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Welkom bij ons 
Duurzaamheidsverslag 2011

Alken-Maes is met een marktaandeel van zo’n 12% de nummer twee op 
de Belgische biermarkt. Als ambitieuze en innovatieve speler is het de 
ambitie van Alken-Maes om de Belgische markt verder te dynamiseren 
en om zijn positie van challenger nog te versterken en uit te bouwen. 

Hiertoe heeft Alken-Maes een mooie en uitgebalanceerde portefeuille 
aan merken uitgebouwd. De brouwerij beschikt over 6 strategische 
merken: de pilsmerken Maes en Cristal, het tequila fl avoured beer 
Desperados, de abdijbieren Grimbergen en A�  igem en de fruitbieren 
van Mort Subite. Daarnaast beschikt Alken-Maes nog over een 
uitgebreide portefeuille van lokale en andere bieren, zoals Ciney, Judas, 
Postel, Hapkin, etc.  

Naast het hoofdkantoor in Mechelen beschikt Alken-Maes over drie 
brouwerijen in Alken, Opwijk en Kobbegem en drie distributieplatformen 
in Grimbergen, Wellen en Middelkerke. Alken-Maes stelt zo’n 500 
mensen tewerk, en het jaarlijks volume van 1,4 miljoen hectoliter zorgt 
voor een omzet van zo’n 200 miljoen euro.
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DUURZAAMHEID hoog op onze agenda

De manier waarop onze bieren vandaag geproduceerd 
worden, sluit nog steeds zeer nauw aan bij hoe dit 50 of 
100 jaar geleden gebeurde. Uiteraard zijn de technische 
mogelijkheden geëvolueerd en aangepast aan de 
moderne tijd, maar het vakmanschap en het respect voor 
de traditie en de ingrediënten blijven ook vandaag 
onverminderd aanwezig. De maatschappellijke context 
waarbinnen we onze bieren commercialiseren, is 
daarentegen doorheen de jaren erg veranderd. De 
maatschappelijke evolutie gaat erg snel, en wint nog elke 
dag aan snelheid. De manier waarop we als onderneming 
in de wereld staan, verandert hierdoor voortdurend.

Eén van de elementen die vandaag meer dan ooit de 
aandacht van alle medewerkers bij Alken-Maes en 
ons moederbedrijf HEINEKEN wegdragen, is 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Hierbij gaat het om het opnemen van onze rol inzake 
verantwoord alcoholverbruik of het zoveel mogelijk 
beperken van ons verbruik in onze brouwerijen inzake 
elektriciteit, water, verpakkingsmateriaal e.a. 
Het programma dat de naam “Brewing a Better Future 
(BABF)” meekreeg, focust tevens op een open communicatie 
omtrent dergelijke thema’s, of op het proactief betrekken van 
onze leveranciers bij de CSR-acties die we op touw zetten.

Als innovatieve challenger op de Belgische biermarkt zijn 
we het aan onszelf en aan onze stakeholders verplicht om 
ons beste beentje voor te zetten in alles wat betreft 
duurzaamheid. Zo installeerden we in 2011 een groot 
systeem met zonnepanelen op onze brouwerij in Alken – 
meteen de grootste installatie op een brouwerij in Europa 
ooit gebouwd. Verder daalde ons energieverbruik in lijn 
met onze doelstellingen, en sensibiliseerden we de 
Limburgse horecabezoekers rond verantwoord 
alcoholverbruik, i.s.m. de Provincie Limburg.  

Kortom, maatschappelijk verantwoord ondernemen 

staat hoog op de agenda van Alken-Maes. Doorheen 
onze ganse keten, vanaf de aankoop van grondstoff en, 
doorheen het productieproces tot het moment van 
consumptie van onze bieren, maken we steeds een 
refl ectie inzake duurzaamheid. Op die manier trachten we 
de negatieve impact die onze activiteiten zouden kunnen 
hebben zoveel mogelijk te beperken, en de positieve 
impact zoveel mogelijk te maximaliseren. Een dergelijke 
grondige aanpak is nodig, willen we toekomstige 
generaties dezelfde kansen bieden als degene waarover 
we vandaag zelf beschikken. Ik ga er van uit dat wij bij dit 
streven ook op uw ondersteuning kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Pascal Gilet
Managing Director 
Alken-Maes

”Samen met onze 
stakeholders werken we 
op dagelijkse basis aan 
onze duurzaamheids-
agenda.”

Voorwoord
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Over Brewing 
a Better Future

Brewing a Better Future werd gelanceerd 
in april 2010 en ontstond op basis van 
nauwgezette besprekingen met tal van 
stakeholders. Het vormt voor het bedrijf 
een roadmap en weerspiegelt onze 
geïntegreerde en langetermijnambitie 
om een nog meer duurzame business te 
worden. 

We concentreren ons op drie strategische pijlers : 
• IMPROVE : Het voortdurend verbeteren van de 

impact van onze merken en activiteiten op het 
milieu.

• EMPOWER : Een positieve boost creëren voor 
onze mensen en de gemeenschappen waarin 
we actief zijn.

• IMPACT : Een positieve impact uitoefenen op 
de rol van bier in de maatschappij.

We hebben 23 projecten gedefi nieerd die tegen 2020 
onze slogan ‘Brewing a Better Future’ tot leven zullen 
brengen bij onze mensen en onze stakeholders. Deze 
hebben zowel betrekking op onze materiële impact, als 
op onze waardengedreven aanpak qua mens en 
maatschappij.”
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Brewing

From barley to bar we target improvements throughout the value chain

Brewing a Better Future
Met Brewing a Better Future zijn we aan een reis 
begonnen die niet stopt aan de muren van de 
brouwerij. Hoewel de pijler “Improve” grotendeels 
betrekking heeft op hoe we onze bieren 
produceren en transporteren, komt er bij onze 
duurzaamheidsagenda veel meer bij kijken. Hoe 
worden onze bieren in de horeca het best gekoeld 
en geserveerd? Hoe beperken we onze CO2-
voetafdruk inzake transport?... Het zijn slechts 
enkele van vele vragen die ons vanuit het oogpunt 
van Supply Chain continu bezighouden.

