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Bedrijfsprofiel
Alken-Maes is de ambitieuze en innovatieve challenger op 

de Belgische biermarkt. Met een groeiend marktaandeel 

van zo’n 12% is het de doelstelling van Alken-Maes om de 

Belgische markt verder te dynamiseren en we streven 

ernaar om onze marktpositie verder te versterken en uit te 

bouwen.

 

Alken-Maes heeft over de jaren heen een mooie en 

gebalanceerde portefeuille aan merken uitgebouwd. Met 

onze zes strategische merken: de pilsmerken Maes en 

Cristal, het tequila flavoured Desperados, de abdijbieren 

Grimbergen en Affligem en de fruitbieren van Mort Subite, 

hebben we als brouwerij voor elk wat wils. Daarnaast 

beschikt Alken-Maes ook nog over een uitgebreid aanbod 

aan lokale en andere bieren zoals Ciney, Judas, Postel, 

Hapkin, enz. 

 

Alken-Maes telt zo’n 500 werknemers. We brouwen onze 

bieren in Alken, Opwijk en Kobbegem. Verder beschikt  

Alken-Maes over een hoofdkantoor in Mechelen en drie 

distributieplatformen: in Grimbergen, Wellen en Middelkerke. 

INHOUD
Voorwoord 1

Over Brewing a Better Future 2

Onze 2020 doelstellingen  3

Waardeketen 4

Wat we gepland hadden  
en wat we gedaan hebben 6

Protecting water resources 8

Reducing CO2-emissions 10

Sourcing sustainably 12

Advocating responsible  
consumption 14

Values & behaviours 16

Engagement en communicatie  
met stakeholders 19

Benchmarks & realisaties in 2013 20
500  
WERKNEMERS

 6 STRATEGISCHE 
MERKEN 

 Welkom  



Alken-Maes streeft ernaar om een succesvol en 
duurzaam bedrijf te zijn. Onze manier van denken 
en manier van ondernemen zijn steeds gebaseerd 
op deze waarden. Ons “Brewing A Better Future” 
-programma-(BABF) is hier het perfecte voorbeeld 
van. Met deze geïntegreerde langetermijnstrategie, 
opgesteld door ons moederbedrijf HEINEKEN, 
streven we sinds 2010 naar het verbeteren  
van onze duurzaamheid, gericht op het realiseren 
van een gemeenschappelijke en duurzame 
meerwaarde voor al onze stakeholders.  

Deze meerwaarde willen we creëren door ons te focussen op 
concrete doelstelling in vier aandachtsdomeinen: ‘Protecting 
Water Resources’, ‘Reducing CO2 emissions’, ‘Sourcing 
Sustainably’ en ‘Advocating Responsible Consumption’. Zij zijn 
rechtstreeks verbonden met onze bedrijfsactiviteiten.
Als innovatieve en ambitieuze challenger op de Belgische 
biermarkt is het onze ambitie om deze markt verder te 
dynamiseren en om onze positie van challenger nog te 
versterken en uit te bouwen. België is een atypische biermarkt 
met een groot aanbod aan bieren. De Belg heeft de keuze uit 
een enorm aanbod aan verschillende kwalitatieve bieren en de 
Belgische consument is uitermate kritisch. Bier maakt immers 
onderdeel uit van ons patrimonium. Dit gegeven brengt 
uitdagingen met zich mee, zowel voor ons bedrijf als onze 
stakeholders.
Als u dit rapport leest, zal u merken dat we vooruitgang maken, 
niet alleen ten opzichte van onze 2015 doelstellingen, maar ook 
ten opzichte van onze ambitieuze doelstellingen die we hebben 
opgesteld voor 2020. 
Zowel op het niveau van Protecting water resources als Reducing 
CO2 emissions heeft Alken-Maes een goede vooruitgang 
gemaakt. We slaagden erin maar liefst 13% minder CO²-uitstoot 
te generen dan gepland. Deze positieve vooruitgang is te 
danken aan belangrijke investeringen, maar ook aan de 
dagelijkse inspanningen van alle Alken-Maes werknemers.  En 
ook ons waterverbruik is gedaald met 6% ten opzichte van vorig 
jaar. Toch zullen we moeten blijven streven naar meer 
besparingen aangezien het watertekort in de wereld enkel zal 
toenemen. Ook op het vlak van Sourcing Sustainably  proberen 
we onze bijdrage te doen. 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, leggen we vaak de focus op andere zaken. Dit neemt 
niet weg dat we doen wat we kunnen. En ook hier hebben we 
onze doelstellingen gehaald, mede door de grote bijdragen van 
ons moederbedrijf. Tenslotte lonen onze inspanning om 
responsible consumption te stimuleren. Als partner van een 
aantal organisaties zoals de BOB-campagne, maar ook de 
federatie van de Belgische brouwers stellen wij het belang en 
welzijn van onze consumenten voorop. Maar ook onze eigen 
‘Know the Signs’ campagne stimuleert onze consumenten om 
‘wijzelijk’ om te gaan met ons aanbod. 
We kunnen zeggen dat we beter opgewassen zijn tegen een 
aantal, nooit eerder voorgekomen, economische, sociale en 
klimaatveranderingen die onze planeet te wachten staan. Deze 
veranderingen zijn de bakermat voor grote uitdagingen zoals 
een grote ongelijkheid tussen lonen, een hoge graad aan 
werkloosheid bij jongeren, watertekort en urbanisatie. Het is 
meer dan duidelijk dat er geen eenduidig antwoord is op deze 
problemen en dat wij alleen niet de kant-en-klare oplossingen 
gaan kunnen bieden. 
Toch geloof ik dat het onze verantwoordelijkheid is om na te 
denken over hoe we deze uitdagingen kunnen omvormen tot 
opportuniteiten. Het is een moeilijke taak, maar ik denk dat we 
weinig keuze hebben als we onze toekomstige generaties een 
betere en sterkere maatschappij willen geven. Daarom 
definiëren we zulke ambitieuze doelstellingen. Ik ga er vanuit 
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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 Voorwoord  



