO2 -emissie op welk moment in
de cyclus gecreëerd wordt. Dit zal ons
naar de toekomst toelaten om onze
acties gerichter te plannen, en een
verdere verlaging van onze emissies na
te streven. Dit betekent echter niet dat
we in tussentijd niet al aan een
dergelijke verlaging werken.
Integendeel zelfs.

Koeling
Het koelen van onze bieren maakt een
essentieel onderdeel uit van de
beleving van de consument van onze
producten. Maar het koelen levert
langs de andere kant ook een
aanzienlijke bijdrage tot onze
CO2 -emissie. Om deze impact zo
beperkt mogelijk te houden, investeren
we fors in milieuvriendelijke
koeltechnologie. Zo hebben we, net als
in 2011 reeds het geval was, in 2012
enkel frigo’s aangekocht die voor de
volle 100% voldoen aan de groene
criteria die we voorop hebben gesteld.
Verder zijn we in 2012 ook aan de slag
gegaan met de David XL Green. Dit is
de eerste generatie van groene
bierkoelers die door het gebruik van
aangepaste koelvloeistoffen gemiddeld
15% minder energie gebruiken.

Wat we voor 2012
planden en wat we
gedaan hebben
— Alle nieuw
aangekochte frigo’s
moeten voldoen aan de
groene criteria
100% van de nieuwe
frigo’s is groen
— Ontwikkelen en
uitvoeren van een model
voor het opvolgen van
onze CO2 -emissie
Volledige mapping
uitgevoerd van waar de
CO2 -emissies in ons
productieproces zitten

Distributie
Ook binnen distributie werken we
verder aan het verlagen van onze
CO2 -emissies. Zo investeerde het
eventsteam in 2 nieuwe en
milieuvriendelijkere vrachtwagens.
Verder werken we continu aan het zo
optimaal mogelijk plannen van onze
leveringen, zodat we ook op dat vlak
een milieuwinst kunnen boeken.
Communicatie
Tot eind 2012 werkten we binnen
AMAS (onze distributieplatformen die
een full service leveren aan hun
horecaklanten) met een gedrukte
nieuwsbrief die de klanten informeert
over promoties en nieuwigheden. Sinds

eind 2012 stimuleren we onze klanten
om zoveel mogelijk in te tekenen op de
digitale versie van deze nieuwsbrief, in
plaats van op de gedrukte. Door het
vermijden van drukwerk en een fysieke
verzending verlagen we opnieuw
emissies.
Green Events
De muziek- en andere events die we
sponsoren, vormen belangrijke
momenten om ons engagement inzake
duurzaamheid ook aan onze
consumenten te tonen. Vandaar dat we
onze muziekpartners trachten te
ondersteunen bij
duurzaamheidsinitiatieven die ze
nemen. In aanvulling daarop hebben
we in 2012 op tal van festivals bv. onze
speedfillers ingezet. Dit zijn
tapinstallaties die toelaten om
meerdere bekers tegelijk te vullen. Dit
systeem heeft tal van logistieke
voordelen, zoals bijvoorbeeld een
kleinere noodzaak aan togen, een
kleiner benodigd volume in de
vrachtwagens, en dus minder transport.
Voor onze eigen Maes.be Music
Containerconcerten die Maes in 2012
opnieuw in 5 Belgische steden
organiseerde, ontwikkelden we onze
eigen herbruikbare bekers. Niet alleen
kwam dit de bierbeleving ten goede,
maar uiteraard zorgden deze bekers
ook voor een aanzienlijke positieve
milieuimpact. Dankzij deze manier van
werken hadden we immers geen
wegwerpbekers nodig. En na afloop van
het event lag het terrein evenmin
bezaaid met lege bierbekers.
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Engaging Employees
Als onderdeel van onze “Brewing A Better Future”aanpak focussen we op het geven van autonomie
aan onze medewerkers, en op het nemen van
onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap
waarin we actief zijn.
Intern focussen we op het creëren van een veilige
en gezonde werkomgeving voor iedereen, evenals
op het respecteren van de policies inzake de
rechten die de verschillende stakeholders hebben.