Naast de pijler “Improve”, omvat Brewing a Better 
Future nog twee andere pijlers: Empower en 
Impact. “Empower” omhelst de projecten met 
betrekking tot mensen en tot de 
gemeenschappen waarin we actief zijn. 

Het creëren van een veilige werkomgeving, het 
voorzien van de nodige opleidingen, het 
stimuleren van een goede dialoog tussen 
medewerkers en bedrijf,... zijn zaken die hierbij 
centraal staan. 

Onder “Impact” plaatsen we de projecten die te 
maken hebben met de rol van bier binnen onze 
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.
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Wat we voor 2011 gepland hadden : Wat we in 2011 gedaan hebben :

IMPROVE

Green Brewer

Gemiddeld verbruik van thermische energie terugbrengen 
tot 107.2 MJ/hl

Thermisch energieverbruik teruggedrongen tot 101.8 MJ/hl

Gemiddeld energieverbruik terugbrengen tot 
max. 212 MJp/hl

Energieverbruik teruggedrongen tot 210 MJp/hl, o.m. 
dankzij de installatie van zonnepanelen in Alken.

Gemiddelde CO2-emissie terugbrengen tot 6.5 kg CO2/hl Gemiddelde CO2-emissie teruggedrongen tot 6.2 kg CO2/hl

Gemiddeld waterverbruik terugbrengen tot 4.9 hl/hl Gemiddeld verbruik teruggedrongen van 5.6 tot 5.4 hl/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

Invoering van evaluatiecriteria voor nieuwe 
productinnovaties

Milieu-elementen ingevoerd in het beslissingsproces over 
nieuwe productinnovaties

Ontwikkeling en uitwerking van een model voor de 
ecologische footprint

Een globaal model werd uitgewerkt, rekening houdend met 
de ganse waardeketen

EMPOWER

Engaging Employees

Doelstelling van < 1.2 /100 FTE ongevallen in Supply Chain Geen enkel ongeval in de Brouwerij van Alken - Aantal 
ongevallen voor het ganse bedrijf teruggedrongen van 4.5 
naar 1.2 / 100 FTE

Employee & Human Right Policy uitgewerkt, 
geïmplementeerd en geaudit 

EHR Policy goedgekeurd

Vrijwilligersactie ten bate van goed doel uitwerken Deelname medewerkers aan 1000 km van Kom Op Tegen 
Kanker

Alken-Maes Cares

Evaluatie van een rapporterings- en monitoringsysteem 
voor landbouw 

Nauwe samenwerking met ‘Sustainable Agriculture 
Initiative’ om een rapporterings- en monitoringsysteem 
voor de ganse voedselindustrie uit te werken

Analyse van de standaarden inzake 
gezondheidsvoorzieningen voor medewerkers

Aanbod geïnventariseerd en goedgekeurd

Wat we gepland hadden voor 2011, 
en wat we gedaan hebben: 
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Wat we voor 2011 gepland hadden : Wat we in 2011 gedaan hebben :

IMPACT

Responsible Consumption

Trainingprogramma over RCC (Regels over Verantwoorde 
Commerciële Communicatie)

Trainingprogramma uitgevoerd

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

Cool@Work programma wordt toegepast

Partnerships for Progress

Partnership met Provincie Limburg: 
sensibiliseringsprogramma in Limburgse horeca gevoerd

Via Belgian Brewers: bijdrage aan BOB-campagnes

Enablers

CSR-plan voor de komende drie jaar beschikbaar CSR-plan voor de komende drie jaar beschikbaar

Nieuwe supplier code voor leveranciers Supplier code getekend door alle leveranciers

CSR-doelstellingen voor senior management Het voltallige senior management beschikt over concrete 
CSR-doelstellingen
Het voltallige senior management beschikt over concrete 
CSR-doelstellingen

Partnership met een derde partij rond 
verantwoord alcoholverbruik
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Bij Alken-Maes werken we hard om de 
performantie van onze brouwerijen op het 
vlak van energie- en waterverbruik te 
optimaliseren. In 2011 boekten we op dit vlak, 
zeker voor wat betreft energie, een mooie 
vooruitgang. Dankzij de voortdurende 
aandacht doorheen de ganse Supply Chain 
organisatie daalde het totale energieverbruik 
aanzienlijk. Maar ook de rest van Alken-Maes 
droeg zijn steentje bij. 

IMPROVE

Green Brewer
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Key fi gure

Een brouwerij verbruikt tijdens het 
productieproces aanzienlijke 
hoeveelheden energie en water. 
Het verminderen van het verbruik 
vormt dan ook een dagelijkse 
challenge.”

Sonja Vanhamel 
Supply Chain Director 

Binnen de productieafdelingen van Alken-Maes, 
ligt de focus inzake BABF vooral op energie 
(thermale energie en elektriciteit), water en de 
uitstoot van CO2. Dit geldt voor de brouwerijen in 
Alken, Opwijk en Kobbegem, maar is zeker ook 
relevant voor de logistieke afdeling. Inzake 
energieverbruik boekte Alken-Maes in 2011 een 
opmerkelijke vooruitgang. Dit is enerzijds te 
danken aan de ingebruikname van een systeem 
van zonne-energie, maar ook andere 
inspanningen hebben bijgedragen tot het 
verminderen van het energieverbruik met zo’n 8% 
(van 227.3MJ/hl naar 210.4). Zo gebeurden er 
investeringen in extra isolatie en in het systeem 
voor warmterecuperatie in de brouwzaal, 
waardoor de prestaties inzake energiezuinig 
brouwen verder werden opgedreven. Daarnaast 
werd er o.a. ook geïnvesteerd in de installatie van 
LED-verlichting.

