Op de
volgende
generaties!
Jaarverslag
2019

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.

—2

Inhoud

30

28

Duurzame groei

Zo. Onze
nieuwe fles

Duurzame groei

Slim
brouwen

32

Duurzame groei

Proosten met
al onze stakeholders

3—

48

Circulair ondernemen

Habesha
bewijst: alle
beetjes helpen

Inhoud
Bestuursverslag

Over ons
Ons jaar
Onze financiële kerncijfers
Onze mvo-kerncijfers
Wat ons drijft
Onze focus en ambities
Langetermijnwaardecreatie

4
6
11
12
14
16
18

Duurzame groei
Circulair ondernemen
Veiligheid en welzijn
Verantwoord alcoholgebruik
Lokale betrokkenheid

19
35
59
65
69

Onze verwachtingen voor de toekomst

72

Bestuursorganisatie
Risicomanagement

74
76

Verslag raad van commissarissen
Verslag raad van commissarissen

Verkort financieel verslag
Verkort financieel verslag

56

Circulair ondernemen

Circulair vanuit
een innerlijke
overtuiging

Het volledige jaarverslag inclusief jaarrekening en bijlagen
is te vinden op www.swinkelsfamilybrewers.com.

78

80

—4

Over ons

Over
ons

5—

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is de holdingmaatschappij van de Swinkels Family Brewers Groep, een 100%
onafhankelijk familiebedrijf. Al zeven generaties lang. Als familie
Swinkels leiden we inmiddels een groep van ondernemingen.
Deze bestaat onder andere uit verschillende brouwerijlocaties:
brouwerij Bavaria in Lieshout (Nederland), brouwerijen Palm en de
Hoorn in Steenhuffel (België), brouwerij Rodenbach in Roeselare
(België), brouwerij Habesha in Debre Birhan (Ethiopië) en sinds begin
2019 brouwerij de Molen (Nederland). Daarnaast werken we nauw
samen met bierbrouwerij de Koningshoeven in Berkel-Enschot
(Nederland). Gezamenlijk waren al deze brouwerijen in 2019 goed
voor de productie van 8 miljoen hectoliter bier en 818 duizend
hectoliter frisdrank. Naast deze brouwerijen maken ook de
mouterijen van Holland Malt in Lieshout en de Eemshaven deel
uit van de groep. Deze mouterijen waren in 2019 goed voor de
productie van 395 duizend ton mout. Businessunit CereX produceert
daarnaast jaarlijks zo’n 4 duizend ton moutextracten en compounds.
De focus van CereX ligt op het opwaarderen van reststromen.
De Swinkels Family Brewers Groep blijft ondertussen groeien.
Eind 2018 namen we Bier&cO onder onze vleugels. Hierdoor kunnen
we nog beter inspelen op de groeiende vraag naar ambachtelijk
gebrouwen speciaalbieren. In juli 2019 namen we een minderheidsbelang in de Georgische brouwerij Argo, één van de vier leidende
brouwerijen in Georgië.
Wereldwijd werken nu ruim 1.800 mensen bij Swinkels Family Brewers
aan een gezamenlijk doel: de consument voor ieder moment een
passend bier bieden.
Begin 2019 ontvingen we het predicaat Koninklijk. Sindsdien
noemen we ons bedrijf met trots Royal Swinkels Family Brewers.
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Ons jaar

Geert van Iwaarden en Peer Swinkels
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Wat was het een feest

2019

een jaar
om nooit
te vergeten
2019 was een jaar met talloze hoogtepunten.
We kregen het predicaat Koninklijk. Koningin
Máxima bezocht onze brouwerijen in Lieshout en
Ethiopië. En met alle mensen die belangrijk voor
ons zijn, vierden we trots de 300 jaar historie van
brouwerij Bavaria, de brouwerij waar het voor ons
allemaal begon. Bovendien scherpten we onze
aanpak van circulariteit verder aan. En we zetten
de eerste stappen binnen het programma de
Intelligente Brouwerij, waardoor we slimmer, sneller
en creatiever kunnen gaan werken. We kregen
ook tegenslagen te verwerken, maar dankzij deze
hoogtepunten zullen we ons 2019 toch vooral
herinneren als een jaar van proosten. Op het leven,
op onze medewerkers en relaties wereldwijd en op
de mooie basis die gelegd is voor de komende
generaties.

Peer: “We houden van een feestje, dus
lieten we 300 jaar brouwerij Bavaria
natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.
We vonden het belangrijk om samen
met al onze stakeholders stil te staan
bij dit bijzondere moment. Van medewerkers en familieleden tot leveranciers
en consumenten wereldwijd. We wilden
ze allemaal de aandacht geven die ze
verdienden. Zo kwam het dat we bijna
een week lang feest vierden. 2019
groeide uit tot een jaar met vele hoogtepunten, die we nooit meer zullen
vergeten.”

Directietandem compleet

Peer nam afgelopen jaar het directiestokje over van Jan-Renier en in
november 2019 stapte Geert van
Iwaarden als chief financial officer
(cfo) bij Peer op de directietandem.
Hij vervulde in het verleden financiële
functies bij Unilever en Scotch & Soda.
Nu vormen ze samen de raad van
bestuur van Royal Swinkels Family
Brewers Holding N.V. en zijn daarnaast
ook ceo en cfo in het directieteam van
de divisie Swinkels Family Brewers N.V.
Verder is Peer voorzitter van de raad
van commissarissen van de divisie
Holland Malt en bestuurslid bij
Habesha. Geert waardeert de warme
en open sfeer bij Swinkels Family
Brewers en de handen-uit-demouwenmentaliteit. “De rijke historie
in combinatie met de ondernemersgeest en ambitie hier, dat spreekt
me enorm aan. Bovendien ligt er een
uitdagende agenda van zaken waar we
de komende jaren aan gaan werken.”

Een nieuwe topstructuur

In 2019 werd de organisatiestructuur
omgezet naar een raad van bestuurmodel met drie divisies eronder:
Holland Malt, Habesha en Swinkels
Family Brewers N.V. Peer: “Elke divisie
heeft een eigen directie en draait
nu behoorlijk autonoom haar eigen
business. Samen met de divisiedirecties
vormen we een toekomstbestendige
structuur. Vanuit die structuur zijn
we optimaal in staat om snel en
slagvaardig op ontwikkelingen in de
markt in te spelen. Vanuit onze lokale
betrokkenheid. Op tal van plaatsen
in de wereld.”
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Ons jaar

De historie in combinatie
met de ondernemersgeest
hier, dat spreekt me aan.

De successen van 2019

Naast het proosten ter gelegenheid
van het 300-jarig bestaan van brouwerij
Bavaria, konden we achter de schermen bij Swinkels Family Brewers ook
het glas heffen op een aantal andere
successen. Zoals op de nieuwe uitstraling van het merk Bavaria. Hiermee
wordt de kwaliteit van alle Bavariabieren verder onderstreept. Maar ook
op de introductie van Bavaria 0.0%
IPA: inmiddels betiteld tot één van
de lekkerste 0.0%-bieren in de markt,
door zowel consumenten als bierkenners. Op het verkrijgen van een
100% aandeel in craft brouwerij de
Molen en een minderheidsaandeel in
de Georgische brouwerij Argo. En op
de succesvolle introductie van de
alcoholvrije dark malt drank Negus
in Ethiopië. Peer: “Ondanks de sterk
dalende graanprijzen, die effect hadden
op de waardering van de voorraden,
draaide Holland Malt een uitstekend
jaar. Met een mooie volumegroei en
goede kostenbeheersing, eindigde de
divisie uiteindelijk toch boven budget.
En dat terwijl ze voor het eerst een
volledig jaar op de nieuwe capaciteit in
de Eemshaven draaiden. Dat is knap.”

Geert van Iwaarden

Uitdagingen

Zoals bij elke familie was het niet
alleen maar rozengeur en maneschijn.
Ons vijfjarenplan bij de overname
van Palm Belgian Craft Brewers bleek
te ambitieus te zijn. We zien dat de
merken Cornet en Brugge Tripel
afgelopen jaar opnieuw goed presteerden. Daarnaast liet fijnproeversbier
Rodenbach zelfs voor het eerst in tien
jaar groeicijfers zien. De Belgische
merken zijn een prachtige aanvulling
op ons totale bierportfolio en de bieren
onder deze merken vielen verschillende
keren in de prijzen dit jaar. Peer: “Toch
zijn deze prestaties onvoldoende om
het oorspronkelijke plan bij de over-

Elke divisie
draait nu
behoorlijk
autonoom.
Peer Swinkels

Geert van Iwaarden en Peer Swinkels in Brouwhuis 3 in de brouwerij in Lieshout

name te halen. De concurrentie in de
speciaalbiermarkt is in een paar jaar tijd
enorm toegenomen met de opkomst
van vele nieuwe kleine brouwerijen.
Ons groeiplan voor de Belgische
merken hebben we hierop aangepast.”

Strategie-update

De wereld om ons heen verandert snel
en sterk. Op het moment van het
schrijven van dit voorwoord, staat de
wereld op zijn kop door het COVID-19virus. De impact laat zich in de hele
samenleving voelen en met name de
horecasluiting in een aantal landen
raakt de onderneming direct. Onze
topprioriteit voor 2020 is daarom de
gezondheid van onze medewerkers en

klanten en de continuïteit van onze
bedrijfsprocessen. Ook is er een sterke
focus op de financiële huishouding van
het bedrijf. Het zal vooral van belang zijn
om het bedrijf op een goede manier
door de crisis heen te loodsen, zodat
ook het bedrijf gezond blijft en we er
uiteindelijk sterker uitkomen. Om ons
bedrijf op een succesvolle manier door
deze onzekere periode te kunnen helpen,
zullen we meer dan ooit als één familie
moeten samenwerken. Als familie staan
we sterk, we geloven dat onze winnende
familiecultuur ons hierbij gaat helpen.
Natuurlijk kijken we ook verder vooruit.
In het afgelopen jaar hebben we onze
strategie onder de loep genomen en
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scherpe keuzes gemaakt. Dat betekent
meer focus. Op de lange termijn
focussen we op groei van alle drie de
divisies en het verstevigen van ons
fundament voor het hele bedrijf. Hierbij
hebben we drie pijlers benoemd:
circulariteit, slimmer werken en onze
mensen. Peer: “Als familiebedrijf zien
we het als onze verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat we ons bedrijf
mooier en beter maken voor de volgende
generaties. Wij werken daarom toe naar
volledig circulair ondernemen. Ik ben
trots op hoe we het afgelopen jaar onze
circulariteitsmeting verder ontwikkelden,
zodat we de stappen die we jaarlijks
zetten ook inzichtelijk kunnen maken.
Daarnaast staat slimmer werken met
het programma ‘de Intelligente Brouwerij’
hoog op de agenda. Onze snelheid en
slagvaardigheid kunnen we hierdoor
verder vergroten. Het derde speerpunt
is dat we streven naar een winnende
familiecultuur, binnen het gehele bedrijf.”