Het zijn onze
medewerkers die onze
BABF-aanpak tot leven
brengen. We kunnen
onze engagementen
niet nakomen als zij
niet begrijpen waar we
naartoe willen, en niet
hun volle
ondersteuning geven.
Katelijne Siebens
HR Director

100%

VAN DE BETROKKEN
MEDEWERKERS VOLGDE

EEN OPLEIDING OVER

“VERANTWOORDE

COMMERCIËLE

HET AANTAL ONGEVALLEN BLEEF

COMMUNICATIE”

STABIEL OP 2. DE ERNST VAN DE

GENOTEERDE ONGEVALLEN DAALDE
SIGNIFICANT, NL. VAN 225 DAGEN
INACTIVITEIT /100 FTE IN 2011 NAAR

13 DAGEN/100 FTE IN 2012

Onze blauwe voetpaden

verminderen het operationele
risico doorheen de brouwerij
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Wat we voor 2012
planden en wat we
gedaan hebben
— Doelstelling voor
ongevallenfrequentie
bedroeg < 1,2 /100 FTE
2 ongevallen zorgen
voor een score van
1,3 /100 FTE
— Veiligheidsdoelstellingen
voor niet-productiegerelateerde activiteiten
bepalen.
Deze doelstellingen
werden bepaald.
Doelstelling is om naar
“zero accidents” te gaan.

Veiligheid & Gezondheid
De voornaamste focus van onze
inspanningen inzake veiligheid en
gezondheid ligt historisch gezien op de
productiegebonden omgevingen.
Nochtans gebeuren de meeste
ongevallen die zich binnen de groep
voordoen buiten de productieomgeving. Daarom focussen we nu
ook in toenemende mate op de rest
van de onderneming, om er voor te
zorgen dat we een doortastende
aanpak inzake veiligheid en
gezondheid hebben voor al wie bij
Alken-Maes werkt.
Deze inspanningen hebben er in 2012
voor gezorgd dat we het goede
resultaat van 2011 kunnen herhalen
hebben. Doorheen het jaar werden we
opnieuw geconfronteerd met 2
incidenten. Doordat er in vergelijking
met 2011 enkele mensen minder
actief zijn bij het bedrijf, resulteerde dit
in een score van 1.3 i.p.v. 1.2
incidenten per 100 FTE’s.

Dat onze medewerkers deze reflex
ondertussen aardig hebben
aangekweekt, toont het voorbeeld van
de tankbierhaspels die onze collega’s
van events vorig jaar ontwikkelden.
Jaarlijks trekken onze collega’s van
events kilometers bierleidingen op
events allerhande. Hiervoor gebruiken
ze leidingen die tot vorig jaar op een
“bok” werden opgerold na gebruik. Dit
was een complexe en daardoor
onveilige manier van werken, die
regelmatig tot kwetsuren aan elleboog
en/of schouder leidde. Om hieraan
tegemoet te komen ontwikkelde de
afdeling zelf de “tankbierhaspel”, te
vergelijken met een grote
“tuinslanghaspel”. Deze haspels zijn
niet alleen veel veiliger in gebruik, ze
zorgen er ook voor dat het werk
efficiënter kan gebeuren.
Vroeger:

Accident frequency
cases/100 FTE for all sites
2013
2012
2011
2010

1.1
1.3

Nu:

1,2
4,5

Inzake veiligheid besteden we veel
aandacht aan het opleiden van onze
mensen. Gewapend met de nodige
kennis kunnen ze immers makkelijker
gevaarlijke situaties identificeren en
inschatten. Hierdoor voorkomen we
dat dergelijke situaties zich voordoen.

Target

Actual Performance

Ook binnen de context van TPM werden er in 2012 tal van initiatieven
genomen om de veiligheid op de werkplek nog verder te verhogen.
Zo werd er extra aandacht besteed aan de laad- en loszones, en ook
een verhoogde ergonomie stond hoog op de agenda. Verder leerde
onderzoek ook dat heel wat incidenten te wijten waren aan een
onveilig gebruik van de trappen. Vandaar dat er een campagne
“Hand aan de leuning” werd uitgewerkt, om alle medewerkers te
stimuleren tot het steeds gebruiken van de leuningen op de trappen.
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ALKEN-MAES
Cares
In de maatschappelijke context van vandaag, verwachten
stakeholders terecht dat je als bedrijf rekening houdt met
de omgeving waarin je actief bent, en dat je ook iets
teruggeeft. Je kan als onderneming niet verwachten dat
de maatschappij investeert, zonder dat je zelf iets
teruggeeft. Onder de koepel Alken-Maes Cares proberen
we dan ook projecten te ontwikkelen die ons toelaten een
maatschappelijk engagement op te nemen, en om iets
terug te doen voor de omgeving waarin we actief zijn.