De meest indrukwekkende sprong voorwaarts in 
2011, is voor rekening van de CO2-emissies. Deze 
daalden vorig jaar met maar liefst 35%, en 
evolueerden van 9.5 kg CO2/hl bier naar 6.2. Deze 
evolutie is vooral te danken aan de investering in 
de installatie van zonnepanelen in de brouwerij 
van Alken. Het waterverbruik daalde eveneens in 
2011, nl. van 5.6 hl water/hl bier naar 5.4. De 
doelstelling van 4.9 werd echter niet gehaald, 
zodat de inspanningen volgend jaar verhoogd 
zullen moeten worden. En ook inzake afval 
tekenden de brouwerijen een positieve trend op. 
Dit o.m. dankzij extra inspanningen in de 
brouwerij van Opwijk, en een betere scheiding van 
verschillende types afval.

>  Zonnepanelen op dak 
brouwerij Alken

>  Zonnepanelen op dak 
brouwerij Alken 
De brouwerij van Alken, waar onder andere 
de pilsbieren Maes en Cristal worden 
gebrouwen, evenals een abdijbier als 
Grimbergen, en speciaalbieren als Judas 
en Hapkin, zette in 2009 al een eerste 
belangrijke stap in de richting van groene 
energie via de ingebruikname van een 
centrale met warmtekrachtkoppeling. De 
duurzame inspanningen die de brouwerij 
inzake groene energie doet, werden in 
2011 uitgebreid met een nieuw en 
prestigieus project, nl. de installatie van 
zonnepanelen op het dak van de brouwerij. 

Deze installatie bestaat onder andere uit 
6.000 zonnepanelen met een vermogen 
van 1.463 kWp. De zonnepanelen zijn 
samen goed voor een jaarlijkse productie 
van 1.338 MWh, of het gemiddeld verbruik 
van zo’n 440 gezinnen. 
Samen met de warmtekrachtkoppelings-
centrale, staat de brouwerij van Alken op 
deze manier zelf in voor ruim 20% van 
haar elektriciteitsverbruik. Voor zover 
bekend huisvest Alken-Maes met deze 
installatie het grootste zonne-energie-
systeem op een brouwerij in Europa.

6.000 zonnepanelen
Met deze ingebruikname heeft de brouwerij 
van Alken een nieuwe etappe ingezet op 
het gebied van duurzame productie, en dit 
dankzij de ingebruikname van de bijna 
6.000 fotovoltaïsche zonnecellen die 
geïnstalleerd werden op het dak van de 
brouwerij. Deze installatie werd vakkundig 
uitgevoerd door SolarAccess, een 
internationaal opererende aanbieder van 
hoogwaardige zonnestroomsystemen. 
SolarAccess huurt het dak van Alken-Maes 
en levert de geproduceerde groene stroom 
aan de brouwerij. 

Installatie en montage
Het  door SolarAccess geleverde en 
gemonteerde zonne-energiesysteem laat 
dankzij een aerodynamisch 
bevestigingssysteem toe om met een 
bijzonder lage additionele daklast én zonder 
dakperforaties dit grote industriële dak te 
voorzien van zonnepanelen en bekabeling.
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Green Commerce

We hebben ons ertoe geëngageerd om onze 
ecologische voetafdruk stap voor stap te 
verkleinen. Een belangrijk moment waar we 
op dit vlak een substantiële bijdrage kunnen 
leveren is dat tussen productie en de koele 
consumptie van onze bieren. Het is immers 
dan dat het grootste gedeelte van onze 
CO2-uitstoot veroorzaakt wordt. 
De BABF-focus binnen Green Commerce ligt 
dan ook op koeling, verpakking en distributie. 

IMPROVE
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Key fi gure

Innovatie en een nauwe 
samenwerking met onze klanten 
en consumenten laten ons toe 
onze commerciële activiteiten 
een pak duurzamer te maken.”

Packaging 
Een van de centrale aandachtspunten binnen 
Green Commerce is de manier waarop onze 
bieren verpakt worden. Hier is er een continu 
streven naar een goed evenwicht tussen een 
verpakking die de consument aanspreekt, een 
verpakking die voldoet aan de technische 
specifi caties die nodig zijn voor een optimale 
bewaring van het product, en een verpakking die 
zo duurzaam mogelijk is. 

Aangezien de verpakking verantwoordelijk is voor 
een groot deel van onze CO2-uitstoot, is dit een 
punt dat onze voortdurende aandacht krijgt. 
Hoeveel labels moeten er op een fl es om de 
consument de nodige informatie te kunnen 
communiceren? Op welk type papier moet dit 
gedrukt worden? Kunnen we overschakelen van 
blikjes uit staal naar blikken in aluminium?... 
Tal van vragen waar onze collega’s van de 
marketingafdeling zich geregeld samen met de 
Packaging Manager over buigen.

Cooling
Het produceren van een lekker bier is een proces 
waar we als brouwerij de volledige controle over 
hebben. Eens het bier de brouwerij verlaat, spelen 
er echter andere actoren met wie we ook inzake 
duurzaamheid zo goed mogelijk proberen samen 
te werken. De supermarkten en de horeca nemen 
hierbij uiteraard een belangrijke plaats in. Het bier 
wordt bv. in een café of brasserie in niet-gekoelde 
vaten of fl essen geleverd, en het is in hun 
verkooppunt dat de koeling voor het serveren 
gebeurt. 

Hierbij wordt heel wat energie verbruikt, en hier 
kan dus logischerwijze ook nog heel wat energie 
worden uitgespaard. Als brouwerij nemen we ook 
hier onze verantwoordelijkheid, door bv. via 
innovatie te zoeken naar de meest 
energievriendelijke koelsystemen. Zo behaalden 
we in 2011 een 100% score op het criterium 
‘aankoop groene frigo’s’. 
 