Our ways of working

Advocating 
responsible 
consumption

Our focus

Protecting 
water
resources

Our strategy

Our business priority Embed and integrate 
sustainability

Reducing CO2

emissions

Values and
behaviours

Sourcing
sustainably

Duurzaamheid is één van de zes key-business priorities van HEINEKEN die ook wij bij Alken-Maes 
toepassen. Het BABF-programma legt de focus op vier aandachtsdomeinen waar we het meeste 
verschil kunnen maken voor de toekomst. Elk van deze domeinen is uiterst relevant voor onze 
dagelijkse bedrijfsactiviteiten én voor onze stakeholders. Bovendien zijn deze onderbouwd door 
onze values en behaviours. 

Brewing a Better Future is onze geïntegreerde 
langetermijnstrategie sinds 2010 om onze duurzaamheid 
te verbeteren. Op deze manier willen we een 
gemeenschappelijke, duurzame meerwaarde creëren voor 
ons bedrijf, onze samenleving en onze planeet.
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 Overzicht  

Brewing a Better Future



1 Baseline 2008
2 Baseline 2010
3 Baseline 2011

Deze doelstelling zijn gedefinieerd in nauwe samenwerking met tal van externe stakeholders en in samenspraak 
met de betrokken landen. Alle dochterbedrijven van HEINEKEN, waaronder ook Alken-Maes, bepalen de concrete 
invulling van de plannen voor de markt waarin zij actief zijn. De uitwerking van de plannen wordt aangestuurd 
en opgevolgd door een Sustainability Committee. 
Voor de Belgische markt zijn het de HR Director, de Marketing Director, de Supply Director en de Corporate 
Relations Manager van Alken-Maes die deze taak op zich nemen. Zij bepalen samen met de betrokken managers 
de prioriteiten en objectieven die per doelstelling worden gesteld. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor een 
nauwgezette opvolging. 
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Protecting water resources
• Reduce specific water consumption in the breweries by 25%1 to 3.7 hl/hl
• Aim for significant water compensation/balancing by our production units  

in water-scarce and distressed areas.

Reducing CO2 emissions 
• In production by 40%1

• Of our fridges by 50%2

• Of distribution by 20%3 in Europe and the Americas.

Sourcing sustainably 
• Aim for at least 50% of our main raw materials from sustainable sources 
• Deliver 60% of agricultural raw materials in Africa via local sourcing within the continent
• Ongoing compliance with our Supplier Code procedure.

Advocating responsible consumption
• Make responsible consumption aspirational through HEINEKEN®

• Every market in scope has and reports publicly on a measurable partnership aimed at 
addressing alcohol abuse

• Deliver global industry commitments.

Onze 2020 doelstellingen
Binnen het BABF-programma heeft HEINEKEN duidelijke 
doelstellingen bepaald voor 2020, met tussentijdse doelen 
die tegen 2015 behaald moeten zijn.

Meer informatie over onze Brewing a Better Future aanpak vind je op 
de HEINEKEN website: www.sustainabilityreport.heineken.com



From barley to bar

Values and behaviours

Responsible consumption

Sourcing

CO2

Water

Focus areas

Ways of working

ConsumerCustomerDistributionPackagingBrewingMaltingAgriculture

Het is onze ambitie om verbeteringen te kunnen doorvoeren doorheen 
de volledige waardeketen: van op het veld waar onze gerst groeit,  
tot in de horecazaken waar onze bieren getapt en geserveerd worden. 
Alken-Maes heeft nagedacht over verbeteringen die elke stap 
duurzamer kunnen maken. 
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 The big picture  

Waardeketen



Landbouw 
Gerst en hop zijn onze belangrijkste 
grondstoffen. Van alle granen die 
wereldwijd geoogst worden, maakt 
gerstemout ongeveer 1,3% uit. Ons 
moederbedrijf HEINEKEN is een van de 
drie grootste verbruikers van gerstemout. 
Op internationaal vlak werken we samen 
met organisaties binnen de sector, zoals 
het Sustainable Agriculture Initiative 
(SAI), om vanuit verschillende invalshoeken 
aan duurzame landbouw te werken.

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

Brouwen 
Bij het brouwproces wordt ook energie en 
water verbruikt. Het energieverbruik 
verlagen, betekent de energie-efficiëntie 
verhogen en overstappen naar altern 
tieve energiebronnen. Waterreductie 
wordt voornamelijk bewerkstelligd door 
het brouwproces te optimaliseren. Elke 
brouwerij heeft een verbeteringsobjectief.

Verpakkingsmaterialen 
Bier wordt verpakt in blikjes, flesjes en va-
ten of het wordt verkocht als tankbier. De 
impact van een 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 verbeteringsmoge-
lijkheden geïdentificeerd.

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

Klanten 
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 Alken-Maes 
aankoopt, hebben we groene normen 
vastgelegd waaraan ze moeten voldoen. 
We blijven werken aan het ontwikkelen van 
groenere tapinstallaties, zoals de David 
(XL) Green gedurende afgelopen jaren en 
het SmartDispense® systeem in 2012.