Het creëren van een
shared value voor al
onze stakeholders
moet in het centrum
van onze strategie
inzake duurzaamheid
staan.
Katelijne Siebens
HR Director

8000

100%

van krieken

van Mort
Subite zijn

Belgisch

kledingstukken

geschonken
aan Wereld-

missiehulp

90.000 euro
financiële
ondersteuning

van tal van

goede doelen
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Wat we voor 2012
planden en wat we
gedaan hebben
— Lokale sourcingactiviteiten evalueren en
regionale targets bepalen
tegen 2015
Voor West-Europa is de
mapping gebeurd voor
de lokale sourcing van
gerst en hop
— Analyse van de
standaarden inzake
gezondheidsvoorzieningen voor
medewerkers
Aanbod geïnventariseerd
en goedgekeurd

Landbouw en sourcing
Binnen de internationale context van
ons moederbedrijf HEINEKEN ligt de
focus van deze programma’s erg sterk
op duurzame landbouw en lokale
sourcing. Gezien de beperkte
oppervlakte van België en het feit dat
voor ons erg belangrijke grondstoffen
als brouwgerst en hop amper op de
Belgische markt verbouwd worden,
focussen wij verder ook op een aantal
andere thema’s. Dit neemt echter niet
weg dat wij zowat als enige brouwer
van kriekbieren enkel verse krieken van
Belgische origine gebruiken.

— Standaarden voor
verantwoordelijke
landbouw gealigneerd
met en geverifieerd door
stakeholders
Doelstelling bereikt. We
passen de standaarden
van het SAI (Platform
Principles for & Practices
for Sustainable
Agriculture) toe.

De medewerkers van BEWEL oefenen
in nauwe samenspraak met onze
brouwerij in Alken een breed pakket
aan taken uit, waaronder bv. het
herverpakken van bepaalde
exportbieren die naar het buitenland
vertrekken, of nog het aanbrengen van
crate corners met informatie over
bepaalde promotionele acties op de
bakken.
Licenties voor abdijen
Een andere manier van bijdragen tot
lokale projecten die ingebed zit in de
genen van Alken-Maes, is via het
systeem van licentiecontracten voor
de abdijbieren die onze brouwerij in
portefeuille heeft. Dit is een typisch
Belgisch gegeven, en onderscheidt de
erkende abdijbieren van soortgelijke
bieren die ook elders in de wereld
gemaakt worden.

Samenwerking beschutte
werkplaatsen
Alken-Maes Cares staat ook synoniem
voor het geven van kansen aan
mensen die door omstandigheden
over minder kansen beschikken.
Daarom werkt Alken-Maes al sinds
lange tijd samen met BEWEL. BEWEL
is de afkorting van Beschutte
Werkplaatsen Limburg, en is een
organisatie die mensen met een
arbeidshandicap tewerk stelt, met als
doelstelling ook deze doelgroep hun
recht op werk te kunnen laten
uitoefenen.

Voor zijn 3 abdijbieren (Affligem, Grimbergen, Postel) heeft
Alken-Maes licentiecontracten afgesloten met de abdijen die de
desbetreffende naam dragen. Inherent onderdeel van deze
contracten is dat Alken-Maes de abdijen royalties betaalt in functie
van de verkochte volumes. Deze royalties worden door de abdijen
enerzijds gebruikt om in hun dagelijks levensonderhoud en in het
onderhoud van hun patrimonium te voorzien, maar anderzijds ook
voor het ondersteunen van goede doelen. Ook op deze manier
vloeien er dus fondsen terug naar de maatschappij.
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Responsible
consumption
Bier is een natuurlijk product dat
wereldwijd door honderden miljoenen
consumenten verbruikt wordt. Bier vormt,
indien het met mate wordt geconsumeerd,
een onderdeel van een gezonde en
gebalanceerde levensstijl. Als innovatieve
challenger op de Belgische biermarkt
promoten we een verantwoorde
consumptie van onze producten door
meerderjarigen.