Alle nieuwe frigo’s die we m.a.w. in 2011 hebben 
aangekocht, voldeden aan de groene criteria die 
vanuit ons moederbedrijf HEINEKEN worden 
opgelegd. Zo installeren we bij onze 
horecapartners de meest energiezuinige 
bierkoelers, en werd er op het hoofdkantoor in 
2011 hard gewerkt aan het op punt stellen van 
een groene bierkoeler die 50% minder energie 
zou verbruiken. De Belgische lancering hiervan is 
voorzien voor 2012.

Distribution
Sinds 2011 maakt Alken-Maes ook jaarlijks een 
volledige rapportering op van alle parameters die 
een impact hebben op onze CO2-uitstoot. 
Deze inventaris laat de logistiek specialisten van 
HEINEKEN en Alken-Maes toe om mogelijke 
verbeteringspunten te identifi ceren en op een 
grotere schaal aan te pakken. Op basis van al deze 
learnings zal een handboek worden uitgewerkt 
dat ons zal toelaten om ook op dit vlak verdere 
vooruitgang te realiseren. 

Dit weerhoudt er ons echter niet van om ook nu al 
concrete initiatieven te nemen die onze distributie 
en logistiek duurzamer maken. Zo investeerden de 
collega’s van Quality Services in 2011 in nieuwe 
en milieuvriendelijkere vrachtwagens. 

En ook de collega’s van de andere diensten 
dragen hun steentje bij. De implementatie van 
een nieuwe car policy bv. waarbij de keuze naar 
bedrijfswagens met een goede milieuscore 
gestuurd wordt, is in het belang van het milieu. 

Events
Ook onze afdeling die instaat voor het goede 
verloop van de talrijke events waarvan Alken-
Maes partner is, lanceerde initiatieven die 
toelaten de milieuimpact van hun activiteiten te 
verlagen. Zo verhuisden zij naar een moderne 
nieuwe kantooromgeving met een veel lagere 
milieuimpact. Daarnaast ontwikkelden ze zelf 
tankbierhaspels, die op festivals e.d. toelaten om 
effi  ciënter en dus met meer zorg voor het milieu 
te kunnen werken.

100% van 
onze nieuw 
aangekochte 
frigo’s voldoen 
aan de “groene 
eisen” van ons 
moederbedrijf 
HEINEKEN 
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EMPOWER

Engaging Employees

De mate waarin je als bedrijf op een 
duurzame manier actief bent, begint bij je 
medewerkers. De manier waarop je als bedrijf 
met je mensen omgaat, en de mate waarin zij 
zich betrokken voelen bij de CSR-agenda van 
de onderneming, bepalen in belangrijke mate 
het succes dat je als onderneming kan boeken 
binnen de verschillende CSR-domeinen waar 
je als bedrijf actief wenst te zijn.
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Key fi gure

Medewerkers vormen een key 
asset van onze onderneming. Het 
spreekt dan ook voor zich dat we 
voor hen een veilige en 
motiverende werkomgeving 
willen creëren.”

Katelijne Siebens
HR Director

Engaging Employees 
Een veilige, correcte en motiverende 
werkomgeving is waar onze medewerkers recht 
op hebben. Onder de pijler “Engaging Employees” 
vinden we dan ook tal van projecten die hierop 
betrekking hebben. Een eerste cruciale parameter 
binnen dit domein is de score die we realiseren 
inzake veiligheid. En op dit vlak is Alken-Maes 
zeker op de goede weg. Na een mooie 
vooruitgang in 2010 (van 6.7 naar 4.5 incidenten 
per 100 FTE’s) zette de onderneming in 2011 
opnieuw een enorme stap voorwaarts qua aantal 
ongevallen. Jammer genoeg was een van de 
incidenten die zich voordeden ernstig, waardoor 
een medewerker lange tijd arbeidsongeschikt 
was. Met een score van 1.2 incidenten per 100 
FTE’s zit Alken-Maes nu onder het gemiddelde 
van de HEINEKEN Company. 

Dit toont aan dat inspanningen voor het creëren 
van een zo veilig mogelijke werkomgeving hun 
vruchten afwerpen. De afgelopen jaren werd er 
qua veiligheidsprogramma’s dan ook hard 
gewerkt, wat maakt dat iedereen hier bewust 
mee bezig is. Zo wordt er binnen Supply Chain 
nauwgezet gewerkt met Dupont audits, die het 
bewustzijn van iedereen aanscherpen. Heel wat 
medewerkers werden opgeleid, en per werknemer 
werden er op de werkvloer 4 audits uitgevoerd. 
Binnen het kader van TPM (Total Productive 
Management) werden er verder meerdere 
energieteams opgericht, waarbij zeer gericht 
gewerkt wordt rond energie, veiligheid, enz. 
    
Daarnaast ondersteunde Alken-Maes de 
ontwikkeling van de nieuwe Employee & Human 
Rights Policy van HEINEKEN die criteria vastlegt 
inzake non-discriminatie, mensenrechten, pesten, 
enz. Een andere realisatie van 2011 betreft de 
Code of Business Conduct. Deze werd 
geactualiseerd en via trainingsessies werden de 
medewerkers hiermee vertrouwd gemaakt. Een 
klokkenluidersprocedure zet aan tot meer 
transparantie op dit vlak. 

>  Versterkte interne communicatie 
zorgt voor grotere betrokkenheid
Voor de overname door HEINEKEN kende 
Alken-Maes onder de vorige eigenaar een 
aantal moeilijke jaren. Deze periode liet bij 
het personeel sporen na: twijfels over de 
strategie van de onderneming, 
onzekerheid over wat de toekomst zou 
brengen, een verminderd vertrouwen en 
engagement, enz. Terwijl het natuurlijk wel 
de medewerkers zijn die de kern van de 
onderneming uitmaken, en die er voor 
zorgen dat de motor draait.

In het licht van deze historiek vormde de 
koepel “Engaging Employees” duidelijk een 
thematiek die de nodige aandacht 
verdiende. Vandaar dat Alken-Maes sinds 
2010, maar ten volle in 2011, erg hard 
gewerkt heeft aan het wegmasseren van 
de twijfel die doorheen de jaren ontstaan 
was. Verschillende initiatieven hebben er 
toe geleid dat eind 2011 de ‘fi ghting spirit’ 
terug aanwezig was, en dat mensen de 
toekomst van Alken-Maes terug helder 
zien, evenals de weg die er naar toe leidt.