Programma met enorme impact
Geert gaat de komende jaren de kar
trekken bij de gefaseerde invoering van
de Intelligente Brouwerij. “In 2019 zijn
we gestart met de implementatie in
Nederland en de komende jaren gaan
we het programma steeds verder
uitbouwen”, legt hij uit. “Waar we starten
verschilt per onderdeel. Zo is het voor
sommige onderdelen handiger om op
kleine schaal te beginnen, bij Habesha
bijvoorbeeld. Als we samen zorgen voor
een goede integratie van de Intelligente
Brouwerij kan dit programma veel verbeteren in onze samenwerking. Met
elkaar, maar ook met klanten. Het zal
ons slimmer, sneller en creatiever maken
in het aangaan en onderhouden van
relaties. Hierdoor kunnen we klanten en
consumenten nog beter begrijpen en
bedienen. En daar draait het uiteindelijk
allemaal om.”

trots op onze medewerkers die samen
de schouders eronder zetten om onze
productie draaiende te houden, de
supermarkten in binnen- en buitenland
te blijven bevoorraden of vanuit huis hun
steentje bijdragen. De situatie vraagt
om aanpassingsvermogen van iedereen
en laat meer dan ooit zien hoe flexibel
we zijn als familiebedrijf.”

Elkaars talent gebruiken

Geert: “We werken hier natuurlijk
ook om wat te bereiken met elkaar.
Vandaar dat we spreken van een
winnende familiecultuur. We blijven
de lat hoog leggen. Dat betekent ook
dat we moeten gaan beseffen dat
iedereen binnen de organisatie op zijn
eigen manier bijdraagt aan het succes
van Swinkels Family Brewers. Dat we
door slim te werken en elkaars talenten
te benutten resultaat kunnen boeken.
Vanuit dat besef is het eveneens
belangrijk dat we – medewerker voor
medewerker – onze verantwoordelijkheid nemen en anderen op die van hen
durven aanspreken. Als we dat consequent doen en tegelijkertijd waarderen
wat iedere collega bijdraagt en voor
elkaar klaarstaan, zijn we als team
onoverwinnelijk”.

Dé slok van 2019

Lieshout, 3 april 2020

“Een moment dat mij altijd bij zal blijven, is
het moment waarop ik naast koningin Máxima
op het podium stond. Een 300-litervat werd
aangeslagen om de festiviteiten symbolisch
te openen, en we kregen bierpullen vol
Bavaria-bier overhandigd. Ik dacht toen:
ik moet nu toch iets zeggen, keek Maxima
aan en vroeg: ‘Majesteit, we gaan toch wel
een slok nemen?’ Waarop ze tot mijn verbazing
de pul aan haar lippen zette en dronk.”

Peer Swinkels en Geert van Iwaarden

Peer Swinkels

Winnende familiecultuur

Uiteindelijk begint ieder succes bij de
mensen die het doen: onze winnende
familie. Peer benadrukt dat een gezonde
cultuur in het hele bedrijf essentieel is
voor succes. “Zeker in deze periode is
het belangrijk dat we werken aan een
open cultuur waarbij mensen zich veilig
voelen en waarbij we tegelijkertijd veel
van mensen kunnen vragen. Dan kunnen
we winnen. Dit is misschien zelfs nog
belangrijker in een tijd van crisis. Ik ben

De Intelligente Brouwerij
maakt ons slimmer,
sneller en creatiever.
Geert van Iwaarden

— 10

Onze financiële kerncijfers
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2019

Onze financiële kerncijfers
Netto-omzet
(in miljoenen euro's)

854,4 1 (2018)

897,0

792,3 1 (2017)

750,3 1 (2016)

EBITDA

94,2

99,7 (2018)

84,8 (2017)

(in miljoenen euro's)

Investeringen in
materiële vaste activa
(in miljoenen euro's)

63,4 (2018)

661,1 1 (2015)

86,5 (2016)

63,1

84,0 (2017)

51,1 (2016)

34,0 (2015)

Solvabiliteit

(groepsvermogen in % van het totale vermogen)

51,1 (2018)

Liquiditeit

(vlottende activa/kortlopende schulden)

1,37 (2018)

1,24 (2017)

52,5 (2017)

1

46,8

50,8 (2016)

58,2 (2015)

1,52
1,47 (2016)

Net debt/EBITDA
1,1 (2018)

76,6 (2015)

1,67 (2015)

1,6

0,9 (2017)

0,8 (2016)

0,0 (2015)

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie voor verdere toelichting de jaarrekening op www.swinkelsfamilybrewers.com.
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Onze mvo-kerncijfers

2019
Onze mvo-kerncijfers
Circulariteit

Circulariteitsscore

40%

30% 1 (2018)

Energieverbruik (MJ/hl)

128

123 2 (2018)
105 3 (2018)

117 2 (2017)
100 3 (2017)

2

CO2-uitstoot (kton)

118 (2018)

Waterverbruik (hl/hl bier)

4,2 (2018)
1
2
3

4,2

4,1 (2017)

In 2017 niet gerapporteerd, in 2018 nog geen onderdeel van KPMG Assurance.
Gegevens gebaseerd op verdeelsleutel 2019, deze verdeelsleutel is met terugwerkende
kracht toegepast op 2018 en 2017. Zie voor verdere toelichting pagina 44.
Data zoals gerapporteerd in het jaarverslag 2018.

126
95 (2017)
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Veiligheid en welzijn
Ongevalsfrequentie

(ongevallen met verzuim per 100 fte)

1,04

1,35 (2018)

2,33 (2017)

Ziekteverzuim

2,7%

2,8% (2018)
Aantal fte

1.615 (2018)

3,6% (2017)

1.629
1.436 (2017)

Verantwoord alcoholgebruik
Percentage alcoholvrij
of laagalcoholisch (<3,5%)
van totale verkochte
biervolume

8,6% (2018)

8,7%

8,7% (2017)
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Wat ons drijft

Eén strategie, drie divisies.

De wereld om ons heen verandert snel en sterk. De uitbraak van het
COVID-19-virus is daar een voorbeeld van. Het virus heeft, met name door de horecasluiting, een directe en wereldwijde impact
op ons bedrijf. De investeringen en inspanningen van de afgelopen jaren bij alle drie de divisies zorgen ervoor dat we sneller en
gerichter kunnen inspelen op veranderingen en we hopen daarmee ook de impact van het virus het hoofd te kunnen bieden.
Onze topprioriteit voor 2020 is de gezondheid van onze medewerkers en klanten en de continuïteit van onze bedrijfsprocessen.
Ook is er een sterke focus op de financiële huishouding van het bedrijf. Het zal vooral van belang zijn om het bedrijf op een goede
manier door de crisis heen te loodsen, zodat ook het bedrijf gezond blijft en we er uiteindelijk sterker uitkomen.
Vanuit Royal Swinkels Family Brewers blijven we ons, samen met de divisiedirecties, richten op groei van alle drie de divisies
en het verstevigen van ons fundament voor het hele bedrijf. Elk van de drie divisies (Swinkels Family Brewers N.V., Holland Malt en
Habesha) vertaalt deze twee focusgebieden door in eigen strategische actieprogramma’s, waar waardecreatie, slimmer werken,
circulariteit en onze mensen onderdeel van zijn. Als internationale speler in de bier- en moutmarkt willen we relevant en actueel
zijn en blijven. We blijven altijd naar kansen kijken die aansluiten bij onze strategie, ook tijdens en na de COVID-19-crisis.

Swinkels Family Brewers N.V.

Ondernemen als familie

Als leden van de familie Swinkels kregen we de passie
voor goed bier met de paplepel ingegoten. Net als de
wil om voorop te lopen, nieuwsgierig te blijven, onze
eigen koers te varen, door te zetten, de wereld in te
gaan en grenzen te verleggen. Die eigenschappen
geven we door. Dat merk je en voel je in het hele bedrijf.
Maar we leerden ook dat het onze taak is om ervoor te
zorgen dat komende generaties net zo kunnen genieten
van ons mooie erfgoed als wij. Dat vraagt om meer dan
gedreven brouwen en bouwen. We hebben ook een
verantwoordelijkheid naar de wereld om ons heen.
We maken bij onze bedrijfsvoering immers gebruik
van natuurlijke bronnen. We vinden het niet meer dan
normaal dat we daar iets tegenoverstellen. Overal waar
we actief zijn. Daarom is het verwezenlijken van een
circulaire bedrijfsvoering voor ons een belangrijk
onderwerp.
Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen. Als een
familie. Iedereen die met en voor ons werkt, maakt
onderdeel uit van die familie. Dus ook onze medewerkers en relaties. Wereldwijd. In dat familiegevoel
zit onze grote kracht. En die willen we volop benutten.
Dat begint met het creëren van een vertrouwde, veilige
en gezonde omgeving voor al onze medewerkers. Een
omgeving die uitdaagt en inspireert. Waarin iedereen
volledig zichzelf kan zijn en de kans krijgt om te floreren.
Waarin je weet dat je werk ertoe doet. Waarin je risico’s
durft te nemen, terwijl anderen kijken. Wie altijd op safe
speelt, zal de wereld immers nooit verbazen. Zo zorgen
we voor een winnende familiecultuur. Waarin het niet
gaat om persoonlijk gewin, maar om scoren als team.
Samen bewijzen we dat je daarvoor niet de grootste of
de sterkste hoeft te zijn, zolang je maar de slimste bent.
Want ook dat is typisch de familie Swinkels.

De wereld
laten genieten
van goed bier

De brouwerijen van de divisie Swinkels Family Brewers N.V.
willen consumenten, wereldwijd, voor elk moment een
passend bier bieden. Om dit te kunnen doen, is het
belangrijk dat ze voeling houden met de lokale bevolking.
Niet op afstand, maar door te wortelen in lokale grond
op verschillende plekken in de wereld. De consument
verandert en Swinkels Family Brewers N.V. wil optimaal
aansluiten op deze veranderende behoeften. Niet voor
niets is het portfolio de afgelopen jaren uitgebreid met
onder andere bieren van brouwerijen Palm, Rodenbach,
de Molen en distributeur Bier&cO. Swinkels Family
Brewers N.V. blijft het ‘portfoliospel’ spelen en blijft
zoeken naar groeimogelijkheden om de wereld te laten
genieten van goed bier.
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Habesha

Sales
first
Holland Malt

De
capaciteit
slim
inzetten

Na de capaciteitsuitbreidingen van de
afgelopen jaren is Holland Malt vooral van
plan haar bronnen en capaciteit slim in te
zetten. Daarnaast is ze gespitst op het
ontwikkelen van speciale mouten en nieuwe
recepten, want daar is veel vraag naar vanuit
de markt. Een mooi begin is de mout die
Holland Malt inmiddels levert aan de whiskyindustrie. Ondertussen blijft de mouterij haar
positie als ‘fabrikant’ van grondstoffen serieus
nemen. We merken namelijk dat brouwers
bewust kiezen voor haar duurzame werkwijzen en producten. Wat Holland Malt de
komende jaren zeker gaat helpen om te
groeien, is dat ze door een slim inkoopbeleid
minder afhankelijk is van klimaatveranderingen en de kwaliteit van oogsten. Uiteindelijk
streeft Holland Malt ernaar elke brouwer te
kunnen bedienen, waar ook ter wereld.
Hiervoor is groei nodig, in volume én
diversiteit.