10
0
%
van onze
verpakkingen

heeft een

gezondheids

waarschuwing

voor zwangere

vrouwen

18
jaar
als limiet voor
communicatie
i.p.v. wettelijke

grens van 16

-18

“We nemen onze
verantwoordelijkheid
als het gaat om het
sensibiliseren van
bepaalde
doelgroepen, om te
voorkomen dat ze op
een onverantwoorde
manier met alcohol
zouden omgaan.”
Lars Vervoort
Corporate
Relations Manager

Ganse
marketing

team
getraind
rond
Arnolduscode
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Wat we voor 2012
planden en wat we
gedaan hebben
— Trainingprogramma
over RCC (Regels over
Verantwoorde
Commerciële
Communicatie)
Trainingprogramma
uitgevoerd voor 100% van
de betrokken medewerkers
— Ontwikkeling van een
plan rond alcoholverbruik
voor medewerkers en
contractors op de
werkvloer
Cool@Work programma
wordt strikt toegepast.

Aanmoedigen van verantwoord
alcoholverbruik via onze merken
Als innovatieve challenger op de
Belgische markt zijn we trots op de
mooie portefeuille aan biermerken
waarover we beschikken, en we zoeken
steeds naar mogelijkheden om met de
consument in interactie te treden rond
onze merken. Gezien de aard van ons
product is het voor ons van cruciaal
belang dat we dit steeds op een
verantwoorde manier doen. En dat we
de consumenten steeds wijzen op het
belang van een verantwoord
alcoholverbruik.
Hiertoe ondernemen we verschillende
initiatieven. Een erg belangrijk
initiatief is onze beslissing om ons voor
al onze communicatie uitsluitend te
richten tot meerderjarige
consumenten. Hoewel de Belgische
wet toelaat om bier te drinken vanaf
de leeftijd van 16 jaar, hanteren we
dus zelf een striktere regel voor onze
communicatiecampagnes.
Verder voorzien we al onze
verpakkingen op pro-actieve wijze van
een logo dat zwangere vrouwen er op
wijst dat ze tijdens hun volledige
zwangerschap beter geen alcoholische
dranken gebruiken.

Daarnaast ondersteunen we ook de
initiatieven die vanuit onze federatie
“Belgian Brewers” genomen worden
ter promotie van verantwoord
alcoholgebruik. Zo passen we de
Arnolduscode – dit is de
zelfregulerende code waartoe de
alcoholproducerende bedrijven zich
verbonden hebben – strikt toe. In die
optiek werd het ganse marketingteam
in 2012 nog eens getraind over de
exacte inhoud van deze code, en hoe
ze toe te passen.
Ook de “Respect 16”- en de “BOB”campagnes genieten de voortdurende
steun van Alken-Maes. De BOBcampagne behoeft wellicht geen
verdere uitleg. Respect 16 is een
sensibiliseringscampagne die in
hoofdzaak gericht is op horecauitbaters, en die het respecteren van
de minimumleeftijd van 16 voor de
consumptie van bier nastreeft. Deze
campagne werd ook op de Belgische
zomerfestivals op een actieve manier
ondersteund. Zo nam Alken-Maes het
vrijwillige initiatief om het “Respect
16”-logo af te drukken op alle
bierbekers die tijdens de zomer
verdeeld werden.

organiseer je vooraf...

KLAAR OM TE BOBBEN!
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Partnerships
for Progress
Als een van de leidende brouwers, dienen
we onze verantwoordelijkheid op te nemen
als het gaat over bier en het foute gebruik
dat daar soms van wordt gemaakt. Bij het
stimuleren van consumenten om op een
verantwoordelijke manier om te gaan met
alcohol, werken we nauw samen met tal
van stakeholders: de industrie, overheden,
ngo’s, andere partijen.

18e keer
dat BOB
campagne

Ruim 6300

consumenten

namen deel

aan onze
“Know The Signs”
activatie

de steun

van de

Belgian

Brewers

krijgt

We zijn er van
overtuigd dat we
het meeste kunnen
bereiken als we de
krachten bundelen.
Dit deden we vorig
jaar bijvoorbeeld
met onze “Know
The Signs”campagne.
Lars Vervoort,
Corporate
Relations
Manager

Respect
16 logo
gedrukt op
miljoenen

festivalbekers

-16
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Wat we voor 2012
planden en wat we
gedaan hebben
— Partnership met een
derde partij rond
verantwoord
alcoholverbruik

— Partnership met
Provincie Limburg en met
Belgische festivals:
sensibiliseringsprogramma
op festivals en feesten
doorheen het ganse land