Het feit dat de neuzen opnieuw in dezelfde 
richting wijzen, is te danken aan een aantal 
elementen die in 2011 werden 
gerealiseerd. Enerzijds zijn de ambities en 
strategie van Alken-Maes verder verfi jnd 
en geconcretiseerd, en dankzij een 
uitgebalanceerd intern communicatie-
programma zijn de medewerkers 
geïnformeerd over waar het bedrijf 
naartoe wil. Hierbij gaat het niet enkel om 
het louter verspreiden van de informatie, 
maar ook voor een stuk motivatie, en het 
opnieuw creëren van betrokkenheid. 

Concrete pistes die in het interne 
communicatieplan vervat liggen, 
omvatten een jaarlijks 
personeelsevenement en een goed 
uitgewerkte communicatiecascade met 
geschreven en gesproken 
communicatiemomenten. Erg belangrijk is 
ook dat moeilijker bereikbare interne 
doelgroepen zoals de fi eld techniekers hun 
eigen nieuwsbrief op maat hebben, zodat 
ook zij de nodige informatie ontvangen.

Het aantal 
ongevallen liep van 
4.5 incidenten/100 
FTE terug tot 1.2. 
Een enorme sprong 
voorwaarts!
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EMPOWER

Alken-Maes Cares

Een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming zijn, impliceert dat je ook iets 
teruggeeft aan de gemeenschap waarin je 
actief bent. Alken-Maes Cares is de naam van 
ons overkoepelende programma terzake. 
Onder dit programma vallen enerzijds 
projecten die rechtstreeks een toegevoegde 
waarde hebben voor de omgeving en de 
mensen dichtbij, maar ook projecten die 
focussen op een zo duurzaam mogelijke 
productieketen.
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Als verantwoordelijke 
onderneming proberen we met 
beide voeten in de dagelijkse 
realiteit te staan. Dit betekent ook 
concreet dingen terugdoen voor 
de maatschappij.”

Alken-Maes Cares 
Onze engagementen naar de locale 
gemeenschappen waarin we actief zijn, bestrijken 
een breed palet. Enerzijds streven alle bedrijven 
die deel uitmaken van de HEINEKEN Company 
er naar om te werken aan een zo duurzaam 
mogelijke landbouw. In samenwerking met de 
SAI (Sustainable Agriculture Initiative Platform) 
werkt HEINEKEN standaarden uit rond duurzame 
landbouw, en dragen we ons steentje bij aan een 
meer duurzame voedselketen. 

Eén van de elementen die binnen deze context bv. 
aan bod komen, is ‘local sourcing’, of het 
aankopen van grondstoff en en andere 
basismaterialen zo dicht mogelijk bij de locatie 
waar ze gebruikt worden. Zo zijn de verse krieken 
die Alken-Maes in zijn Mort Subite bieren gebruikt, 
van Belgische origine (zie hiernaast). Maar ook 
voor de aankoop van andere grondstoff en 
proberen we in de mate van het mogelijke, zo 
nabij mogelijk aan te kopen.

Een andere belangrijke as is gezondheidszorg. In 
België scoren we op dit vlak sowieso zeer goed, 
maar Alken-Maes gaat op dit vlak nog een stap 
verder dan de meeste Belgische bedrijven door bv. 
het aanbieden van kinderopvang tijdens de 
zomerperiode.

Een andere belangrijke pijler die onder de noemer 
Alken-Maes Cares valt, is de ondersteuning die we 
aan lokale projecten en goede doelen geven. Hier 
kan het gaan om materiële steun, maar evenzeer 
om fi nanciële. Via dergelijke projecten 
ondersteunen we deze gemeenschappen en 
geven we de betrokken organisaties wat extra 
slagkracht. Zo steunden we n.a.v. de verhuis van 
het hoofdkantoor van Alken-Maes naar 
Mechelen, een locale organisatie die zich inzet 
voor jonge kankerpatiënten. 

Vanonder de koepel Alken-Maes Cares zijn er 
twee projecten die het verdienen om even 
extra onder de aandacht gebracht te 
worden. Enerzijds de fundraising actie voor 
Kom Op Tegen Kanker (KOTK), waaraan 
medewerkers van Alken-Maes actief 
deelnamen. En anderzijds het gebruik van 
verse Belgische krieken in de brouwerij van 
Mort Subite. 

>  Fietsen tegen Kanker
In mei 2011 organiseerde KOTK een fi etstocht 
van 1000 km waarbij fi etsers zich konden 
laten sponsoren door bedrijven, vrienden, enz. 
De vier etappes van 250 km vertrokken en 
arriveerden telkens in Mechelen waar ons 
hoofdkantoor gevestigd is. Acht sportieve 
collega’s vanuit de verschillende sites van 
Alken-Maes namen elk een halve etappe voor 
hun rekening, en zamelden zo 5000 euro aan 
sponsorgeld in. Vanuit Alken-Maes leverden 
we bovendien een bijkomende inspanning 
voor de organisatie. Op de slotavond van het 
evenement was er immers een o¢  cieel 
slotmoment met optredens waarbij de 
aanwezigen ook nog konden bijdragen aan 
het project. Via de gratis levering van dranken 
aan de organisatie, droeg Alken-Maes nog 
een extra steentje bij aan deze fundraising. 

>  Krieken Mort Subite
De fruitbieren van Mort Subite staan 
wereldwijd bekend om hun kwaliteit, en daar 
zijn goede redenen voor. Enerzijds is er het 
vakmanschap en de kennis van de teams ter 
plaatse die zorgen voor een kwalitatief 
hoogstaand product, en anderzijds zijn er de 
ingrediënten die als basis voor de bieren 
worden gebruikt. In tegenstelling tot vele 
andere producenten die met siropen, 
diepvrieskrieken of uit Oost-Europa 
geïmporteerde krieken werken, verwerkt Mort 
Subite verse Belgische krieken in zijn lambiek. 
Dit zorgt niet alleen voor een extra 
smaakdimensie, maar ook voor een zeer kleine 
milieuimpact. Zowel qua bewaring als qua 
transport wordt het energieverbruik op deze 
manier namelijk tot een minimum beperkt.