Het verwezenlijken van een
circulaire bedrijfsvoering
is onze gezamenlijke
topprioriteit.

Habesha is de afgelopen vijf jaar, vijf keer zo
groot geworden. Het bier was niet aan te slepen.
Het politieke landschap in Ethiopië is inmiddels
veranderd. Er is een verdere democratisering en
liberalisering op gang gekomen. De veranderingen voor de Ethiopiërs zijn groot en daarom
is er in deze transitieperiode regelmatig onrust en
oproer in het land. De biermarkt groeit bovendien
minder snel door een strenger alcoholbeleid van de
regering. Omdat de capaciteit van bierproductie in
de afgelopen jaren hard is gegroeid, ontstaat nu
een aanbodoverschot. Habesha groeit daarbij
nog altijd harder dan de markt, maar wil de
komende jaren vooral zorgen voor een verkooporganisatie die staat als een huis. Het motto is
‘sales first’. Tot nu toe richtte de brouwerij zich
vooral op de distributie naar steden. De komende
jaren gaat ze zich meer bezighouden met het
beleveren van het buitengebied. 80% van de
100 miljoen Ethiopiërs woont namelijk op het
platteland. Daarnaast gaat Habesha een groot
deel van haar grondstoffen lokaal betrekken.
Daar is de economie in Ethiopië immers bij
gebaat. Bovendien scheelt het de nodige
CO2-uitstooot en onkosten als we minder
afhankelijk zijn van import.
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Van stakeholdersbelangen naar materialiteit

Van stakeholdersbelangen

Onze focus en
In 2018 bouwden we ons
geïntegreerde jaarverslag op
rondom onze strategische
kroonkurk *. Deze bestaat uit
dertien belangrijke thema’s.
Van verschillende stakeholders
hoorden we terug dat daardoor
niet duidelijk was wat voor ons
nu echt belangrijk was. Daarom
besloten we meer focus aan te
brengen op basis van onze
strategie, stakeholdersbelangen
en materialiteitsmatrix *. We
beschrijven in ons jaarverslag
voortaan alleen nog de thema’s
waarop we echt maatschappelijk
verschil willen en kunnen maken.
Tot 2025 zijn dat de focusgebieden op deze pagina’s.

Duurzame
groei

Circulair
ondernemen

We willen een financieel gezond
bedrijf kunnen doorgeven aan
toekomstige generaties. We willen
graag groeien, maar alleen op een
verantwoorde en duurzame manier.

Niets gaat voor ons boven de zorg
voor een fijne, gezonde wereld om
in te leven. Daarom willen we zo
snel mogelijk volledig circulair
ondernemen. Zodoende zetten we
in op circulair inkopen, circulair
produceren en hoogwaardig
hergebruik.

Ambitie
Verdere groei netto-omzet
en EBITDA.
Een gezonde solvabiliteit
en liquiditeit.
Prestaties 2019
€ 897,0 miljoen netto-omzet.
€ 94,2 miljoen EBITDA.
Liquiditeit 1,52.
Solvabiliteit 46,8%.

Status
2019

*

Te vinden in ons volledige geïntegreerde
jaarverslag op www.swinkelsfamilybrewers.com.

Ambitie
50% circulair ondernemen
in 2020.
Prestaties 2019
40% circulair ondernemen
in 2019 bereikt (volgens eigen
berekeningsmethode en op
basis van de meest recente
data, waarvan de water- en
energie-benchmarkdata
afkomstig zijn uit 2018).

Status
2019

Onze focus en ambities
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naar materialiteit

ambities
Veiligheid
en welzijn

Verantwoord
alcoholgebruik

Lokale
betrokkenheid

We vinden het belangrijk dat onze
mensen en samenwerkingspartners
elke dag veilig en gezond naar hun
werk en weer naar huis kunnen
gaan. Maar ook dat ze zich betrokken en gewaardeerd voelen.

We willen consumenten verantwoord
laten genieten van onze bieren. Daarom
stimuleren we verantwoord alcoholgebruik.
Hiervoor gaan we samenwerkingsverbanden aan en voeren we een duidelijk
alcoholbeleid. Bovendien blijven we
alcoholalternatieven ontwikkelen,
zoals smaakvolle 0.0%-bieren.

Overal ter wereld moet onze
omgeving vooral baat hebben bij
onze aanwezigheid. Daarom werken
we er met omwonenden aan om
lokaal waarde toe te voegen op tal
van manieren. Zo zorgen we ervoor
dat lokale gemeenschappen meegenieten van wat wij bouwen
en brouwen.

Ambitie
0 ongevallen met verzuim en 		
minder dan 3% ziekteverzuim
in 2025.
Prestaties 2019
22 ongevallen met verzuim.
2,7% ziekteverzuim.

Ambitie
Volledig nakomen van onze
internationale verantwoorde
marketing- en communicatiecode
en een groeiend aanbod alcoholvrije
en laagalcoholische bieren in 2025.
Prestaties 2019
Implementatie van de internationale verantwoorde marketingen communicatiecode.
8,7% alcoholvrije bieren en
laagalcoholische bieren < 3,5%.

Status
2019

Status
2019

Ambitie
Elke vestiging heeft een
programma met lokale projecten
in lijn met de circulariteitseisen
en het mvo-beleid.
Prestaties 2019
Alle brouwerijlocaties hebben
lokale projecten.

Status
2019
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Langetermijnwaardecreatie

Langetermijnwaardecreatie
Maatschappelijke impact door strategische focus
We willen met onze strategische focus actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals, ofwel de duurzaamheidsdoelstellingen
van de Verenigde Naties om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Onderstaand
waardecreatiemodel laat zien hoe wij op lange termijn waarde willen creëren en het maatschappelijke verschil willen maken met ons
bedrijf. Op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Welke bronnen gebruiken we?

INPUT
Financieel, kennis en productie

Milieu en natuur

Totale vermogen € 327,3 miljoen.
300 jaar kennis en ervaring.
7 brouwerijen.
2 mouterijen.
€ 63,1 miljoen geïnvesteerd in faciliteiten.

Mens en relaties

4,5 miljoen m3 liter water.
1,9 miljard MJ energie.

1.827 medewerkers.
7 locaties lokaal betrokken.

Grondstoffen zoals mout,
hop, glas en meer.

Bedrijfsmodel
Hop

Gerst

Mouten

Mout

Water

Brouwen

Wort

Gisten

Bier

Filteren

Bier

Verpakken

Welke waarde hebben wij in 2019 gecreëerd?

OUTPUT

Duurzame
groei

Circulaire
bedrijfsvoering

Veiligheid
en welzijn

Verantwoord
alcoholgebruik

Lokale
betrokkenheid

Gezonde ﬁnanciële groei met
een genormaliseerd nettoresultaat van € 29,9 miljoen en
€ 245,9 miljoen aan belastingen
en accijnzen betaald.
8,1 miljoen hl bier en
818 duizend hl frisdrank.

Circulariteitsscore van 40%
3,9% duurzame energie
400 duizend m3 water terug
in de bodem.
126 duizend ton CO2-uitstoot.

We bieden 1.827 banen in een
veilige en ﬁjne werkomgeving.
Daling ongevalsfrequentie
naar 1,04.

Introductie Bavaria 0.0% IPA,
Palm Session IPA en Negus.
8,7% alcoholvrije of
laagalcoholische bieren.

Op iedere locatie lokaal
maatschappelijke projecten
uitgerold.

IMPACT
Groei aanmoedigen
van ondernemingen
en het stimuleren
van waardevol werk,
ondernemerschap,
creativiteit en
innovatie.

Hoe dragen we bij aan de SDG's? *
Efﬁciëntie van
het watergebruik
verhogen.
Hernieuwbare
energie verhogen.

Bescherming
arbeidsrechten
en een veilige
en gezonde
werkomgeving
bevorderen.

Preventie schadelijk
alcoholgebruik.

Publiek/private
partnerschappen
aanmoedigen.

Circulair hergebruik
grondstoffen.

* Ten opzichte van 2018 is er een wijziging in de gecommuniceerde SDG’s. Op SDG 4 en 9 zullen we ons niet meer actief richten in het jaarverslag gezien onze aangescherpte focus.
Figuur 1: Ons waardecreatiemodel
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Duurzame
groei
Ambitie We willen de wereld laten genieten van onze

bieren en consumenten op het juiste moment het juiste bier
kunnen bieden. Om dat mogelijk te maken, houden we voeling
met onze klanten en consumenten. Overal waar we actief zijn in
de wereld. Dat doen we door lokaal aanwezig en betrokken te
zijn. Op basis van de kennis die we zo opdoen, investeren we
volop in het uitbreiden van ons bierportfolio. Zo groeien we al
jaren, wereldwijd. Niet gehaast, maar gericht en weloverwogen.
Want we vinden het belangrijk dat Swinkels Family Brewers een
financieel gezond bedrijf blijft, met oog voor haar omgeving en
respect voor lokale gemeenschappen.
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Resultaten

2019

West-Europa
€ 525,8 miljoen

Canada en VS
€ 17,4 miljoen
Rest van Amerika
€ 38,9 miljoen

Azië-Pacific
€ 36,2 miljoen

Rest van Europa
€ 131,4 miljoen
Midden-Oosten
en Afrika
€ 147,3 miljoen

Omzet 2019

€ 897,0
miljoen

Omzet 2018
€ 854,4 miljoen

Landen waar we omzet hebben

Landen waar we geen omzet hebben
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Ten opzichte van 2018 steeg de omzet
met 5,1% naar € 897,0 miljoen. Ons bedrijfsresultaat daalde echter van € 52,5 miljoen
in 2018 naar € 8,4 miljoen in 2019. Dit is
met name het gevolg van de afwaardering
van de Belgische merken. De ambitieuze
plannen die we met deze merken hadden
op het moment van overname, blijken
onvoldoende haalbaar, hetgeen heeft geleid
tot een afwaardering van € 29,0 miljoen.
Daarnaast hebben veranderingen in de
verkoopmix binnen de divisies, toegenomen
grondstofkosten en de kosten voor het
vieren van het 300-jarig bestaan van de
Bavaria-brouwerij geleid tot een lager
bedrijfsresultaat. Het nettoresultaat kwam
door bovengenoemde oorzaken negatief
uit op € -5,3 miljoen. Gecorrigeerd voor
de afwaardering van de Belgische merken
en de bijzondere eenmalige lasten bedraagt
het genormaliseerde nettoresultaat
€ 29,9 miljoen.
De effectieve belastingdruk bedroeg
190,1% en was daarmee fors hoger dan in
2018 (23,8%). Dit is met name het gevolg
van het feit dat de afwaardering van de
Belgische merken fiscaal niet als aftrekbare
kosten worden aangemerkt.