Consumenten 
We promoten al vele jaren de verantwoorde 
consumptie van bier. Via de federatie  
van brouwers lag Alken-Maes mee aan  
de basis van de code voor zelfregulering  
die bepaalde beperkingen oplegt qua 
advertenties en communicatie, zowel 
online als offline. Vandaag kunnen we 
stellen dat onze normen voor Verantwoorde 
Commerciële Communicatie geëvolueerd 
zijn van een paar kleine eerste pasjes in  
de goede richting tot een duidelijke 
reglementering.
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Focus area Wat HEINEKEN  
voor 2015 gepland heeft

Wat HEINEKEN 
 in 2013 gedaan heeft

Wat Alken-Maes  
in 2013 gedaan heeft

Gemiddeld waterverbruik 
verminderen tot 3,9 hl/hl

Waterverbruik verminderd  
tot 4,1 hl/hl

Waterverbruik verminderd  
tot 5,6 hl/hl

Gemiddelde CO2-emissie  
in het productieproces 
verminderen tot   
7,6  kg CO2-eq/hl
(Baseline 2008)

Gemiddelde 
CO2-emissie verminderd  
tot 7,7 kg CO2-eq/hl

Gemiddelde  
CO2-emissie verminderd  
tot 5,9 kg CO2-eq/hl

Gemiddelde CO²-emissie 
van onze frigo’s  
verminderen met 42%
(Baseline 2010)

99% van de 116.000  
in 2013 aangekochte  
frigo’s zijn groen. 
Gemiddelde CO2-emissie 
verminderd met 40%

Alle nieuw aangekochte 
frigo’s zijn gebaseerd op 
groene technologie opdat 
ze een absoluut minimum 
aan uitstoot genereren.

 Goed     Op de goede weg     Nog niet aan begonnen
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 The big picture  

Wat we gepland hadden  
en wat we gedaan hebben  



Focus area Wat HEINEKEN  
voor 2015 gepland heeft

Wat HEINEKEN 
 in 2013 gedaan heeft

Wat Alken-Maes  
in 2013 gedaan heeft

Duurzame aankoop  
van grondstoffen:  
20% (gerst), 40% (hop),
60% (bitterzoete appels 
voor cider).

Procedures omtrent 
Duurzame aankoop  
van grondstoffen werden 
goedgekeurd en uitgerold 
met onze  belangrijkste 
leveranciers. Ontwikkeling 
van rapporteringssysteem 
om vooruitgang te 
controleren, waarmee in 
2014 gewerkt zal worden. 

Procedures omtrent 
Duurzame inkoop van 
grondstoffen werden 
goedgekeurd en uitgerold 
met onze  belangrijkste 
leveranciers. 

Implementatie 
4-stappenplan betreft 
Supplier Code in alle 
Operating Countries.

Alle grote Operating 
Countries, behalve APB, 
ontvingen de Supplier Code 
Procedure. 

100% van de vaste 
leveranciers ondertekende 
de Supllier Code.

Elke aangeduide markt 
beschikt over een 
partnership om aan alcohol 
gerelateerde problemen aan 
te pakken. Alle 
samenwerkingen voldoen 
aan de 7-puntencriteria van 
HEINEKEN.

Van de 40 aangeduide 
markten, hebben er 36 een 
partnerschap (33 in 2012).

In samenwerking met
SLIM werd een campagne
opgezet tegen
alcoholmisbruik bij jongeren
(18-25 jaar). Alle partners
voldoen aan de zeven
criteria van HEINEKEN.
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Voor alle details betreft de globale doelen voor 2015  
en de vooruitgang die de groep boekt, verwijzen we  
u graag door naar het globale rapport dat je online vindt: 
www.sustainabilityreport.heineken.com



Een evenwicht vinden tussen de 
behoeften van de gemeenschap 
en onze behoeften is de kern van 
onze aanpak inzake watergebruik.

Waarom is water zo belangrijk? 
Watertekort is een groot wereldprobleem geworden. 
Minder dan 1% van al het water op aarde is bereikbaar en 
drinkbaar. Terwijl de globale vraag naar water is 
verdubbeld in de laatste 50 jaar. De verwachtingen zijn 
dat dit tegen 2030 nog met 40% zal toenemen. 

Wij gebruiken water zowel in ons eindproduct als door-
heen het volledige productieproces. Bier bestaat immers 
voor 95% uit water. We zijn er ons terdege van bewust dat 
een duurzame omgang met deze waardevolle bron van 
uiterst belang is. 

Als dochterbedrijf van HEINEKEN, ‘s werelds grootste 
brouwerij en lid van de United Nations CEO Water  
Mandate, nemen we de verantwoordelijkheid om  
verantwoord waterverbruik te promoten en onze 
leveranciers aan te moedigen hetzelfde te doen. 
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 Our focus areas  

Protecting water 
resources

“Water is noodzakelijk voor het leven  
en welzijn van de maatschappij en de 
ecosystemen waarin ons bedrijf actief is.  
De kern van de waterstrategie is de balans 
zoeken tussen de behoeften van de 
maatschappij en onze eigen 
bedrijfsbehoeften.”

Matthijs Dietvorst
Production Director 



Onze prioriteiten
Alken-Maes wil de hoeveelheid water, gebruikt in  het 
productieproces, zo veel mogelijk verminderen. 