Key fi gure

8 collega’s 
fi etsten 5000€ 
aan sponsorgeld 
bij elkaar voor Kom 
Op Tegen Kanker
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IMPACT

Verantwoorde  Consumptie

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. We nemen echter ook onze 
verantwoordelijkheid als het gaat om het 
sensibiliseren van bepaalde doelgroepen, om te 
voorkomen dat ze op een onverantwoorde manier 
met alcohol zouden omgaan.
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Alken-Maes hanteert 
in zijn communicatie 
en marketinggerela-
teerde activiteiten de 
leeftijdsgrens van 18 
jaar. Deze ligt hoger 
dan de wettelijk 
voorziene leeftijd 
van 16 jaar.

Key fi gure

De Sunrise-campagne van 
Heineken® is exemplarisch voor 
hoe wij als groep naar 
verantwoorde consumptie kijken. 
We nemen onze 
verantwoordelijkheid 
ten volle op.”

Verantwoorde consumptie 
De sector van de Belgische brouwerijen is een 
belangrijke economische factor in het land. De 
123 brouwerijen vertegenwoordigen een jaarlijkse 
omzet van om en bij de 2 miljard euro, en zijn 
goed voor een totale (directe en indirecte) 
tewerkstelling van zo’n 67.000 landgenoten. 
Naast dit economische belang, heeft de sector 
ook maatschappelijk een belangrijke functie te 
vervullen. Gezien de aard van de producten, valt 
het jammer genoeg niet uit te sluiten dat 
sommige consumenten op een foutieve manier 
met bier omgaan. Vandaar dat Alken-Maes en de 
ganse biersector het als hun plicht zien om een 
actieve rol op te nemen als het gaat om 
verantwoordelijke bierconsumptie. 

Dit gebeurt op verschillende vlakken en manieren. 
De meest bekende is waarschijnlijk de 
BOB-campagne, die mee werd gelanceerd 
vanuit de Federatie van de Belgische Brouwers. 
Deze kent jaar na jaar een stijgend succes, 
en is ondertussen uitgegroeid tot een Europese 
‘best practice’ inzake “verantwoorde consumptie”-
campagnes. 

Daarnaast beschikt de sector over een eigen 
code voor zelfregulering inzake marketingacties, 
die wordt opgevolgd door de JEP (Jury voor 
Ethische Praktijken inzake Reclame). Deze 
zelfregulering zorgt er voor dat de communicatie 
voor bieren in België op een zeer correcte manier 
verloopt, met respect voor de maatschappelijk 
aanvaarde principes. 

Maar ook vanuit Alken-Maes zelf nemen we 
extra initiatieven binnen dit domein: strikte 
interne opvolging van de Arnolduscode, het 
toepassen van een leeftijdsgrens voor sponsoring 
en communicatie op 18 jaar i.p.v. de wettelijk 
voorziene 16 jaar, enz. Ook intern voert Alken-
Maes een proactief Cool@Work-beleid, gericht 
op een correcte omgang met alcoholhoudende 
producten. 

>  Unscene 
Alken-Maes heeft in zijn portefeuille 
aan merken twee pilsbieren: Maes en 
Cristal. Met Maes trekt het bedrijf de 
nationale kaart, en spreken we over een 
bier met een attitude. Maes is een pils 
voor mensen die open staan voor 
nieuwe dingen, en niet de conformistische 
toer willen opgaan. Dit vertaalt zich ook 
naar de acties die Maes organiseert, 
waarbij het merk echt de interactie 
met de consument opzoekt. Een van 
de meest opvallende acties die Maes 
in 2011 organiseerde, kreeg de naam 
“Unscene” mee. Menig Maes-liefhebber 
werd gevraagd om geblinddoekt op een 
shuttlebus te stappen voor een 
“verrassende en nooit geziene avond”. 
Daarna werden zij naar een event op 
een geheime locatie gebracht. 
De actie werd door iedereen enthousiast 
onthaald. Daarenboven waren veiligheid 
en verantwoorde consumptie continu 
op de achtergrond aanwezig. Door het 
inzetten van de bussen was bv. iedereen 
verzekerd van veilig transport. En op 
het evenement zelf waren er daarnaast 
ook BOB-animatieteams aanwezig 
die volgens het vertrouwde concept 
verantwoordelijke consumptie onder 
de aandacht brachten.

>  Respect 16 op festivals 
Alken-Maes werpt zich ook op als een van 
de partners van de Respect 16-campagne 
die vanuit de Federatie van Belgische 
Brouwers wordt georganiseerd. Deze 
sensibiliseringscampagne is erop gericht 
om de minimumleeftijd van 16 jaar om 
bier te verkopen of aan te bieden, te laten 
naleven. In eerste instantie richt de 
campagne zich tot de horecasector 
(16 geldt in België als de wettelijke leeftijd 
voor de verkoop van bier), maar in het 
algemeen richt de campagne zich tot 
iedereen die in aanraking kan komen met 
de vraag naar bier door min 16-jarigen. 
De campagne omvat enerzijds een visueel 
luik door bv. het ophangen van a¢  ches op 
de zomerfestivals. Anderzijds biedt 
Alken-Maes festivals ondersteuning bij het 
opleiden van hun tappers.
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IMPACT

Partnerships for Progress

Het op een verantwoorde manier omgaan 
met alcoholhoudende producten is een 
maatschappelijk gegeven. 
Uiteraard neemt Alken-Maes als brouwer 
zijn verantwoordelijkheid op dit vlak. 
In samenwerking met andere betrokken 
partners kan je echter meer realiseren dan 
alleen. Daarom slaat Alken-Maes ook de 
handen in elkaar met partners, om zo 
samen projecten uit te werken die leiden 
tot een maximaal resultaat. 
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Deze campagne is een samenwerking tussen

Bekijk het gedrag van deze 
en andere typetjes rondom 

alcoholmisbruik op:

www.knowthesigns.com/cristal

Drink bewust!
Word geen typetje!