Door een daling van het eigen vermogen
als gevolg van de genoemde afwaardering
en een stijging van ons geïnvesteerd
vermogen neemt onze solvabiliteit af
van 51,1% naar 46,8%. De stijging van het
geïnvesteerd vermogen bestaat met
name uit de investeringen in het belang
in brouwerij de Molen en de Georgische
brouwerij Argo. Daarnaast hebben een
verdere capaciteitsuitbreiding in Ethiopië
en reguliere investeringen in onze overige
productielocaties plaatsgevonden.
Onze nettoschuldpositie nam toe van
€ 112,3 miljoen naar € 152,6 miljoen.
De liquiditeit van Swinkels Family Brewers
nam in 2019 toe van 1,37 naar 1,52. Onze
financiële positie is daarmee gezond
en stabiel.

Kasstroom

De inkomende kasstroom uit operationele
activiteiten (€ 55,8 miljoen) en de uitgaande
kasstroom uit investeringsactiviteiten
(€ 79,3 miljoen) liggen in lijn met 2018
(respectievelijk € 54,1 miljoen en € 77,3
miljoen). De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 34,1 miljoen (2018:
€ 24,5 miljoen). De liquide middelen nemen
daardoor toe met € 9,6 miljoen naar € 35,9
miljoen (2018: € 26,3 miljoen).

Peer Swinkels en Vasili Sulkhanishvili tijdens het
ondertekenen van het minderheidsbelang in de
Georgische brouwerij Argo.

Minderheidsbelang in
Georgische brouwerij Argo

In juli 2019 verwierven we een minderheidsbelang van 40% in de Georgische
brouwerij Argo, één van de vier leidende
brouwerijen in Georgië. Door de investering
in Argo bouwen we ons huidige marktaandeel van 15% in de Georgische markt
verder uit. We hopen dat dit de basis is voor
een steeds intensievere samenwerking,
zodat ook Georgië op termijn kan uitgroeien
tot een nieuwe thuismarkt voor Swinkels
Family Brewers. We zien namelijk veel
groeikansen voor onze merken in dit land,
onder andere dankzij de opkomst van het
toerisme daar. Bovendien heeft Georgië een
interessante ligging op de grens van Europa
en Azië, waardoor het goede exportmogelijkheden biedt.

Belastingen

We zijn transparant over ons belastingbeleid, te vinden op www.swinkelsfamilybrewers.com. In 2019 betaalden we de volgende
belastingen (in miljoenen euros):
Vennootschapsbelasting

2019

Accijnzen

2019

Overige belastingen

2019
58,4

West-Europa

9,8

West-Europa

116,5

West-Europa

Rest van Europa

0,1

Rest van Europa

20,0

Rest van Europa

13,1

Midden-Oosten en Afrika

12,3

Midden-Oosten en Afrika

12,7

Midden-Oosten en Afrika
Canada en VS
Totaal

0,1
10,0

Canada en VS
Totaal

2,1
150,9

Canada en VS
Totaal

Overige belastingen bestaan voor € 48,8 miljoen uit btw en voor € 36,2 miljoen uit loonbelastingen en sociale lasten.

0,9
85,0
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Brouwerij
de Molen
nu volwaardig
familielid
Op 31 januari 2019 breidden we ons minderheidsbelang
in brouwerij de Molen uit naar 100%. Hiermee werd de
craft brouwerij in Bodegraven volledig opgenomen in
onze familie van brouwerijen en mouterijen. Brouwerij
de Molen brouwt een breed scala aan prachtige
speciaalbieren en durft te experimenteren. Met deze
strategische stap verwezenlijken we weer een deel van
onze wens om ons portfolio uit te breiden met mooie
lokale en internationale bieren.
De samenwerking met brouwerij de Molen begon in
2015 toen Swinkels Family Brewers een belang van 35%
verwierf. Voor brouwerij de Molen is de uitbreiding van de
samenwerking een logische stap. Door het succes dat
eruit voortvloeide, smaakte het partnerschap direct
naar meer. Hoewel we de brouwerij nu volledig onder
onze vleugels hebben genomen, behoudt brouwerij de
Molen net als onze andere brouwerijen haar identiteit.
De eigenaren blijven ook nauw betrokken bij de
verdere groei.
Door de nieuwe constructie krijgt brouwerij de Molen
de kans om zich te focussen op waar ze goed in is: het
brouwen van bijzonder en smaakvol craft bier. Daarnaast
kan de brouwerij nu optimaal gebruikmaken van onze
distributiekracht en technische expertise. Samen kunnen
we zo nog beter inspelen op de groeiende populariteit
van ambachtelijke speciaal- en craft bieren.

De eigenaren
blijven nauw
betrokken bij
de verdere
groei.
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DE MOLEN

15e in de top 100 beste
brouwerijen ter wereld

15

NL

NL

– Voor de
11e keer de beste
brouwerij van
Nederland

– Brouwcafé
de Molen beste
proeflokaal
van Nederland

In de verkiezing
beste bieren ter wereld
– Per categorie

– Beste bier per land, Servië

Perfectly Imperfect
Collab met Kabinet
(gebrouwen bij Kabinet)
– Strong Ale

Hutje & Mutje
Woodford Reserve
Barrel Aged
– Mild Ale

XXXK Mild
Collab met North Brewing Co
(gebrouwen bij North)
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Productintroducties
& innovaties
Vanuit de wens
om voor elk
moment op elke
plaats een passend
bier te kunnen
bieden, blijven we
bouwen aan ons
bierportfolio. In 2019
brachten we deze
nieuwe producten
op de markt.
Palm
Session IPA

Bavaria
0.0% IPA

Negus
maltdrink

Arthur’s Legacy White Widow
en Happy Sylvester

Steenbrugge
Doppio Malto

Geïntroduceerd in
Nederlandse en
Belgische retail.

Geïntroduceerd
in verschillende
landen over de
hele wereld.

Geïntroduceerd
in Ethiopië.

Geïntroduceerd bij
Colruyt in België.

Geïntroduceerd in
Italië en Nederland.

Intens
promoten
Het krachtige karakter van
ons merk 8.6 onderstreepten
we in 2019 op opvallende wijze.
Voortbordurend op de slogan
‘intense by nature’ openden we
naast de ketels waar 8.6 in
Lieshout wordt gebrouwen
een tattooshop. Fans van het
merk kunnen zo een tattoo laten
zetten op de plek waar hun bier
geboren wordt. Voor wie van
extra intens houdt, is er zelfs
een ‘no look tattoo’-muur.
Tevens lieten we 8.6-blikken
in 2019 customizen door bekende
tattoo-artists. Ook sponsorde
het merk diverse tattooshows
in Europa.

OPENING
Habesha Brand Shop
Op 18 september 2019 opende brouwerij Habesha
een exclusieve brand shop in Addis Abeba waar
souvenirs en accessoires met traditionele
Ethiopische 'touch' worden verkocht.

Productintroducties & innovaties
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Introductie
houten kratten
Geïntroduceerd in zowel horeca als
retail in België. Daarnaast ook als
eerste product verkocht in onze
nieuwste webshop www.s-hop.be.

Nieuw
design
fles

Kroon witbier
voor even
terug op tap
Op basis van het originele
recept van Gerard de Kroon,
gebrouwen in de oude Kroon
brouwerij in Oirschot.

Nieuwe
receptuur en
clusterpack
Brugge Tripel
Rodenbach FruitAge
Voor Rodenbach FruitAge hebben we een nieuwe
receptuur en serving ritual met glas geïntroduceerd,
waarbij de focus lag op België.

Afbeelding
nog aan te
leveren

Steenbrugge
Lentebock
Geïntroduceerd
in Nederland.

Overige introducties Rodenbach:
Clusterpacks Alexander en
Grand Cru in België en Nederland
50 cl blikken Rodenbach Classic
in VS
37,5 cl fles Caractère Rouge
in VS
Twee giftpacks in België, Nederland
en exportmarkten

Nieuw design
Bavaria-merk
Lees het projectverhaal
op pag. 30.
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Prijzen

Dat het assortiment bieren in het portfolio van
Swinkels Family Brewers van hoge kwaliteit is,
blijkt uit de prijzen die we met onze bieren winnen.

Gold Medal
Palm 0.0%
Rodenbach Grand Cru
Rodenbach FruitAge
Silver Medal
Urthel Saisonnière
Bronze Medal
Steenbrugge Blond
Country Winner
Palm Session IPA
Rodenbach Vintage
Rodenbach Caractère Rouge
World's Best
Rodenbach Caractère Rouge

Gold Medal
Palm Session IPA
Rodenbach Grand Cru
Silver Medal
Rodenbach Vintage
Bronze Medal
Steenbrugge Bruin
Certificate of Excellence
Rodenbach Alexander

Prijzen
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Gold Medal
La Trappe Tripel
La Trappe Blond
Silver Medal
Bavaria
Bavaria 0.0% IPA
Bronze Medal
La Trappe Quadrupel
La Trappe Witte Trappist
Bavaria 0.0%

Rudi
Ghequire
bierman
van het
jaar 2019

Verkozen door Bier! magazine

Beste
bier van
Nederland
La Trappe
Tripel
Verkozen tot winnaar bij
de Dutch Beer Challenge.

Gold Medal
Palm
Silver Medal
La Trappe Dubbel
Bronze Medal
Bavaria Bokbier
La Trappe Blond
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PROJECTVERHAAL

Slim brouwen
In 2018 en 2019 investeerden we in onze processen, onze mensen en een
centraal platform om alle data die we verzamelen slimmer te kunnen
benutten. Door het hele bedrijf heen. Het programma dat we daarvoor
opzetten, heet de Intelligente Brouwerij. Hiervoor zullen we op vele plekken in
de organisatie op een andere manier moeten gaan werken, maar de eerste
resultaten zorgen al voor een positieve stemming. Maurice Rijnen,
programmaleider van de Intelligente Brouwerij, vertelt.

De Intelligente Brouwerij: Slim brouwen

Gericht beslissen

Met de Intelligente Brouwerij zorgen we
ervoor dat we straks met één druk op de
knop inzicht hebben in allerlei data. Tot in
detail. Zonder dat we er allerlei bestanden
of papieren voor moeten doorworstelen
of op informatie van collega’s moeten
wachten. “We zijn niet meer afhankelijk van
ons onderbuikgevoel en kunnen nog sneller
en gerichter beslissingen nemen”, vertelt
Maurice. “Onze salesmedewerkers weten
precies wat er bij de klant speelt, nog
voordat ze een voet over de drempel van
de horecazaak gezet hebben. Zelfs voorspellend werken wordt mogelijk. Niet alleen
op in- en verkoopgebied, maar ook bij
het inplannen van onderhoud. En doordat
we veel meer gaan organiseren rondom
processen, verbetert ook de samenwerking
tussen afdelingen. Simpelweg omdat we
van elkaars bewegingen op de hoogte zijn.”