Acties en resultaten 
In 2012 zagen we een stijging in ons waterverbruik ten 
opzichte van 2011. Daarom is er het afgelopen jaar in 
onze brouwerijen extra aandacht gegaan naar het  
verbruik van water tijdens het hele productieproces. 
In onze brouwerij in Opwijk bijvoorbeeld hebben we het 
brouwproces aangepast met als doel water te besparen. 
In 2013 zijn we omgeschakeld van het gebruik van  
leidingwater naar putwater. Dit in combinatie met een 
nieuwe waterbehandelingsinstallatie dat ervoor zorgt 
dat het waterverbruik nog verlaagd werd. Bovendien is 
putwater financieel voordeliger dan leidingwater. 
De investering in een water- en energiezuinige 
opwasmachine is een andere inspanning om water te 
besparen, dit in combinatie met de aanschaf van een 
doseerpomp die tot op 0,5% accuraat is voor het 
poetsmiddel. Hierdoor zal de levensduur van de machine 
stijgen en zal het milieu gespaard worden van onnodige 
overlast door een te hoge concentratie aan zeep in het water.
Tot slot werd er geïnvesteerd in 10 nieuwe heftrucks met 
Water Less® batterijen. Deze zijn efficiënter en zorgen 
voor een veel lager waterverbruik.

Specific water consumption 
hl/hl beer + soft drink +  cider + water

Alken-Maes noteert een reductie in specifiek water 
consumptie ten opzichte van vorig jaar. 

2013

2012

2011

Voor alle details check:  
www.sustainabilityreport.heineken.com

5,6

6,0

5,4
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4.1hl
water

2013

5.0hl
water

2008 3.9hl
water

2015

3.7hl
water

2020

20% REDUCTION 
IN WATER 
CONSUMPTION 
SINCE 2008

HET GEMIDDELDE  
VERBRUIK WERELDWIJD  



17%

6%
8%

28%

31%

10%

Cooling

Packaging material
production

Distribution

Agriculture

Beverage production

Malting and adjuncts

17%

6%
8%

28%

31%

10%

Remark: Total percentage may not add up to 100% due to rounding. 
Green distribution = HEINEKEN controlled outbound distribution.

In 2013, is onze CO2-uitstoot in 
productie fors gedaald. Onze focus 
ligt op het verminderen van onze 
ecologische voetafdruk van onze 
producten doorheen de volledige 
waardeketen. 

Waarom is het zo belangrijk?
CO2-uitstoot heeft een directe invloed op de klimaatsverandering, 
met als gevolg dat de temperaturen en het zeeniveau stijgen. Deze 
milieuproblematiek heeft op zijn beurt impact op de beschikbaarheid 
en de kost van grondstoffen en andere middelen. 

We geloven erin dat het onze verantwoordelijkheid is als brouwerij 
om een actieve rol te spelen in het verminderen van de CO2-uitstoot, 
dit doorheen de volledige waardeketen: van op het veld waar onze 
gerst groeit, tot op het niveau van onze klanten en consumenten. We 
hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het vlak van 
brouwen, koeling en distributie. Bovendien streven we ernaar zo veel 
mogelijk groene energie te gebruiken. 

Maar dit is een taak die we niet alleen kunnen. Daarom verwachten 
we van onze leveranciers om ook actieve inspanningen te leveren om 
hun CO2-uitstoot te verminderen. Onze leveranciers zorgen voor 
groenere designs en een groenere productie van onze verpakkingen. 
We stimuleren ook onze klanten om aandacht te hebben voor het 
recycleren en het herbruiken van de producten die ze gebruiken. 

Carbon footprint HEINEKEN
From barley to bar

TOTAL GLOBAL WASTE RECYCLING RATE
96.9% 
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 Our focus areas  

Reducing CO2 
emissions

   Agriculture   
   Malting and adjuncts 
   Beverage production 
   Packaging material production 
   Distribution 
   Cooling 



Specific direct and indirect CO2 emission 
kg CO2eq/hl beer + soft drink +  cider + water

2013

2012

2011

5,9

6,6

6,2

Onze wereldwijde prioriteiten
• 40% minder uitstoot in de productie, door het verhogen van de 
energie-efficiëntie en het aanwenden van hernieuwbare 
energiebronnen zoals zonne-en windenergie als onderdeel van de 
energiemix.
• 50% lagere uitstoot van onze koelkasten, door te werken met 
leveranciers die de beste tapinstallatietechnologie ontwikkelen en 
door ervoor te zorgen dat al onze koelkasten voldoen aan ons 
wereldwijde koelkastbeleid.
• 20% lagere uitstoot van de distributie in Europa en Amerika, door 
het verminderen van de gereden kilometers, het verbeteren van het 
brandstofverbruik en het overschakelen naar andere vervoerswijzen.

Acties en resultaten
Het gehele bedrijf streeft ernaar om de CO2-emissie te verminderen. 
Zowel in productie, verpakking, distributie als koeling gaan we op 
zoek naar groenere oplossingen. Maar ook in het hoofdkantoor 
wordt nagedacht over manieren om minder energie te verbruiken. 
Een voorbeeld hiervan is de 150 laptops die werden vervangen zodat 
er 660 kwH per jaar bespaard kan worden.

Productie
Alken-Maes heeft het afgelopen jaar hard geïnvesteerd om het 
productieproces milieuvriendelijker te maken. Maar liefst 82% van de 
elektriciteit komt van hernieuwbare bronnen. In Opwijk werden vijf 
persluchtcompressoren vervangen door twee nieuwe energiezuinige 
versies. Daarnaast werd er een nieuwe, grotere wortkoeler geplaatst. 
Het voordeel hiervan is dat het nodige water nu warmer is doordat 
de koeler de energie recupereert. Dit zorgt ervoor dat er geen extra 
energie meer nodig is om bij te warmen.   De brouwerij heeft tevens 
de kooktijd op de worten in de brouwzaal ingekort. Hierdoor is er 
minder stoom nodig, wat leidt tot een lager gasverbruik. 