Blijf jezelf!

Wie slim is, rijdt nuchter!

Bier met liefde gebrouwen,

drink je met verstand.

www.knowthesigns.com/cristal

De � irt
www.know

thesigns.com
/cristal

Bekijk het gedrag van deze 
en andere typetjes rondom 

alcoholmisbruik op:

Bekijk het gedrag van deze 
en andere typetjes rondom 

alcoholmisbruik op:De � irt
www.know

thesigns.com
/cristal

www.know
thesigns.com

/cristalDe handtastelijke

www.knowthesigns.com/cristal

Key fi gure

Een actief partnership is een 
kritische, krachtige en 
noodzakelijke aanpak om de 
complexe problematiek van 
onverantwoord drinken aan te 
kunnen pakken.”

Lars Vervoort
Corporate Relations Manager 

Partnerships for Progress 
Binnen onze maatschappelijke context zijn er tal 
van betrokken partijen als we spreken over het 
aanmoedigen en promoten van verantwoorde 
alcoholconsumptie. De brouwers, overheden, 
NGO’s, gezondheidsinstanties, retailers, de 
horeca,...: allemaal dienen ze hun steentje bij te 
dragen in dit debat. Op internationaal vlak is ons 
moederbedrijf HEINEKEN één van de drijvende 
krachten achter verschillende internationale en 
toonaangevende initiatieven die rond dit thema 
werken. 

Zo is er ICAP, het International Center for Alcohol 
Policies, waarvan HEINEKEN momenteel 
voorzitter is. Het ICAP is een denktank die 
onderzoek doet en kennis opbouwt over hoe er 
het best omgegaan wordt met alcoholthema’s. In 
2011 werkte ICAP onder meer aan projecten rond 
zelfregulering van commerciële communicatie, 
campagnes tegen rijden onder invloed en 
projecten rond niet-commerciële alcohol.

Verder participeren we ook in GAPG (Global 
Alcohol Producers Group), dat nauw samenwerkt 
met de WHO (World Health Organisation) en 
haar leden om zo bij te dragen tot het 
internationale alcoholdebat. 

Een andere organisatie waarvan ons 
moederbedrijf één van de founding fathers is, is 
GBI (Global Brewers Initiative). GBI is een 
samenwerkingsplatform dat zich richt op het 
versterken van de reputatie van bier en van de 
brouwerijsector, en biedt de leden ondersteuning 
bij thema’s als accijnzen en commerciële vrijheid. 

In het verlengde van deze projecten staan we in 
nauw contact met de Brewers of Europe en de 
Belgische Federatie der Brouwers, met wie we 
samenwerken aan projecten rond hoger vermelde 
thema’s.  

>  Know the Signs in Limburgse 
Horeca 
Alken-Maes en het Provinciebestuur van 
Limburg zijn sinds geruime tijd partners 
voor de SLIM-campagne (Safe LIMburg). 
Dit is een project van de Provincie Limburg, 
gericht op het voorkomen van 
weekendongevallen. Gezien deze vaak 
gekoppeld zijn aan onverantwoord 
alcoholverbruik, lag het partnership met 
onze Limburgse pils Cristal voor de hand.

Voor 2011 vulden Cristal en het 
provinciebestuur de samenwerking op een 
erg creatieve manier in, via een campagne 
die de naam “Know the Signs” meekreeg. 
Deze campagne is bedoeld om de 
consumenten in de horeca 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. Naast de acties 
in de Cristalcafés is er ook een online luik 
aan deze actie gekoppeld, met name een 
erg leuke website vol fi lmpjes: www.
knowthesigns.com/cristal. De campagne 
liep in de maanden september en oktober 
2011 in steden doorheen gans Limburg.

Concreet houdt “Know the Signs” in dat 
een jong en dynamisch campagneteam
een aantal horecazaken doorheen de 
provincie Limburg bezocht om 
consumenten aan te sporen om op een 
verantwoorde manier om te gaan met 
alcohol. Aan de cafébezoekers 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 fl irt. Doel is dat de 
consumenten zich identifi ceerden met de 
prototypes en zich bewust werden van de 
gevaren van onverantwoord 
alcoholgebruik. De campagne was een 
groot succes en werd door alle deelnemers 
(consumenten, horeca-uitbaters en 
provinciebestuur) uitermate gesmaakt.

Met Know The Signs 
sensibiliseerden we 
gedurende ruim een 
maand de bezoekers 
van 75 Limburgse 
cafés rond 
verantwoord 
alcoholgebruik.
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Duurzaamheid als vast onderdeel van de 
performantieplannen
De afgelopen twee jaar hebben we 
duurzaamheidsparameters ingebouwd in de 
performantiecriteria van onze senior managers. 
100% van ons senior management beschikt in 
zijn/haar objectieven (en bonusberekening) dus 
over doelstellingen die onmiddellijk verbonden 
zijn aan duurzaamheidsparameters.

Meten en transparantie: de Green Gauge 
scorecard
Om onze evolutie beter te kunnen opvolgen en 
communiceren, ontwikkelden we de Green 
Gauge. Deze scorecard laat ons toe om onze 
vooruitgang in 16 domeinen kwartaal per 
kwartaal op te volgen. Deze tool werd in België, 
net als in de andere landen waar HEINEKEN een 
dochterfi rma heeft, gelanceerd in juli 2011. 

Duurzaamheidsverslag
Om ons engagement en onze resultaten inzake 
duurzaamheid op een transparante manier te 
kunnen communiceren, publiceert Alken-Maes 
dit jaar voor de derde keer een 
duurzaamheidsverslag dat specifi ek betrekking 
heeft op de Belgische activiteiten. Dit rapport is 
beschikbaar in print en op onze website 
www.alken-maes.be. 