Nr. 1 verkoopteam

De basis voor de Intelligente Brouwerij
legden we bij Habesha. Daar is het
verkoopteam inmiddels gewend aan de
nieuwe manier van werken en zijn de eerste
successen een feit. Maurice: “In Ethiopië
weten we nu precies wat, waar gebeurt
omdat we een beter inzicht hebben in de
markt en de afnemers. Daardoor kunnen
we gericht inspelen op (verkoop)kansen
die we zien. In no time kregen we Habesha
zo lokaal op nummer één met het verkoopteam. Nieuws dat natuurlijk met gejuich
is ontvangen.”

Iedereen
profiteert
op termijn
mee van de
Intelligente
Brouwerij.
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Zelfs
voorspellend
werken wordt
mogelijk.
Start in Nederland

Afgelopen jaar startten we met het
invoeren van de basis van de Intelligente
Brouwerij in Nederland en België. Binnen
het programma onderscheiden we vijf
hoofdprocessen: inkoop, productie,
verkoop, human resources en ondersteuning. Voor elk onderdeel stelden we
iemand aan om de transformatiekar te
trekken. Voor de dataverzameling werken
we met SAP-software en met MES in de
productie. “Als eerste maakten we de
inkopen van klanten voor het pilsteam
inzichtelijk. In een paar muisklikken zien
zij nu waar hun klanten het meest mee
geholpen zijn. En als we straks allemaal op
dezelfde manier werken, kunnen we nog
veel meer informatie halen uit onze
processen.”

Anders administreren

Om van de Intelligente Brouwerij een succes
te maken, is het belangrijk dat iedereen
binnen de organisatie went aan een nieuwe
manier van administreren. “We vragen
gestructureerd om data. Er gaat tijd zitten
in het invoeren daarvan, maar in ruil
daarvoor heb je straks meteen inzicht in
zaken die voorheen om het nodige uitzoekwerk vroegen. Klanten kunnen we hierdoor
ook nog beter servicen. Iedereen profiteert
dus op termijn van de Intelligente Brouwerij.”

Eén totaalbeeld

Tot slot wijst Maurice op nog een voordeel
van de Intelligente Brouwerij: “We slaan nu
allemaal op een andere manier informatie
op. De een gebruikt Excel, de ander mail of
een eigen programma of lokale applicatie.
Hierdoor kan informatie verloren gaan en is
ze niet deelbaar. Bovendien verschilt de
kennis per persoon. Dankzij de Intelligente
Brouwerij heeft straks iedereen hetzelfde
totaalbeeld van een klant. Onze consumenten voor elk moment dat passende
bier bieden wordt zo ook gemakkelijker.”
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Zo.

Onze
nieuwe fles

De wens om Bavaria een facelift te geven was er al sinds 2017. De juiste
balans vinden tussen meer eigenheid, een kwalitatievere uitstraling en
verfrissing bleek alleen geen sinecure. Maar april 2019, in het jaar waarin
Bavaria 300 jaar bestond, toonde ons oudste biermerk dan toch trots zijn
nieuwe gezicht. Hieraan ging heel wat vooraf. De ‘Zo.’ in de campagne die
de fles introduceerde was dus niet meer dan op zijn plaats.

Zo. Onze nieuwe fles
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Het vertrekpunt

“Uit onderzoek bleek dat voor consumenten
niet helder was waar het merk Bavaria voor
stond. Daarom vonden we het belangrijk
dat het nieuwe design uitstraalde hoe
serieus we brouwen nemen. In onze
campagnes blijven we ondertussen die
brouwer die een glimlach op je gezicht
tovert”, legt manager consumer marketing
Nederland Florent Renders uit. “Daarnaast
vonden we het belangrijk dat er meer
eenheid kwam tussen de verschillende
Bavaria-producten. Tegelijkertijd moest
het nieuwe design herkenbaar blijven
voor Bavaria-drinkers, maar ook nieuwe
consumenten voor zich weten te winnen.
Het design waar we op uitkwamen verwijst
naar onze rijke geschiedenis en past
tegelijkertijd bij het Bavaria van nu.”

stralen”, legt Sylvia van Duyvenboode
van Design Bridge uit. “Bavaria is er al
zeven generaties en heeft drie eeuwen
brouwervaring. Het merk heeft zo’n mooi
verhaal, dat moest zichtbaar worden.
De merkelementen hebben we samenhang, meer karakter en relevantie gegeven.
Maar wel op een manier die bij Bavaria past:
heel Nederlands, rechtdoorzee en nuchter.”
Design Bridge zorgde ook voor de juiste
productverwachting bij de eerste aanblik
van de verschillende Bavaria-verpakkingen.
“We bekeken alle producten en gaven ze
hun eigen unieke karakter. Ondertussen
zorgden we ervoor dat alle merkvarianten
duidelijk onderdeel bleven van Bavaria.
Zo hebben we een samenhangend
maar ook voldoende onderscheidend
portfolio ontwikkeld.”

Keuzes maken

Intensieve operatie

“Iedereen was het snel eens over hoe
het logo, het kompas, Lieshout en het
ontstaansjaar 1719 op de fles moesten
komen”, zegt Florent. Wat wel voor discussie
zorgde, was de keuze voor de tint blauw
en of die toegepast moest worden in
combinatie met goud of zilver. Florent:
“Vanuit de kwaliteitsperceptie die we
nastreefden, dachten we in eerste instantie
aan een donkerder tint blauw met goud.
Maar consumentenonderzoek wees uit
dat we beter voor een frisse blauwtint
in combinatie met zilver konden gaan.
Uiteindelijk was vooral belangrijk dat we
niet kozen wat we zelf mooi vonden, maar
dat we naar de consument luisterden.
Het was ons er immers om te doen dat hij
straks dat krat Bavaria uit het schap pakt.”

Ons verhaal vertellen

Om te komen tot een ontwerp met precies
de juiste nuance werd Design Bridge
ingeschakeld, een internationaal strategisch
merkontwikkelings- en designbureau.
“Wij hebben vooral gezocht naar manieren
om het merk meer persoonlijkheid, meer
authenticiteit en kwaliteit uit te laten

De markt reageerde enthousiast op
het nieuwe design. “Zowel de handel als
de consument”, vertelt Florent. “Onze
wekelijkse peilingen wezen uit dat de
kwaliteitsperceptie van Bavaria fors steeg.”
Projectmanager Rik van der Loo, die de
overstap in goede banen leidde, voegt
daaraan toe: “In iets meer dan vier weken
vervingen we alle oude verpakkingen in
Nederland. In 2020 start de uitrol in het
buitenland.” Uit zijn verhaal blijkt dat hierbij
meer komt kijken dan wat schuiven met
flessen en kratten. “De instellingen van de
statiegeldmachines bij supermarkten
moesten bijvoorbeeld allemaal worden
aangepast. Die herkenden de nieuwe
fles immers niet meer.” Terugkijkend legt
hij uit: “Het hele traject voelde als een
openhartoperatie die we moesten uitvoeren
terwijl de marktontwikkelingen ook doorgingen. Bovendien waren mensen van haast
elke afdeling binnen de organisatie erbij
betrokken.” Uiteindelijk is iedereen trots op
het eindresultaat. Florent: “Als ik nu langs
het schap in de supermarkt loop denk ik:
wat een verschil met die andere merken.
We staan er knap kwalitatief bij.”

Het nieuwe design verwijst naar
onze rijke geschiedenis en past
tegelijkertijd bij het Bavaria van nu.
Florent Renders
Manager consumer marketing Nederland
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Proosten

met al onze
stakeholders

Proosten met al onze stakeholders

Wat zijn we trots dat we
ons nu Royal Swinkels
Family Brewers mogen
noemen.

We worden koninklijk

In 2019 bestond brouwerij
Bavaria 300 jaar. In die tijd
groeiden we van een kleine
thuisbrouwer uit tot de
grootste onafhankelijke
familiebrouwerij van Europa.
En dat hebben we gevierd.
Een heel jaar lang. Elke keer
met een ander publiek. We
deelden onze feestvreugde
met meer dan 9.000 gasten:
medewerkers en hun familie,
zakelijke relaties, buren,
Bavaria-liefhebbers en onze
eigen familie. Want aan al
deze mensen danken we dit
mooie jubileum.

De festiviteiten startten op woensdag
27 maart met het in ontvangst nemen
van het predicaat Koninklijk voor Swinkels
Family Brewers, toegekend door koning
Willem-Alexander. Wim van de Donk,
de commissaris van de Koning in
Noord-Brabant, kwam het persoonlijk
overhandigen in Lieshout. Wat zijn we
trots dat we ons nu Royal Swinkels Family
Brewers mogen noemen. Er waren zelfs
familieleden die een traantje wegpinkten.

Koningin Máxima over de vloer

Een dag later opende niemand minder
dan Hare Majesteit koningin Máxima het
jubileumjaar in Lieshout. Ze ontmoette
de zesde, zevende en achtste generatie
Swinkels en sprak met verschillende
medewerkers. Dankzij een uitgebreid
draaiboek (in veertien versies!) en de
tomeloze inzet van tal van collega’s
was alles tot in de puntjes geregeld.

Medewerkersfeest
met een hele grote letter M

Nog in de zevende hemel van alle koninklijke
aandacht was het de avond erop tijd voor
het feest voor alle medewerkers en hun
partners. Op het terrein waar we normaal
kratten en flessen sorteren, bouwden we
hiervoor een gigantische feesttent op.
Tot in de kleine uurtjes hebben we daar
gepraat, gelachen, gegeten, gedanst en
natuurlijk geproost. Luidkeels meezingend
met toppers als Chef'Special, Glennis Grace
en Guus Meeuwis. We praten er nu nog over.

Het 300-jarig bestaan van de Bavaria brouwerij werd het hele jaar door
op verschillende manieren gevierd.

33 —

Proosten in dertien talen

Hartje zomer ontvingen we in Amsterdam
200 Bavaria-liefhebbers uit dertien verschillende landen om met ons te toosten
op het 300-jarig bestaan. We feestten op
cruiseschip Jules Verne, in nachtclub Escape
en de volgende dag ging het gewoon door
op het brouwerijterrein in Lieshout. Maar
niet voordat we de groep uitvoerig hadden
rondgeleid. Op het brouwerijterrein kregen
ze een miniconcert en een meet & greet
met Showtek, waarna ze als vips naar
Lakedance mochten. Showtek was hier
de slotact. Hij bracht een toost uit op
het 300-jarig bestaan van de brouwerij
en draaide een nummer dat hij speciaal
voor Bavaria heeft geschreven.

Feesten met de hele familie

In het weekend van 16 en 17 november
kregen onze medewerkers van brouwerij
Bavaria en DC De Meern de mogelijkheid
hun familie rond te leiden in Lieshout en
hun werkplek te laten zien. Ze deden het
massaal en vol trots. Zo’n 1.800 partners,
kinderen, kleinkinderen, vaders en moeders
passeerden de glanzende roestvrijstalen
ketels op het brouwerijterrein, wierpen een
nieuwsgierige blik in de kiemkasten en
snoven de geur op van moutende gerst
bij de mouterij. Als een grote familie
koesterden we zo samen wat we in
300 jaar hebben opgebouwd.