— Via Belgian Brewers:
bijdrage aan BOBcampagnes en de
“Respect 16”-campagne

Know The Signs
Van juni tot oktober 2012 organiseerde
Alken-Maes de “Know the Signs”campagne. Deze campagne is bedoeld
om de consumenten te sensibiliseren tot
een verantwoord alcoholgebruik. De
campagne hanteert een positieve en
ludieke insteek die nauw aansluit bij de
leefwereld van de doelgroep (18-35
jarigen) van de campagne. Deze
campagne liep in 2012 enerzijds vanuit
Cristal, in samenwerking met het
provinciebestuur van Limburg, en
anderzijds vanuit Maes, in samenwerking
met onze festivalpartners. De campagne
omvatte enerzijds een activatie op de
festivals, waarbij onze hosts uitleg gaven
over hoe om te gaan met alcohol, en

anderzijds een website met aanvullende
informatie: www.knowthesigns.com.
Concreet houdt de activatie in dat een
jong en dynamisch campagneteam de
festivals bezoekt om consumenten aan te
sporen om op een verantwoorde manier
om te gaan met alcohol. Aan de
festivalbezoekers werd een interactief
kaartspel getoond met zeven prototypes
van personen die te veel gedronken
hebben en daardoor onaangepast
gedrag vertonen: de huilebalk, de
slaapkop, de handtastelijke, de aansteller,
de vechtersbaas, de zielepoot en de flirt.
Doel is dat de consumenten zich
identificeerden met de prototypes en zich
bewust worden van de gevaren van
onverantwoord alcoholgebruik.
Wereldwijde inzet tegen
alcoholmisbruik
Dankzij onze verschillende partnerships
waren we in 2012 betrokken bij een
aantal primeurs in onze sector. In
samenwerking met de World Federation
of Advertisers zette ons moederbedrijf
HEINEKEN samen met andere grote
productenten uit de bier-, wijn- en
spiritssector een allesomvattend initiatief
rond alcoholmarketing op poten. In het
kader van dit Responsible Marketing Pact,
spraken de producenten van alcoholische
dranken gemeenschappelijke normen af
voor verantwoorde reclame en marketing
gericht op volwassenen.
Tijdens een conferentie die georganiseerd
werd door het International Center for
Alcohol Policies in Washington D.C., sloeg
HEINEKEN de handen in elkaar met 11

andere wereldwijde alcoholproducenten.
Ze zetten een brede waaier aan
initiatieven op poten om alcoholmisbruik
te beperken. Die initiatieven hebben te
maken met vijf kernthema’s, zoals drinken
door minderjarigen, dronken rijden en
verantwoorde productinnovaties en zullen
in de loop van de komende vijf jaar
geïmplementeerd worden in de hele
HEINEKEN groep.
Partnerships in de sector
In 2012 werkte HEINEKEN verder samen
met andere topbedrijven uit de sector om
programma’s te ontwikkelen en in de
praktijk te brengen die
alcoholgerelateerde schade moeten
terugdringen. Dit zijn een aantal van die
samenwerkingen binnen de sector:
•International Center
for Alcohol Policies
•Global Alcohol Producers Group
	•World Federation of Advertisers
•Global Brewers Initiative
•Brewers of Europe
We gingen ook een nieuw pan-Europees
partnership aan met EUHOFA, een
vooraanstaande internationale associatie
voor hospitality en toerisme. Vele van
onze markten hebben al
samenwerkingsakkoorden met on-trade
scholen, en dit unieke programma
integreert de duurzaamheidsagenda van
HEINEKEN, waarvan verantwoord drinken
een onderdeel is, in hun curriculum.
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Andere informatie

Enabling
our journey
We kunnen Brewing A Better Future enkel tot een succes
maken als de basisvoorwaarden voor dit succes bepaald
zijn en waargemaakt worden. Met onze enablers zorgen
we er voor dat onze cultuur en onze organisatie mee deze
ambities kunnen waarmaken.