Brewing a Better Future is een omvattende en 
geïntegreerde strategie, gericht op het realiseren van 
een meer duurzaam bedrijf en een duurzame toekomst. 
Als dochtermaatschappij van de HEINEKEN Company 
met meer dan 250 merken en 140 brouwerijen in 71 
landen, is dit voor Alken-Maes en voor HEINEKEN een 
grote uitdaging. Daarom verzekeren we onszelf er van 
dat onze cultuur en onze organisatie ten volle gericht 
zijn op deze ambities. 

Wereldwijde implementatie van onze 
Supplier Code
Aangezien we een groot deel van onze impact 
niet zelf in handen hebben, omvat onze nieuwe 
Supplier Code de verwachtingen die wij ten 
overstaan van onze leveranciers hebben inzake 
integriteit, mensenrechten en respect voor het 
milieu. Door de ondertekening van dit document 
gaan leveranciers er bijvoorbeeld mee akkoord 
om hun eigen impact op het milieu te 
minimaliseren en om milieuvriendelijke 
werkwijzen en technologieën te ontwikkelen. Eind 
2011 hadden al onze leveranciers deze code 
ondertekend. In 2011 verstevigde ons 
moederbedrijf HEINEKEN deze policy verder 
door middel van een samenwerkingsplatform 
dat toelaat om de prestaties van de belangrijkste 
leveranciers inzake sociale en milieuaspecten 
verder te verbeteren. De wereldwijde roll-out van 
dit systeem is voorzien voor 2012.

Een geïntegreerde lange-
termijnambitie 
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Samenwerken met partners
Onze fi losofi e om onze dagelijkse activiteiten en 
ambities te delen door samen te werken met 
partners en stakeholders, impliceerde dat we in 
2011 onze samenwerkingen aanzienlijk 
vermeerderd hebben met relevante groepen en 
individuen wereldwijd. 
• Zo werd HEINEKEN stichtend lid van de United 

Nations Global Compact LEAD. 
• Binnen het World Economic Forum versterkte 

ons moederbedrijf haar rol tot “Industry Partner“. 
• We namen voor het eerst deel aan het 

“Clinton Global Initiative“. 
• En we bundelen onze krachten met andere 

grote Nederlandse multinationals van de 
Nederlandse “Sustainable Growth Coalition“. 

Daar bovenop zijn we actief geëngageerd in een 
aanzienlijk aantal organisaties die onze 
doelstellingen ondersteunen, zowel op 
commercieel als op maatschappelijk vlak. 
• Enkele voorname voorbeelden zijn de Beverage 

Industry Round Table (B.I.E.R.), een 
samenwerking tussen drankenproducerende 
multinationals die zich focussen op 
verscheidene aspecten zoals water, energie, 
klimaat-verandering en stakeholder 
engagement; 

• Het Sustainable Agriculture Initiative (SAI): 
een platform dat in het leven werd geroepen 
om een gemeenschappelijk kader te creëren 
voor een meer duurzame benadering inzake 
landbouw; 

• En The Stop TB Partnership, een 
overleginstantie die het gevecht tegen 
tuberculose in meer dan 100 landen aangaat.

Onze stakeholders nemen een centrale plaats in bij ons 
Brewing a Better Future-project. Ze helpen ons om 
gefocust te blijven op wat echt belangrijk is, en 
waarschuwen ons wanneer ze voelen dat we onze focus 
verliezen. 

Een belangrijk platform voor de dialoog met 
onze stakeholders is het jaarlijkse imago-
onderzoek dat Alken-Maes doet. Sinds 2010 gaat 
Alken-Maes jaarlijks bij tal van stakeholders i.e. 
NGO’s, media, overheden, medewerkers en 
klanten na hoe zij tegenover het bedrijf staan. In 
aanvulling hierop onderhouden we de dialoog 
met onze stakeholders via meetings en andere 
contacten. Dit onderzoek en deze dialoog tonen 
aan dat onze stakeholders een vrij groot 
vertrouwen in ons bedrijf koesteren. Het toont 
tevens aan welke zaken nog verbeterd kunnen 
worden. 

Dialoog 
met onze stakeholders
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Als onderdeel van onze 
belofte om alles naar een 
nog hoger transparent 
niveau te brengen, nam 
HEINEKEN in 2011 deel 
aan verscheidene externe 
assessments en metingen. 

•  SAM Dow Jones Sustainability Index
Ondanks het feit dat HEINEKEN niet gerangschikt stond in de 
top drie van de drankencategorie, stonden we opgelijst in de 
top 15 van onze sector en behaalden we onze hoogste score ooit. 

•  FTSE4Good  
Opnieuw behielden we onze telling in de FTSE4Good Index. 
Met een score van 4.2 op 5 stond HEINEKEN opgelijst in de 
top 5 van ‘voedsel en drank’ supersector leiders (ESG 
Performance).

•  Investors Carbon Disclosure Project  
Dit jaar namen we deel aan de Investors CDP global survey, 
om onze productie van CO2 te meten en in kaart te brengen. 
Met een score van 59 op 100 punten en een prestatie in de 
categorie D moeten we duidelijk nog meer inspanningen 
leveren. 

•   CDP Water Disclosure
Voor de eerste keer hebben we in 2011 tevens deelgenomen 
aan de CDP Water Disclosure Global Survey, dat verslag 
uitbrengt over alles inzake waterverbruik, de risico’s die water- 
gerelateerd zijn, en antwoorden op deze risico’s. 

Benchmarks wereldwijd:Benchmarks & 
realisaties in 2011
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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 helpt om verder te 
verbeteren.  

Lars Vervoort 
Corporate Relations Manager

Email: lars.vervoort@alken-maes.com

Alken-Maes 
T.a.v. Lars Vervoort 
Blarenberglaan 3C b2 
2800 Mechelen
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