Knap teamwerk

En dan waren er nog het familiediner en
het diner met al onze buren in de brouwerij,
het Bavaria Jubileumvoetbaltoernooi,
de familiedag, de geschenken voor de
hele buurt en het feest voor relaties in het
voorjaar. Het was een jaar om nooit te
vergeten, waar naast evenementenbureau
Bromios en het Bavaria Brouwerijcafé door
zo’n vijftig bedrijven uit de regio aan werd
meegewerkt. Esther de Vilder, head of
global communications, die de centrale
coördinatie voor haar rekening nam:
“Het is grandioos hoeveel mensen zich
hiervoor weekenden- en avondenlang
hebben ingezet. Maar ook dat we het feest
grotendeels hier in Lieshout konden vieren,
de plek waar het allemaal begon.”
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Dilemma
Samenwerken met
licentiehouders:
Hoe ver ga je met
controleren?
In verschillende landen werken we samen met lokale brouwerijen. De licentiehouders
brouwen onze merken volgens onze recepturen. Dat heeft praktische, milieu- en
kostenvoordelen, maar kan ook een risico met zich meebrengen. We hebben namelijk geen
directe controle op het productieproces, het dagelijkse management en het inkoopproces.
Toch is het werken met licentiepartners een constructie waar we steeds meer in zijn gaan
geloven. Door licentiehouders toestemming te geven om op locatie te brouwen, besparen
we namelijk transportkosten en importheffingen. Daarnaast scheelt het de nodige CO2-uitstoot.
Zonder onze licentiebrouwers zouden we een hogere prijs moeten rekenen voor een biertje in
landen als Rusland en Kazachstan en zou de CO2-voetprint duidelijk toenemen.

Uitgebreid controlesysteem

Om de risico’s te beperken en toezicht te kunnen houden op het gebied van smaak en kwaliteit,
werken we bij licentiehouders met een uitgebreid controlesysteem. Allereerst maken we strikte
afspraken. Licentiehouders moeten aan strenge voorwaarden voldoen voor we met ze in
zee gaan. Al die afspraken leggen we vast in overeenkomsten en handboeken. Hierin staan
productietechnische eisen voor het bier, het bottelen en de verpakkingen. We bezoeken
licentiehouders periodiek om te kijken of ze nog aan deze eisen voldoen. Tevens sturen ze
ons regelmatig proefmonsters, die door specialisten in Lieshout worden gekeurd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen monitoren

Sinds afgelopen jaar monitoren we ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)
bij onze licentiehouders. We vragen naar de risico’s en beheersmaatregelen rondom mensenrechten, milieu en circulariteit. We sturen een questionnaire vóór onze licentiehouder-bezoeken,
analyseren de resultaten en bespreken benodigde aanvullende beheersmaatregelen op
directieniveau. Net als de brouwerijen uit de Swinkels Family Brewers Groep werken licentiehouders aan energie- en waterreductie en een veilige werkomgeving. Waar we geen directe
invloed op hebben, is op het dagelijks management en het inkoopproces. Zo zou het kunnen
dat licentiehouders grondstoffen inkopen in regio’s met minder oog voor het milieu of mensenrechten. We zijn er nog niet uit wat we verder kunnen doen om dit in de hand te houden.
Moeten wij de leveranciers van onze licentiehouders ook actief gaan controleren of moeten
we hierop kunnen vertrouwen? Dat blijft tot nu toe een dilemma. Wat we wel zeker weten,
is dat we ervoor willen zorgen dat het circulair bewustzijn bij onze licentiehouders groeit.
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Circulair
ondernemen
Ambitie Als familiebedrijf is het onze taak om ervoor

te zorgen dat na ons nog talloze generaties kunnen genieten
van alles dat we brouwen en bouwen. Daarom willen we
zo snel mogelijk circulair ondernemen. Dat wil zeggen dat we
grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan.
We zorgen ervoor dat ze hun waarde behouden.
In het kort:
• Integrale benadering door eigen circulariteitsmodel
• Sturen op drie kernprocessen:
1. Circulair inkopen
2. Circulair produceren
3. Hoogwaardig hergebruik
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Ons eigen circulariteitsmodel. Om onze

circulariteit te kunnen meten, ontwikkelden
we zelf een berekeningsmethodiek. In 2020
willen we op basis van die methodiek voor
50% circulair zijn. Niet alleen op inkoop- en
productiegebied, maar organisatiebreed.
Van de brouwmeester tot de facilitair
manager en van de marketingmedewerkers
tot onze chauffeurs.

Dankzij onze berekeningsmethodiek
kunnen we precies zien waar we staan op
circulair vlak en welke gebieden nog onze
aandacht verdienen. Het concretiseren
en vervolgens realiseren van een hogere
circulariteitsscore is complexe materie op
bepaalde terreinen (denk aan het circulair
maken van onze panden). Daarom focussen
we ons allereerst op de circulaire stappen
die relatief eenvoudig te realiseren zijn op
korte termijn en binnen onze invloedssfeer
liggen. Daarna gaan we ons richten op de
onderdelen die momenteel nog extra studie
vereisen. Ook om het voor de organisatie
behapbaar te houden. Elk jaar evalueren we
onze aanpak en zullen we deze waar nodig
bijschaven zodat we optimaal kunnen
profiteren van toekomstige innovaties
en ideeën op circulair vlak.

Hoe we stap voor stap
te werk gaan

Om onze circulaire ambitie te realiseren,
sturen we op drie kernprocessen:
• Circulair inkopen: We kiezen bij de
inkoop van verpakkingen, hop, mout
en andere producten voor gerecycled,
herbruikbaar of duurzaam materiaal.
• Circulair produceren: In onze
productieprocessen gaan we voor
minimaal verlies, beperken we zoveel
mogelijk ons water- en energieverbruik en
kiezen we voor duurzame energiebronnen.
• Hoogwaardig hergebruik: Uit onze
brouwprocessen komen co-producten
voort zoals bostel, restwater en
andersoortige reststromen. We kijken
hoe we deze stromen zo hoogwaardig
mogelijk kunnen hergebruiken.
Binnen deze drie kernprocessen stellen
we in ons circulariteitsmodel steeds
verschillende categorieën centraal. Dit zijn
de categorieën die in onze ogen het sterkst
kunnen bijdragen aan onze circulariteitsscore. Bij de eerste stap, ‘circulair inkopen’,
ligt onze focus bijvoorbeeld op vier
categorieën:
1. verpakkingen;
2. agrarische grondstoffen;
3. materialen voor onze machines en
gebouwen, en
4. marketing- en facilitaire materialen.

Voor elk van deze categorieën bepaalden
we hoe zwaar ze meewegen binnen het
kernproces. Vervolgens bepaalden we hoe
zwaar dit kernproces meeweegt bij het
bepalen van de totale circulariteitsscore.
Dit noemen we de verdeelsleutel. Bekijk ons
volledige model in onze reporting manual
op www.swinkelsfamilybrewers.com.
Daarnaast bekeken we per categorie wat de
circulaire uitgangspunten zijn, welke acties
nog nodig zijn en hoe we de voortgang
kunnen meten. We gebruiken zoveel
mogelijk externe (certificerings)standaarden
om onze prestaties en voortgang objectief
te meten. Zo moet al het hout en papier dat
we gebruiken uiteindelijk voorzien zijn van
een PEFC- of FSC-keurmerk (certificaten
gericht op duurzaam bosbeheer).
Lees ons volledige circulariteitsbeleid op
www.swinkelsfamilybrewers.com.
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Verpakkingen

45%

Agrarische
grondstoffen

Machines
en gebouwen

Circulair
inkopen
We werken aan dunnere en
gerecyclede verpakkingen
samen met leveranciers. Ook
kopen we steeds meer duurzaam
gecertificeerde hop, gerst en
suiker in.

Marketing en
facilitaire materialen

Energie en transport

Watergebruik

35%
Onderhoud machines
en gebouwen

Circulair
produceren
We zorgen voor een zo efficiënt mogelijk
energiegebruik, watergebruik en transport.
Daarnaast kiezen we voor duurzame energie,
minimaliseren we verspilling tijdens productie
en sturen we op levensduurverlenging van
onze machines en gebouwen.

Verspilling minimaliseren

Co-producten

Restwater

20%
Reststromen

Machines
en gebouwen

Figuur 2: Ons eigen circulariteitsmodel

Hoogwaardig
hergebruik
Voor elke reststroom zoeken we naar
hoogwaardig hergebruik. Bierbostel
wordt voer voor varkens en uit ons
restwater winnen we biogas.
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Resultaten

– We ondernemen volgens
onze eigen methode al voor

2019

Circulariteitsmodel aangescherpt

Afgelopen jaar hebben we ons circulariteitsmodel doorontwikkeld en twee belangrijke
zaken aangepast:
1. We zorgden voor een exactere
verdeelsleutel voor de verschillende
onderdelen door objectiever te bepalen
hoe zwaar onderdelen behoren mee
te wegen. Dit deden we op basis van
informatie uit externe duurzaamheidsbronnen en interne financiële data.
2. We werkten onze circulariteitsscore
verder uit. In 2019 namen we bijvoorbeeld
ook onze productieverliezen in de
circulariteitsberekening mee. We zijn nog
niet in staat om data uit de organisatie
te halen waarmee we kunnen meten
hoe circulair onze gebouwen, machines,
marketing- en facilitaire materialen zijn.
We hebben deze informatie wel nodig om
uiteindelijk een circulair bedrijf te kunnen
worden.

De voor- en nadelen van ons model
Het voordeel van het circulariteitsmodel
dat we opstelden, is dat het bruikbaar is
voor al onze kernprocessen en binnen alle
afdelingen en bedrijfsonderdelen van
Swinkels Family Brewers. Dat is mooi,
want met bestaande methoden was deze
integrale aanpak niet mogelijk. De Ellen
MacArthur Foundation kijkt bijvoorbeeld
vooral naar individuele producten,
terwijl wij organisatiebreed willen
sturen. En de World Business Council

circa 40% circulair
in 2019.

for Sustainable Development vergelijkt
alle productonderdelen in kilogrammen.
Met bier, dat vooral uit water bestaat, loop je
daardoor al snel het risico op een te positieve
uitkomst. Dat neemt niet weg dat elk model
zijn beperkingen heeft, dus ook ons model.
Het is nu bijvoorbeeld nog niet geschikt voor
het vergelijken van circulariteitsprestaties
van verschillende bedrijven.
Uitgebreide informatie over de weging van
de onderdelen en de berekeningsmethodiek
van ons circulariteitsmodel is te vinden
in onze reporting manual op
www.swinkelsfamilybrewers.com.