Verpakking
Als partner van verschillende muziekfestivals investeert Alken-Maes 
in festivalbekers met groene inkt. Ook de bekers zijn vervaardigd uit 
gerecycleerd materiaal.

Distributie
Tijdens het distribueren van onze producten spenderen we extra 
aandacht aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Zo heeft de afdeling 
Quality Services 14 groenere voertuigen in gebruik genomen. Verder 
werken we continu aan het zo optimaal mogelijk inplannen van onze 
leveringen, zodat we ook op dat vak een milieuwinst kunnen boeken. 
Zelfs de interne distributie gebeurt zo groen mogelijk. In 2013 werd 
de oude zeecontainer die als personeelswinkel diende, vervangen 
door een geïsoleerde hob unit. De elektrische verwarming van deze 
nieuwe locatie is bij gebruik max 2.000 watt. De oude locatie moest 
vroeger constant verwarmd worden en dit met steeds meer dan het 
dubbele van de huidige energie. 

Koeling
Bier moet koud gedronken worden. Daarom is het koelen van onze 
bieren een essentieel onderdeel van de consumentenbeleving van 
onze producten. Maar koeling is verantwoordelijk voor een grote 
bijdrage aan de CO2-uitstoot van ons bedrijf en onze stakeholders. 
Om deze impact zo beperkt mogelijk te houden, investeren we fors in 
milieuvriendelijke koeltechnologie. Ze hebben we afgelopen jaren, 
en dus ook in 2013, enkel frigo’s aangekocht die voor de volle 100% 
voldoen aan de groene criteria die we hebben opgesteld. 
Het gebruik van de David XL Green werd verder doorgevoerd in de 
waardeketen. De groene bierkoelers die door het gebruik van 
aangepaste koelvloeistoffen gemiddeld 15% minder energie 
gebruiken, zijn nu de standaard tapinstallatie voor horecazaken die 
jaarlijks minder dan 70 hectoliter bier verbruiken. 
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Door de stijging in vraag naar gewassen  
is verantwoordelijke landbouw en een 
milieubewuste inkoop belangrijker dan  
ooit tevoren. We willen ondernemen op 
een manier dat de levenskwaliteit van de 
maatschappijen verbetert, het milieu  
helpt en een consistente toevoer van onze 
grondstoffen garandeert. 

Waarom is het zo belangrijk?
De vraag naar landbouwproducten stijgt. De grootste uitdaging 
van globale landbouw is het zoeken naar een manier om de 
productiviteit te doen stijgen op een duurzame manier en zo de 
stijgende vraag te kunnen invullen.
Ons moederbedrijf HEINEKEN steunt allerhande lokale 
landbouwprojecten. Zo worden kleine boeren geholpen om hun 
velden te verbeteren en de concurrentiestrijd aan te gaan met 
geïmporteerde gewassen. Local sourcing is bovendien ook 
voordelig voor HEINEKEN. Er moeten geen importkosten meer 
betaald worden, het verzekert een duurzame aanvoer van 
grondstoffen en het vermindert de ecologische voetafdruk op 
het vlak van transport. 
Onze leveranciers zijn onze partners in het behalen van onze 
sourcing doelstellingen. We werken samen om de juiste 
beslissingen en inspanningen te implementen in onze 
waardeketen. We verwachten van hen dat ze onze supplier code 
respecteren en  zich ook houden aan deze principes. 
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 Our focus areas 

Sourcing 
sustainably

FARMER FAMILIES INVOLVED IN LOCAL  
SOURCING PROJECTS ACROSS AFRICA

100,000+



AL ONZE NIEUWE 
LEVERANCIERS 
ONDERTEKENDEN  
ONZE SUPPLIER CODE

Voor alle global case studies betreft Local Sourcing, Sustainable 
Agriculture en de werking van onze Supplier Code verwijzen  
we je graag door naar het HEINEKEN Sustainability Report:  
www.sustainabilityreport.heineken.com

Onze prioriteiten 
• Duurzame aankoop van grondstoffen: 20% (gerst), 40% 

(hop), 60% (bitterzoete appels voor cider)
•  4-stappen procedure Supplier Code 

Acties en resultaten
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 ons op 
een aantal andere thema’s. Dit neemt niet weg dat we 
verantwoorde grondstoffen gebruiken en ook stimuleren.  Zo 
zijn de krieken die we gebruiken bij het brouwen van onze Mort 
Subite kriekbieren 100% Belgisch. 

Binnen dit thema sourcing proberen we ook zo weinig mogelijk 
papier te gebruiken. In 2013 zijn we overgestapt op digitale 
loonbrieven. Dit zijn 10.000 pagina’s en 6.000 enveloppen 
minder per jaar. Daarnaast hebben we ook de standaardinstelling 
van de printers gewijzigd zodat er nu maar liefst 25% minder 
papier wordt verbruikt. We gaan resoluut voor meer 
dubbelzijdige print en lock-code printing.

Supplier Code 
Eind 2013 hebben 42.000 leveranciers wereldwijd de Supplier 
Code ondertekend. Dit betekent een toename van 8.000 ten op 
zichte van 2012. Als onderdeel van de Supplier Code Governance 
procedure worden alle partners gecontroleerd op correcte 
naleving van de code. Dit gebeurt aan de hand van het 
ECOVADIS-samenwerkingsplatsform. In 2013 werden 56 
contracten opgezegd met leveranciers omwille van het feit dat 
zij zich niet toelegden op het volgen van de Supplier Code. 