Onze invloed uitbreiden door
middel van onze Supplier Code
Wij verbinden ons ertoe een positieve
bijdrage te leveren aan de
maatschappij door onze wereldwijde
activiteiten. We verwachten van al onze
leveranciers dat ze ons daarbij helpen
door onze waarden actief te
ondersteunen en te respecteren in hun
eigen zakelijke praktijken. Door de
Supplier Code te ondertekenen beloven
onze leveranciers dat ze zich zullen
houden aan een aantal normen in
verband met integriteit, het milieu en
mensenrechten. Eind 2012 hadden 528
van onze wereldwijde leveranciers en
meer dan 34000 lokale leveranciers de
Supplier Code al ondertekend.
Als onderdeel van onze Supplier
Governance Procedure, controleren we
ook of de Code nageleefd worden door
middel van het EcoVadis
samenwerkingsplatform. Leveranciers
die als risicovol worden aangeduid,
worden onderworpen aan een audit
door een onafhankelijke partij. In 2012
hebben we negen zulke audits gedaan.
Bij acht van die audits vonden we 37
kleine inbreuken, 41 grote inbreuken en
geen enkele kritische inbreuk. Om
ervoor te zorgen dat onze leveranciers
de normen naleven, helpen we hen
voortdurend te verbeteren, maar als
laatste redmiddel kunnen we de

samenwerking met moedwillige
leveranciers wel stopzetten.
Ruim 95% van de leveranciers van
Alken-Maes had eind 2012 onze
supplier code ondertekend.
Duurzaamheid inbouwen in
performance plans
We hebben duurzaamheid tot een van
de vijf merit areas gemaakt bij de
jaarlijkse evaluatie van de prestaties
van de senior managers. Dat betekent
dat duurzaamheid een verwachte
gedraging wordt, eerder dan een
ad-hoc activiteit die gelinkt is aan een
geldbonus op korte termijn. In 2012
waren er bij 100% van onze Belgische
senior managers duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd in hun
jaarlijkse prestatiedoelstellingen.
Betere rapportage met Green
Gauge 2.0
De Green Gauge werd gelanceerd in
2011 en laat ons toe om elk kwartaal
de vooruitgang van onze verschillende
duurzaamheidsinitiatieven in de gaten
te houden en te rapporteren, op alle
niveaus van de business. Om de
efficiëntie en de kwaliteit van de
rapportage te verbeteren, lanceerden
we in 2012 Green Gauge 2.0. Dit
elektronische platform is sneller,
accurater en nauw geïntegreerd met
andere rapportagetools in ons bedrijf.

Lokale duurzaamheidsrapporten
Als onderdeel van ons streven naar
transparante rapportage hebben in
2012 in totaal 33 Operating Companies
een lokaal duurzaamheidsrapport of
factsheet over 2011 gepubliceerd.
Alken-Maes publiceerde in 2012 zijn
derde duurzaamheidsverslag. De
rapporten zijn te bekijken op onze
website.

Ruim
95%
34,000+
LOCAL SUPPLIERS
van
de
SUPPLIER CODE
leveranciers
HAVE SIGNED OUR

van Alken-Maes

33

ondertekenden

onze supplier code

OPERATING

3COMPANIES
Duurzaamheids
PUBLISHED A LOCAL
versl
agen
SUSTAINABILITY

gepubliceerd
REPORT OR

FACTSHEET
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Engagement en
communicatie met stakeholders
Onze stakeholders zijn van cruciaal belang op onze Brewing a
Better Future-reis. Ze helpen ons om onze aandacht erbij te
houden en waarschuwen ons als ze vinden dat we van ons pad
afwijken. Onze communicatie met onze stakeholders gebeurt
op verschillende manieren: door middel van onderzoek over
reputaties en voortdurende dialoog met onze stakeholders.

Tal van bedrijven binnen de HEINEKEN
Company voeren regelmatig een
imagostudie uit. Deze Reputation
Research survey geeft een brede waaier
aan stakeholders, zoals werknemers,
klanten, overheden en NGO’s de kans om
ons te vertellen wat ze denken. Sinds
2010 hebben meer dan 7500
stakeholders over de hele wereld hun
mening gedeeld.

nog ruimte voor verbetering. Lees het
online rapport van HEINEKEN voor meer
over wat onze stakeholders te zeggen
hadden en hoe we daarop antwoordden.

In januari 2012 begonnen we het
programma van Brewing a Better Future
te herzien. Om nieuwe engagementen
vast te leggen voor 2013-2015
organiseerde HEINEKEN een reeks
‘expertenbijeenkomsten’. Een brede
groep met 22 stakeholders zaten er
samen met interne specialisten om
kennis en inzichten uit te wisselen over
onze prestaties op het gebied van
duurzaamheid.

HEINEKEN heeft het Global Compact
van de VN ondertekend en is een
Industry Partner van het World Economic
Forum. Verder zijn we ook stichtend lid
van Green Freight Europe, een innovatief
initiatief dat focust op het verkleinen van
de milieu-impact van het Europese
wegtransport, dat officiëel van start ging
in maart 2012.