Onze circulariteitsscore
en prestaties

Op basis van ons circulariteitsmodel
komen we in 2019 op een totale circulariteitsscore van circa 40% volgens onze eigen
methodiek. De meeste voortgang boekten
we in 2019 op de inkoop van agrarische
grondstoffen en het reduceren van productieverlies. In de volgende paragrafen gaan we
hier verder op in. Om onze ambitie van 50%
circulariteit in 2020 te behalen, ligt de focus
komend jaar op machines, gebouwen,
marketingmateriaal en energie- en
waterverbruik.

– Palm Session IPA
kreeg de Gold Medal
bij de Brussels Beer
Challenge 2019
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Circulair
inkopen
Ambitie

45% van onze
verpakkingen
–

komen van duurzame
bronnen of is gemaakt
van gerecycled materiaal.

Inkoop is een middel om circulariteit in ons eigen
bedrijfsmodel én dat van onze leveranciers te integreren. Omdat wij
alle goederen en diensten zo duurzaam en circulair mogelijk willen inkopen
en strenge duurzaamheidseisen hanteren, stimuleren wij onze leveranciers
zelf ook stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.
Zo verbreden wij onze impact binnen de keten.

Resultaten 2019
Ons inkoopbeleid is breder dan alleen
circulariteit. We hebben een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid
(of kortweg mvi-beleid). Zodoende stellen
we aan onze leveranciers ook eisen op het
gebied van onder andere circulariteit,
mensenrechten en arbeidsomstandigheden.
Simpelweg omdat we het belangrijk vinden
dat zij hun medewerkers goed behandelen
en eerlijk belonen. Vanaf 2020 zal het
mvi-beleid onderdeel uitmaken van ons
integrale inkoopproces. Onze leveranciers
van goederen en diensten zullen worden
getoetst op deze mvi-criteria en waar nodig
worden aanvullende beheersmaatregelen
getroffen.
Uitgebreide informatie over ons
maatschappelijk verantwoord
inkoopbeleid is te vinden op
www.swinkelsfamilybrewers.com.

Verpakkingen tot een
minimum beperken

Een goede verpakking is nodig om de
kwaliteit van onze producten te kunnen
garanderen. Tegelijkertijd heeft het
gebruik en de productie van verpakkingen
consequenties voor ons klimaat en het
milieu. Zeker als ze na gebruik in de natuur
belanden. Bovendien worden de grondstoffen voor bepaalde verpakkingen steeds
schaarser. Voor ons is dit al jaren een reden
om het verpakkingsmateriaal dat we
gebruiken steeds verder te beperken of te
vervangen door een duurzame oplossing.
In 2019 voerden we daarom opnieuw
innovaties door en gingen we nieuwe
samenwerkingsverbanden aan. Bovendien
scherpten we ons verpakkingsbeleid
verder aan.

Nieuw beleid: streven
naar 100% recyclebaar

Het doel van het nieuwe verpakkingsbeleid
is dat al onze verpakkingen in 2025 uit
gerecycled materiaal bestaan of 100%
recyclebaar zijn. Om dit te realiseren
werken we volgens de beproefde R-aanpak.
Het komt erop neer dat we ons achtereenvolgens steeds de volgende vragen stellen:
• Rethink (Kan het nog duurzamer?)
• Redesign (Helpt het als we het ontwerp
aanpassen?)
• Reduce (Kunnen we toe met minder
verpakkingsmateriaal?)

•
•
•
•

Re-use (Is hergebruik mogelijk?)
Repair (Is reparatie mogelijk?)
Refurbisch (Is opknappen een optie?)
Recycle (Is de verpakking te recyclen?)
En als dat allemaal niet kan:
• Recover (Kunnen we door verbranding
nog energie winnen uit het restmateriaal?)
Uitgebreide informatie over ons
verpakkingsbeleid is te vinden op
www.swinkelsfamilybrewers.com.

Samen sta je sterker

Wij delen de EU-brede ambitie om vóór
2030 alle kunststofverpakkingen binnen
de Europese Unie herbruikbaar of recyclebaar te maken. Om dit streven kracht
bij te zetten, ondersteunen we meerdere
Nederlandse en Europese initiatieven op
dit vlak, zoals het Plastic Pact NL.
Daarnaast ondertekenden we de Plastic
Promise voor vermindering van wegwerpplastic in de evenementenindustrie.
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Innovaties en voortgang
Slim glas
gebruiken
Palm-flessen voor de export zijn
voortaan lichter om CO2-uitstoot
tijdens het transport te verminderen.
De flessen voor de Nederlandse
markt maakten we juist steviger,
zodat ze langer meegaan in het
statiegeldsysteem.

Voortgang

De flessen die we inkopen bestaan
voor 77% uit gerecycled glas. 70%
van onze flessen maakt onderdeel
uit van een retoursysteem (zoals een
statiegeldsysteem).

Minder
blik

Minder
plastic

In 2019 bespaarden we ongeveer
75 duizend kg aluminium door te
zorgen voor lichtere blikjes.

We plaatsen sinds 2019 een deel van
onze blikjes nu in volledig kartonnen
trays, dit bespaart plastic.

Voortgang

Voortgang

We zijn in gesprek met leveranciers
om in kaart te brengen hoeveel
gerecycled staal en aluminium in onze
eigen blikken zit. Deze hoeveelheid
hebben we op dit moment nog
niet inzichtelijk. De totale industrie
gebruikt voor blikjes nu gemiddeld
73% gerecycled aluminium en
ongeveer 30% staal. Blikjes zijn
volledig recyclebaar.

Lydia Oostenbrugge aan het werk in de bottelarij in Lieshout

Het karton en papier dat we gebruiken
voor onze verpakkingen is voor 83%
FSC- of PEFC-gecertificeerd.
Het plastic dat we gebruiken is
voor 7% gemaakt van gerecycled
materiaal. Het hout dat we gebruiken
is niet gecertificeerd.
De komende jaren wordt de duurzaamheid van plastic en hout een
aandachtspunt.
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We dragen bij aan
verantwoorde
productie door zoveel
mogelijk duurzame
of gerecyclede
grondstoffen in te
kopen.

72% van
onze agrarische
grondstoffen
–

is duurzaam gecertificeerd.

Agrarische grondstoffen:
vol gaan voor duurzaam

Voor het brouwen van bier zijn de
belangrijkste natuurlijke grondstoffen
gerst en hop. Daarnaast kopen we suiker
in, voornamelijk voor de frisdranken die we
produceren. Voor al deze grondstoffen
kiezen we de laatste jaren zoveel mogelijk
voor de duurzame variant. Is deze er niet of
onvoldoende? Dan gaan we met boeren en
leveranciers in gesprek om te kijken hoe we
samen voor verbetering kunnen zorgen.
Ook in 2019 gingen we om tafel met een
groot aantal boeren. Zo zorgden we ervoor
dat zij meer van hun duurzaam geteelde
hop aan ons toewezen. Hierdoor is 99,9%
van de hop die we inkopen inmiddels
duurzaam.
Granen:
43% gecertificeerd
Mouterij Holland Malt koopt haar gerst
voor een belangrijk deel in West-Europa in.
In 2019 zette Holland Malt het gesprek
met haar gerstleveranciers voort over
het verduurzamen van de gerstproductie
volgens de uitgangspunten van het
Sustainable Agriculture Initiative (SAI)
Platform. Inmiddels is 43% van de gerst
SAI-gecertificeerd.

Hop:
99,9% gecertificeerd
Onze hop kopen we in Duitsland en
Amerika in. In samenwerking met onze
Duitse leverancier wisten we afgelopen jaar
de stap naar het duurzaamheidscertificaat
Hopfenring te maken. Voor het behalen van
dit certificaat moet je onder andere voldoen
aan criteria die het gebruik van middelen
voor gewasbescherming beperken. Voor
hoptelers blijft dit een grote uitdaging. Een
deel van de hop die we uit Amerika halen
draagt het Global GAP-certificaat.
Suiker:
72% gecertificeerd
Vanaf 2019 is 72% van de gebruikte suiker
afkomstig van duurzame bronnen. De suiker
uit Europa is grotendeels afkomstig van
duurzame bronnen.

De uitdaging aangaan:
de circulariteit van marketingen facilitaire materialen in
kaart brengen

Bij ons streven naar circulariteit lag de
focus de laatste jaren vooral op de inkoopstromen voor onze primaire goederen,
namelijk de grondstoffen van ons bier.
Maar we kopen ook veel zaken in die niet
direct met de productie van onze bieren
te maken hebben. Deze vallen in de
categorie Non Product Related (NPR).
Denk bijvoorbeeld aan bierviltjes en andere
promotiematerialen, bedrijfsveiligheidskleding, de inkopen voor ons bedrijfsrestaurant of de aankleding van onze
vestigingen. In totaal zijn dit meer dan
tien verschillende productgroepen. Het is
complex om voor zo veel verschillende
productgroepen in kaart te brengen in
hoeverre ze circulair zijn. Toch gingen we
het afgelopen jaar de uitdaging aan om
dit uit te zoeken, geholpen door onze
leveranciers en de Intelligente Brouwerij.
We werken aan de inrichting van onze
systemen. We verwachten dat we in 2020
het aandeel circulaire marketing- en
facilitaire materialen kunnen rapporteren.

Maatschappelijk verantwoord
inkopen was eerst een aparte stap,
nu gaat het onderdeel uitmaken van
al onze standaard inkoopprocessen.
Han Tetteroo
Head of procurement
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Projectverhaal

Kansen van duizenden
boeren in Ethiopië
verbeteren met Habesha
abesha wil de komende jaren sterk door blijven groeien. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat de brouwerij jaarlijks 3 miljoen hectoliter bier gaat produceren.
Hier is veel brouwgerst voor nodig. Nu wordt 60% van de brouwgerst van Habesha
nog geïmporteerd. Daar stappen we vanaf. We willen alle brouwgerst die de Ethiopische
brouwerij nodig heeft op den duur door lokale boeren laten telen. Zo maken we minder
onkosten en sparen we het milieu. Bovendien kunnen we duizenden boerengezinnen in
Ethiopië zo een kans op een beter leven geven.

H

De uitbreiding van Habesha werd mogelijk dankzij een lening van 50 miljoen euro van de
International Finance Corporation (IFC), een onderdeel van de Wereldbank. Het contract
hiervoor ondertekenden we in december 2019. Met lokale coöperaties en federaties werken
we inmiddels samen om boeren in Ethiopië enthousiast te maken voor het telen van
brouwgerst. We gaan ze ook helpen om te komen tot een optimale oogst. Bijvoorbeeld
door te zorgen voor het juiste plantgoed, maar eveneens door de boeren te leren hoe ze
hun land het best kunnen bewerken. Met het ondersteuningsprogramma, dat we hiervoor
samen met IFC opzetten, verwachten we de hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige
brouwgerst die boeren kunnen oogsten te verdubbelen. Als alles verloopt volgens plan,
slaan we zo drie vliegen in één klap:
1. De levensstandaard van duizenden kleine boeren in Ethiopië verbetert;
2. De lokale werkgelegenheid stijgt, en
3. Habesha kan verder uitgroeien tot het meest geliefde biermerk van Ethiopië.
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Circulair
produceren
Ambitie

Op de circulariteit van onze eigen productieprocessen kunnen
we het gemakkelijkst invloed uitoefenen. Daarom sturen we al jaren op het
beperken van ons water- en energieverbruik. Door ons streven naar een volledig
circulaire bedrijfsvoering gingen we veel breder kijken. We werden bijvoorbeeld
veel kritischer op hoe we verliezen kunnen minimaliseren en legden bij het
transport de lat nog hoger. Milieutechnisch heeft het de grootste impact als we
besparen op ons grondstoffen- en materiaalverbruik. Daarom gaan we hier als
eerste voor, daarna willen we ons productieproces verder verduurzamen.