Alken-Maes onderschrijft dit verhaal en laat elke nieuwe leverancier 
de Supplier Code ondertekenen. 
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HELE  
MARKETING 

TEAM  
GETRAIND  
ROND 
ARNOLDUSCODE

18 JAAR  
ALS LIMIET VOOR 
COMMUNICATIE  
I.P.V. WETTELIJKE  
GRENS VAN 16

100%  
VAN ONZE 
VERPAKKINGEN 
HEEFT EEN 
GEZONDHEIDS 
WAARSCHUWING 
VOOR ZWANGERE 
VROUWEN

Als één van de leidende brouwerijen 
promoten we actief het verantwoord 
gebruik van alcohol. We zijn ons ervan 
bewust dat alcoholmisbruik een 
complex en maatschappelijk 
vraagstuk is, waarvoor geen  
pasklaar antwoord bestaat.

“Alken-Maes wil actief een verantwoorde consumptie van onze 
producten door meerderjarigen stimuleren. We beseffen dat 
alcoholmisbruik een complexe sociale kwestie is waarvoor geen 
simpele oplossing bestaat. Niettemin vinden we het als brouwer onze 
taak om de consument te waarschuwen voor de gevolgen van 
alcoholmisbruik.”

Waarom is het zo belangrijk? 
Bier is een natuurlijk product dat wereldwijd door honderden miljoenen consumenten 
gedronken 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.

Loebrecht Lievens, 
Legal & Corporate relations manager
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organiseer je vooraf...

KLAAR OM TE BOBBEN!
Voor deze en andere case studies met betrekking tot 
verantwoord verbruik, raadpleeg ons global online verslag.

Onze prioriteiten
• Alken-Maes tracht zijn consumenten te informeren over 

verantwoord alcoholconsumptie, dit door middel van een 
directe conversatie met de consument. 

• We sluiten samenwerkingsakkoorden met lokale overheden, 
organisaties en experten om verantwoord alcoholgebruik te 
promoten en misbruik te voorkomen. 

Acties en resultaten
Alken-Maes spant zich in om, gezien de aard van ons product, 
een verantwoordelijke positie in te nemen in de maatschappij. 
We vinden het cruciaal dat de interactie van onze merken met 
de consumenten op een verantwoorde manier gebeurt en dat 
de consument zich bewust is van het belang van een 
verantwoord alcoholgebruik.
Ook aan de hand van onze verpakkingen proberen we 
verantwoord gebruik te stimuleren. Op pro-actieve wijze 
voorzien we onze flessen en blikken met een logo dat zwangere 
vrouwen erop wijst dat ze tijdens hun volledige zwangerschap 
beter geen alcoholische dranken gebruiken. 
Belangrijk om weten is dat al onze communicatie zich uitsluitend 
richt tot meerderjarige consumenten. De Belgische wet laat 
jongeren vanaf 16 jaar toe om bier te drinken. Toch kiest Alken-
Maes ervoor om een striktere regel toe te passen en de 18-jarige 
grens te hanteren. 
Als actief lid van de Federatie van de Belgische Brouwers 
ondersteunen we hun acties om verantwoord alcoholgebruik te 
promoten. Allereerst passen we steeds de Arnolduscode toe. Dit 
is een zelfregulerende code waartoe de alcoholproducerende 
bedrijven zich verbonden hebben.  Alle marketeers worden elk 
jaar onderricht rond de Arnolduscode, onder de naam ‘Rules on 
responsible commercial communication’.
Als mede-oprichter van de BOB-campagne ondersteunen we 
deze campagne ook jaarlijks. 

Know The Signs
Om de inspanningen rond responsible consumption te 
versterken, trekt Alken-Maes naar de festivalweides met de 
Know-the-Signs-campagne, gericht op 18 tot 30-jarigen. Zo 
trachten we een jonge generatie bewust te maken van 
verantwoordelijk alcoholgebruik. Door middel van een 
interactief spel met zeven prototypes van dronken personen en 
hun onaangenaam gedrag dat daarmee gepaard gaat, worden 
de bezoekers bewust gemaakt van de gevolgen van  overmatig 
alcoholgebruik. Zo openen we het debat doordat jongeren 
zichzelf en anderen herkennen in de prototypes. Daarna krijgen 
zij de cijfers mee over het aantal hoeveelheden alcohol een 
man en een vrouw mogen drinken en in welke tijdsspanne.
In 2013 voegden we aan deze campagne een online luik toe in 
de vorm van een Facebookpagina en app. Festivalgangers 
lieten hun foto nemen, in het kader van het archetyptje waarin 
zij zichzelf herkenden. De foto’s werden opgeladen op de 
Facebookpagina en bereikten meer dan 2.000 jongeren. 
De campagne wordt steeds gevoerd in samenwerking met onze 
festivalpartners en SLIM. Meer informatie over de campagne 
op: www.knowthesigns.com

DE FLIRT NL FR

SAVE

email@test.com
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Gezondheidheid, veiligheid en de rechten van werknemers zijn 
net als mensenrechten essentieel in onze bedrijfscultuur en 
bedrijfsactiviteiten. Ons BABF-programma is hier een goed 
voorbeeld van. Door onze Code of Business Conduct zetten we 
eerlijkheid, integriteit en respect voor onze bedrijfscultuur en 
onze waarden centraal.
Dat onze medewerkers zich tevens inzetten, blijkt uit de 750 kg 
kledingstukken die werden geschonken aan Wereldmissiehulp. 
Vorig jaar stond voor het eerst in Senegal in de kijker. WMH 
steunt een home in Mbour voor zuigelingen, baby’s en jongen 
kinderen. De kinderen ontvangen er elementaire hygiënische en 
medische zorgen. WMH wil op lange termijn het welzijn van 
kinderen verbeteren, dit met respect voor hun cultuur en op een 
duurzame manier. Ze streven naar respect voor de omgeving en 
ecologische oplossingen. 