Wereldwijd vindt er een voortdurende
dialoog plaats met sleutelgroepen van
onze stakeholders. Dat zijn onder andere
werknemers, investeerders, leveranciers
en consumenten. Bovendien zetten onze
Operating Companies de stakeholders
actief in op hun lokale markten.
Uit feedback leren we dat HEINEKEN in
het algemeen beschouwd wordt als een
betrouwbare en gerespecteerde
onderneming die haar beloftes nakomt.
Er is op een aantal gebieden echter ook

slotte ook het International Center for
Alcohol Policies (ICAP), waarvan
HEINEKEN momenteel voorzitter is.

Samenwerken met partners
Wij geloven dat we meer kunnen
bereiken door samen te werken met
partners en stakeholders dan alleen. In
2012 hebben we verder tijd en energie
geïnvesteerd in die filosofie.

Wij maken actief deel uit van een
groeiend aantal organisaties die onze
doelstellingen ondersteunen, zowel op
zakelijk als op maatschappelijk vlak. Dit
zijn onder andere: Sustainable
Agriculture Initiative (SAI), een platform
dat wereldwijd de ontwikkeling van
duurzame landbouw ondersteunt;
Beverage Industry Environmental
Roundtable (BIER), een partnership van
wereldwijde drankenproducenten dat
zich richt op verantwoord waterverbruik,
energie en klimaatverandering, en
samenwerking met stakeholders; en ten
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Benchmarks &
realisaties in 2012
In onze inspanning om echte waarde te
creëren voor al onze stakeholders, wil
HEINEKEN de kwaliteit en kwantiteit van de
gegevens waarover we rapporteren
verbeteren. Daarvoor moeten we onze
prestaties benchmarken tegen die van
andere bedrijven in de sector en onze
bevindingen publiceren en delen.

Globale benchmarks
• Dow Jones Sustainability Index
Hoewel we niet opgenomen zijn in de
index, kregen we onze hoogste score
ooit. We hebben vooral een belangrijke
verbetering geboekt in onze algemene
prestaties wat betreft verpakkingen en
normen voor leveranciers. We bleven ook
de beste van de klas voor wat betreft
watergerelateerd risico en
verantwoordelijkheid voor
alcoholhoudende producten.
• FTSE4Good
We behielden alweer onze opname in de
index, waarbij we een absolute score van
4,1 op 5 haalden, en een relatieve score
van 94 op 100 in de supersector ‘voeding
en drank’.
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• Investors Carbon Disclosure Project
We namen ook weer deel aan het CPD
voor investeerders, om onze
inspanningen voor het verminderen van
onze CO2 -uitstoot te meten en te
publiceren. Onze publicatiescore ging
met bijna 30 punten omhoog, van 59
naar 88 punten op 100. Bovendien
kregen we dit keer een B voor onze
prestaties tegenover een D vorige keer.
Dit alles leidde tot het opstellen van een
CDP Benelux Leadership Index.
• CDP Water Disclosure
Voor de tweede keer namen we ook deel
aan het CPD Water Disclosure Global
Survey, dat rapporteert over het
waterverbruik, de risico’s die verbonden
zijn aan water en oplossingen voor die
risico’s. Wij riepen een aantal incentives
in het leven voor alle senior managers,
gelinkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen zoals onder andere
waterconsumptie, en die werden
aangehaald als ‘Leading Practice on
Governance’ in de categorie
consumentengoederen.

In mei kreeg HEINEKEN de prestigieuze GBC
Health Business Leadership Award voor haar
‘voortdurende inzet voor en uitmuntendheid in
haar steun aan gezondheidsgerelateerde
programma’s’.

Surf naar www.sustainabilityreport.heineken.
com voor de volledige details van de ambities
voor 2020 en de mijlpalen voor 2013.

Deel je mening met ons!
Welke aspecten van Brewing a Better Future werken goed
volgens u? Waar kunnen we nog verbeteren? We zouden
het graag van u horen, omdat uw feedback ons help om
verder te verbeteren.