Gezondheid en veiligheid
Gedurende vele jaren lag de voornaamste focus van onze 
inspanningen inzake veiligheid en gezondheid steeds op de 
productiegebonden omgeving. De laatste twee jaar is er een 
toenemende focus op de veiligheid in de rest van de 
onderneming, aangezien de meeste ongevallen zich voordoen 
buiten de productieomgeving. Want de veiligheid van elke 
werknemers is absolute topprioriteit bij Alken-Maes. 

Onze values geven een duidelijk 
beeld over wie we zijn als bedrijf, 
zakenpartner en werkgever. Het 
gaat over hoe we handelen en hoe 
we samenwerken. Net die zaken 
vormen de basis van ons succes.

750 KG  
KLEDINGSTUKKEN 
GESCHONKEN AAN 
WERELDMISSIEHULP

90.000 EURO  
FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING 
VAN TAL VAN 
GOEDE DOELEN
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20%

40% 40%

   Commerce
   Production 

 
   Logistics and Distribution 
  Support : 0% 

Om onze werknemers te sensibiliseren omtrent veiligheid, 
organiseren we infosessies, workshops en trainingen. Elke 
werknemer bij Alken-Maes volgt gemiddeld 8u per jaar een 
veiligheidstraining. In samenwerking met de brandweer werd 
ook elke productiesite aan een brandweeroefening onderworpen. 
We hebben het afgelopen jaar ook geïnvesteerd in bijkomende 
CO2-detectieaparatuur en afzuigsystemen. Op de site in Alken 
werd er een SHE-chalet gebouwd voor alle onderaannemers en 
bezoekers. Zij krijgen een informatieve clip te zien betreffende 
de veiligheid in de brouwerij, waarna hun kennis getest wordt 
via een korte online survey. Pas daarna mogen zij het terrein 
betreden. 
Veiligheid is een topprioriteit. Daarom verwachten we van onze 
onderaannemers dat ook zij voldoen aan onze veiligheidseisen. 
Zowel de vaste als de courante kregen een veiligheidsdoorlichting, 
dit in samenwerking met de afdeling aankoop.
In 2013 zijn onze techniekers van Quality Services overgescha-
keld naar Tappin, een organisatie-en communicatiesysteem 
dat tevens extra aandacht besteed aan veiligheid. De Last Minute 
Risico Analyse-tool (LMRA) is in deze applicatie geïmplementeerd. 
Zo worden eventuele gevaarlijke situaties op tijd opgemerkt.  
De medewerkers ondergingen tevens een specifieke training 
rond de gevaren van CO2 en ze volgden een EHBO cursus. Ze 
ontvingen nieuwe vrachtwagens die zuiniger rijden en orde en 
netheid in de laadbak bevorderen. Hierdoor gebeuren er minder 

ongevallen. In 2013 heeft er dan ook geen enkel ongeval 
plaatsgevonden bij onze Quality Services medewerkers. 
Op het vlak van ongevallen hebben we trouwens onze target 
van 1,1 behaald. Binnen Alken-Maes was maar 1 ongeval per 
100 full time medewerkers. Helaas waren de vijf ongevallen die 
afgelopen jaar wel plaatsvonden ernstiger dan in 2012. 
Daardoor hebben we onze doelstelling van maximum 33 dagen 
werkonbekwaamheid door ongevallen helaas niet gehaald. 
Tot slot vinden we het ook belangrijk dat onze werknemers 
zich bewust zijn van de mogelijke gevaarlijke gevolgen van 
overmatig alcoholgebruik. Daarom kwam het team van onze 
sensibiliseringscampagne Know The Signs een bezoekje 
brengen aan onze kantoren in Mechelen. Zo werden ook onze 
medewerkers herinnerd aan het aantal alcoholische 
consumpties dat ze wekelijks mogen drinken.
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Ongevallen per functie 
N.V. Brouwerijen Alken - Maes 

2013

2013

Target Actual

2012

1,1
1,0

1,2

Ongevallen frequentie 
Cases/100 FTE for all sites 

23

34

Werkonbekwaamheid 
Lost calendar days/100 FTE for all sites 

HEINEKEN average in 2012 :  
36 lost calendar days/100 FTEActual

2012



Investeren in onze maatschappij
Alken-Maes steunt allerhande goede doelen. Eén daarvan is 
‘Een hart voor Limburg’, een koepelorganisatie waaronder heel 
uiteenlopende initiatieven voor het goede doel in Limburg 
thuishoren. Cristal, onze fiere Limburgse pils, steunde deze actie 
zowel financieel als door middel van materiële ondersteuning. 

CTRL-G, het project van voetbalclub Racing Club Mechelen en 
zaalvoetbalclub Salaam Mechelen, kreeg ook onze steun in 
2013. Deze organisatie zorgt ervoor dat de schoolresultaten van 
de leden van Salaam beter gecontroleerd worden en dat de 
voetballers, waarvan vele een lerarenopleiding hebben gevolgd, 
bijles geven aan de jonge voetballers (en fans).

Alken-Maes vindt het ook belangrijk om kansen te geven aan 
mensen die door omstandigheden minder kansen krijgen in de 
maatschappij. Daarom werkt Alken-Maes samen met 
organisaties die mensen met een arbeidshandicap 
tewerkstellen, met als doelstelling ook deze doelgroep hun recht 
op werk te kunnen laten uitoefenen. 
De medewerkers van deze organisaties beschikken in 
samenspraak met onze brouwerij in Alken over een breed en 
gevarieerd takenpakket, waaronder bv. het herverpakken van 
bepaalde exportbieren of het aanbrengen van extra 
beeldmateriaal op onze bakken, bijvoorbeeld met informatie 
over bepaalde promotionele acties.

Licenties voor abdijen
Tot slot draagt Alken-Maes zijn steentje bij aan tal van lokale 
projecten, bijvoorbeeld via de licentiecontracten met de 
abdijbieren die onze brouwerij in portefeuille heeft. Dit typisch 
Belgisch gegeven onderscheidt erkende abdijbieren van 
soortgelijke bieren die ook elders in de wereld gemaakt worden. 
Een belangrijk onderdeel van deze licentiecontracten is dat 
Alken-Maes royalties betaalt aan de abdijen en dit in functie 
van de verkochte volumes. Deze royalties worden door  
de monniken enerzijds gebruikt om in hun dagelijks 
levensonderhoud en in het onderhoud van het patrimonium te 
voorzien, maar anderzijds ook voor het ondersteunen van 
goede doelen. Ook op deze manier stromen er dus fondsen 
terug naar de maatschappij. 
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For a full list of partnerships and our 
UN Global Compact commitments, 
read our global online report.

Stakeholder groups with which HEINEKEN NV engaged at a global level in 2013

Governments

Industry
associations

Suppliers

NGOs & international
organisations

Consumers

Employees

Employee
representatives

Investors

Stakeholder
engagement

onze samenleving ondersteunden. Zo is HEINEKEN partner van 
het World Economic Forum, mede-grondlegger van Green 
Freight Europe en de eerste brouwer die toetrad tot het 
Sustainable Agriculture Initiative Platform. Verder is HEINEKEN 
actief deelnemer aan de Beverage Industry Environmental 
Roundtable.

Om het Brewing a Better Future- programma optimaal te 
kunnen uitvoeren zijn onze stakeholders van cruciaal belang. 
Ze helpen ons om de aandacht erbij te houden en waarschuwen 
ons als ze vinden dat we van het juiste pad afwijken. De 
communicatie tussen de stakeholders en Alken-Maes gebeurt 
op verschillende manieren; zowel door middel van onderzoek 
omtrent reputaties als door een voortdurende dialoog met 
onze stakeholders. 
In 2013 beëindigde HEINEKEN  de grootste Reputation 
Research Survey ooit. Hierbij werd met meer dan 7.000 
stakeholders, verspreid over 31 markten, een dialoog gevoerd. 
We hadden ook een tweede serie van expert meetings. In deze 
meetings geven een brede waaier aan stakeholders, zoals 
werknemers, klanten, overheden, leveranciers en NGO’s hun 
mening en kennis over onze duurzame inspanningen en 
verbeteringsmogelijkheden. 
Al onze Executive Committee leden hebben actief deelgenomen 
aan senior level meetings met relevante stakeholders in 2013. 
Deze stakeholders waren onder andere de World Trade 
Organisation, World Economic Forum, Dutch Sustainable 
GrowthCoalition en ministers en leden van nationale en 
Europese parlementen.
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 nog ruimte voor verbetering. Lees het 
online rapport van HEINEKEN voor meer over wat onze 
stakeholders te zeggen hadden en hoe we daarop antwoordden.

Samenwerken met partners
Wij geloven dat we meer kunnen bereiken door samen te werken 
met partners en stakeholders die dezelfde doelen en waarden 
onderschrijven. In 2013 bouwden we verder op deze filosofie.
Ook HEINEKEN werkte samen met meerdere partners om 
samen verder te brouwen aan een betere toekomst. In 2013 
was HEINEKEN actief in meer dan 20 organisaties die de 
duurzaamheidsdoelen van de groep in zowel onze business als 
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Globale benchmarks 
Dow Jones Sustainability Index 
Hoewel we niet opgenomen zijn in de index, kregen we in 2013 onze 
hoogste score ooit. We zijn gekwalificieerd voor opname in het 2014 
Sustainability Yearbook. We ontvingen de RobecoSAM Bronze Class 
award, wat betekent dat we een score hadden dit ligt tussen de 5% 
tot 10% van de marktleider. 

FTSE4Good
Voor het 10de opeenvolgende jaar, behielden we onze opname in 
de index, waarbij we een absolute score van 4,1 op 5 haalden, en een 
relatieve score van 93 op 100 in de supersector ‘voeding en drank’. 

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 omhoog, van 88 naar 96 

punten op 100. Bovendien kregen we nogmaals een B voor onze 
prestaties. Dit alles leidde tot het opstellen van een CDP Benelux 
Leadership Index.

CDP Water Disclosure
Voor de derde 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. Dit jaar 
werden meer dan 1.000 bedrijven van over de hele wereld gevraagd 
om vitaal water-gerelateerde informatie te rapporteren aan het 
CPD. Bijna 60% van hen reageerde hier op. Hiervoor is nog geen 
ranking gepubliceerd. 

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.
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Nota’s 
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