Lars Vervoort
Corporate Relations
Manager
Email:
lars.vervoort@alken-maes.com
Post:
Alken-Maes,
T.a.v. Lars Vervoort
Blarenberglaan 3C b2
2800 Mechelen
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Blik op de
toekomst
Op basis van de dialoog met onze stakeholders en
ons inzicht in de wereldwijde trends heeft HEINEKEN
vier hoofdthema’s geïdentificeerd waarop we een
meer toegespitste tweede fase van Brewing a Better
Future zullen bouwen: water, CO2, sourcing en
verantwoorde consumptie. Elk thema wordt
ondersteund door onze manier van werken: leven
volgens onze waarden, leiden door een voorbeeld te
zijn, en samenwerken om een verschil te maken.
Agriculture

Focus areas

Water

CO2

Sourcing

Responsible consumption

Ways of working

Values and Behaviours

Malting

Brewing

Wereldwijde trends: hoe zij een
impact hebben op ons, hoe
HEINEKEN een impact heeft op hen.
De wereld wordt geconfronteerd met
ongeziene uitdagingen, en degene die
het meest in het oog springen zijn de
bevolkingstoename,
klimaatveranderingen,
beschikbaarheid van natuurlijke
grondstoffen, en de voedsel- en
waterschaarste. Die uitdagingen zullen
een directe en indirecte impact
hebben op de bedrijven, niet alleen
door een bedreiging van de
toekomstige beschikbaarheid van
essentiële grondstoffen maar ook door
steeds veeleisendere wetgeving.
HEINEKEN en Alken-Maes zullen er
ook door geraakt worden als we niets

Packaging

Distribution

we onze ideeën en plannen kunnen
uitwerken.

onveranderd gelden en worden
opgenomen in onze gerichte agenda.

Onze prioriteiten vastleggen
In 2012 hebben we de wereldwijde
trends bestudeerd als basis voor het
vastleggen van onze prioriteiten. Om
ons te helpen bij die evaluatie,
organiseerden we een reeks
‘expertenbijeenkomsten’ van februari
tot april 2012. Een brede groep van 22
stakeholders zaten samen met interne
specialisten van HEINEKEN om kennis
en inzichten over onze prestaties op
het gebied van duurzaamheid en hoe

Materiality analysis
Die gesprekssessies waren van
wezenlijk belang om ons te helpen bij
het opbouwen van een
materialiteitsmatrix die de problemen,
risico’s en mogelijkheden bevat die het
relevantst zijn voor onze business en
stakeholders. Tot slot slaagden we erin
de vier belangrijkste
aandachtsgebieden te identificeren.
Elk gebied wordt ondersteund door
een aantal concrete engagementen.
Daarin worden onze ambities voor
2020 duidelijk weergegeven, met
mijlpalen die gehaald moeten worden
tegen 2015. De ambities voor 2020 die
werden vastgelegd in 2010 blijven

Blik op de toekomst
Met die nieuwe engagementen op
papier, kijken we proactief naar de
toekomst om de continuïteit van onze
business op de lange termijn te
verzekeren, en tegelijkertijd onze
verplichtingen naar de maatschappij
en het milieu na te komen.

Customer

Onze engagementen voor 2020

doen om de impact van die risico’s op
onze eigen organisatie te milderen.
Tegelijkertijd erkennen we de
economische en sociale
mogelijkheden in de creatie van echte,
gedeelde waarde voor onze
stakeholders.

Consumer

Water
• Specifiek waterverbruik in de brouwerijen met 25% verminderen.
• Mikken op watercompensatie / -balans door productie-eenheden in
gebieden met waterschaarste en problemen.
CO2
• De CO2 -uitstoot verminderen:
–– in de productie met 40%
–– van onze frigo’s met 50%
–– van de distributie met 20% in Europa en Noord- en Zuid-Amerika
Sourcing
• Levering van 60% van grondstoffen in Afrika via lokale leveranciers
• Doelstelling is minstens 50% van onze belangrijkste grondstoffen uit
duurzame bronnen te halen
• Voortdurende naleving van onze Supplier Code procedure
Verantwoorde consumptie
• Beloftes van de sector waarmaken
• Verantwoorde consumptie inspirerend maken via Heineken®
• Elke markt waar we werken heeft meetbare partnerships die gericht zijn op
het aanpakken van alcoholmisbruik en rapporteert hierover

Meer informatie is beschikbaar op :
www.alken-maes.be
www.enjoyHEINEKENresponsibly.com
www.heinekeninternational.com
Het volledige duurzaamheidsverslag van
HEINEKEN is beschikbaar via
www.sustainabilityreport.heineken.com.
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