Resultaten 2019
Werken aan energiebesparing

Op energiegebied gebruiken we bij Swinkels
Family Brewers voornamelijk gas, biogas,
elektriciteit en diesel (in Ethiopië) voor onze
brouwerijen en mouterijen. Afgelopen jaar
zijn er geen grote stappen gemaakt ten
opzichte van 2018. Het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot is gestegen in 2019.
Dit komt door de toegenomen productie.
Doordat de nieuwgebouwde mouterij in de
Eemshaven op volle toeren draait, is de

moutproductie efficiënter geworden en
de CO2-uitstoot per ton gedaald. Door de
introductie van een nieuw rapportagesysteem in Lieshout is de accuraatheid van
de energiedata toegenomen. We kunnen
nu preciezer het energieverbruik van
productieprocessen toekennen. Eerder
gerapporteerde relatieve energiecijfers
(en aanpassingen hierop) wijken hierdoor af.
In dit verslag zijn daarom zowel de eerder
gerapporteerde energiecijfers als de

Parameter

Doelstelling 2019

CO2-uitstoot (Kton) 1

energiecijfers op basis van de 2019
aangescherpte berekeningsmethodiek
opgenomen. Zie voor verdere details
‘Toelichting geïntegreerd jaarverslag 2019’
in ons volledige geïntegreerde jaarverslag
op www.swinkelsfamilybrewers.com.
Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Enerzijds hebben we gewerkt aan
energiebesparende maatregelen, anderzijds
onderzoeken we duurzame alternatieven
voor traditionele energiebronnen. In 2020
verwachten we van die inspanningen volop
de vruchten te plukken.
Uiteindelijk streven we ernaar voor al onze
brouwerijen en mouterijen 100% duurzame
energie te gebruiken. Als onze brouwerijen
en mouterijen daarnaast ook nog efficiënter
presteren dan bedrijven uit onze benchmark,
is voor ons een belangrijk doel bereikt.

Vertraging gestarte pilotprojecten
Meerdere innovatie- en besparingstrajecten die we verkenden, bleken in

2019

2018

2017

126

118

95

CO2-uitstoot bier (kg/hl) 1

7,8

7,1

6,4

CO2-uitstoot mout (kg/ton mout) 1

164

193

150

CO2-uitstoot frisdrank (kg/hl)

3,6

-

-

1,94 miljard

1,81 miljard

1,51 miljard

128

105 / 123 2

100 / 117 2

Energieverbruik (MJ)
Energieverbruik bier (MJ/hl)

3% reductie

Energieverbruik frisdrank (MJ/hl)

106

-

-

Energieverbruik mout (MJ/ton) 2

2.422

2.874 / 2.521 2

2.247 / 2.287 2

3,9

5,5

6,7

71

-

-

Energie van duurzame bronnen t.o.v. totale energieverbruik (%)
Brouwerijen en mouterijen die efficiënter zijn dan
de benchmarkdata (%)
Tabel 1: CO2-uitstoot en energieverbruik
1
2

CO2-uitstoot betreft scope 1 en 2 emissies. De emissiefactoren worden jaarlijks geüpdatet.
Gegevens gebaseerd op basis van de verdeelsleutel 2019, deze verdeelsleutel is met terugwerkende kracht toegepast op 2018 en 2017.
Zie voor verdere toelichting het volledig geïntegreerde jaarverslag op www.swinkelsfamilybrewers.com.
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De waterzuiveringsinstallatie bij brouwerij Bavaria in Lieshout.

2019 complexer dan we aanvankelijk
dachten. Zowel het geothermie- als het
ijzerpoeder-innovatieproject waar we de
afgelopen jaren aan werkten, liep om verschillende redenen vertraging op. Helaas
bleek het snel breed inzetten van nieuwe
techniek op basis van de pilot-installaties
die we hierbij gebruiken ook moeilijk. Dat
neemt niet weg dat we kansrijke energieinnovaties blijven steunen en er graag aan
meewerken.

Restwarmte hergebruiken

Een team van slimme koppen (de Swinkels
Parijs-klimaatgroep) zette in 2018 de
mogelijkheden op een rij voor energiebesparing en -verduurzaming voor al
onze locaties. In 2019 startten we met het
uitvoeren van de meest kansrijke opties.
Zo werkten we in Lieshout aan een groot
project gericht op warmteterugwinning.
Hiermee gaan we ervoor zorgen dat we de
restwarmte van de vestiging daar straks
kunnen hergebruiken. We koppelen restwarmtestromen van de brouwerij en de

mouterij aan elkaar om deze hoogwaardige
warmte te kunnen hergebruiken. Naar
verwachting kunnen we hiervan rond het
voorjaar van 2020 de eerste resultaten
presenteren. We rekenen er in ieder geval
op voor een belangrijke gasbesparing te
kunnen zorgen in Lieshout.

Bier Water stellen we restwater beschikbaar voor de landbouw in de omgeving
van onze brouwerijen in Lieshout en
Ethiopië. In Lieshout konden we zo
ca. 400 duizend m³ gezuiverd water
terugbrengen in de bodem.

Waterverbruik minimaliseren

Ons bier bestaat voor ongeveer 95% uit
water. We halen dat water voornamelijk
uit de grond. Alleen een paar kleine
brouwerijen van Swinkels Family Brewers
gebruiken leidingwater. We doen er alles
aan om ons waterverbruik tot een
minimum te beperken. Helaas haalden
we de beoogde waterreductie van 2%
in 2019 niet. In 2020 starten we met het
onderzoek om de waterverliezen die
optreden bij het zuiveren te beperken.

We dragen bij aan
het vergroten van het
aandeel duurzame
energie en ondersteunen
meerdere duurzame
innovatietrajecten.

We verbeteren duurzaam
waterbeheer in onze eigen
mouterijen en brouwerijen.
We dragen bij aan
goed waterbeheer in de
omgeving met het project
Boer Bier Water.

Dit jaar konden we meer water teruggegeven aan de omgeving via de
bestaande en nieuwe drainage- en
irrigatieprojecten. Met het project Boer

Parameter

Doelstelling 2019

Totaal waterverbruik (x 1000 m )
3

Waterverbruik specifiek voor bierproductie (hl/hl)

2018

2017

4.521

4.239

3.900

4,2

4,2

4,1

Watergebruik specifiek voor moutproductie (m3/ton)

2,8

-

-

Waterverbruik specifiek voor frisdrankproductie (hl/hl)

2,5

-

-

Brouwerijen en mouterijen die efficiënter zijn dan
de benchmarkdata (%)

43

-

-

Tabel 2: Waterverbruik

2% reductie

2019
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Circulariteitsscore bepalen

Hoe circulair we zijn op het gebied van
waterverbruik, meten we momenteel door
te kijken naar de efficiëntie van ons verbruik.
Als een operatie efficiënter is dan een
benchmark, zien we die als circulair.
We gebruiken de internationale NIRAS
benchmark omdat we vinden dat deze
benchmark brouwerijen onderling het best
vergelijkt. Op termijn verwachten we deze
manier van meten aan te kunnen scherpen.
Hiervoor is het vooral belangrijk dat experts
het eens worden over hoe je de circulariteit
van waterverbruik het best kunt beoordelen.

92% van ons bier
en verpakkingen
–

is daadwerkelijk toegepast
in de uiteindelijke producten.
Projectverhaal

Transport

Ons bier transporteren we naar onze
klanten in retail en horeca. Zij verkopen
het in winkels en horecagelegenheden aan
de consument. Samen met transporteurs
werken we aan de vergroening van onze
logistiek. We transporteren het meest
via de weg, maar als transport over lange
afstanden nodig is proberen we dat zoveel
mogelijk over water of met de trein te doen.
Via het Lean & Green-programma werken
wij aan verduurzaming van ons transport.
De brouwerijen in Lieshout en BerkelEnschot waren de eerste brouwerijen met
een derde Lean & Green-ster in Nederland.
40% van onze transportlocaties is in
het bezit van 3 Lean & Green-sterren.
Volgend jaar starten we in België met
een inventarisatie van onze transportbewegingen en daaraan gekoppelde
CO2-uitstoot. Op basis daarvan maken
we een plan voor een nulmeting en gaan
we kijken hoe we ook in België een Lean
& Green-programma kunnen starten.

Verliezen minimaliseren

In de brouwerij gaat er wel eens een flesje
kapot tijdens het vullen waardoor we
verpakkingen en bier verliezen. Deze
verliezen willen we zoveel mogelijk
minimaliseren om te voorkomen dat er
onnodig grondstoffen verloren gaan.
Afgelopen jaar hebben we 92% van ons
bier en verpakkingen daadwerkelijk voor
onze eindproducten toegepast. We hebben
dus slechts 8% grondstofverlies gehad bij
onze productie.

Werken aan
de duurzaamste
mouterij van
Europa
e willen onze mouterij in de Eemshaven laten
uitgroeien tot de grootste en duurzaamste mouterij
van Europa. In 2018 zetten we daarvoor de eerste
stappen. We bouwden twee nieuwe mouttorens en brachten
de verduurzamingsmogelijkheden in kaart. Afgelopen jaar
maakten we daaruit een keuze, vroegen we subsidies aan
en startten we met de voorbereidingen. We gaan een zogenaamde anaerobe waterzuivering bouwen. Dat betekent
dat de mouterij straks haar eigen biogas kan opwekken.
Deze biogasinstallatie gaat zorgen voor de energie op hoge
temperaturen die nodig is bij de moutproductie. Daarnaast
gaan we een deel van de mouterij elektrificeren. Hiervoor
zetten we in 2020 de eerste stappen. Uiteindelijk streven we
ernaar om de mouterij voor 100% te laten draaien op
duurzame energie.

W
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Brouwerij Lieshout:
Water besparen door
het slim te zuiveren
it jaar deden we een succesvolle pilot met membraanfiltratie.
Dat is een nieuwe technologie om grondwater te zuiveren tot
brouwwaterkwaliteit. Een membraan zorgt er hierbij voor dat
grondwater efficiënter dan voorheen wordt gezuiverd. Door het nieuwe
membraan kunnen we een zuiveringsstap overslaan. We hoeven hierdoor
vijf tot zes procent minder water op te pompen. In 2020 breiden we de pilot
verder uit en onderzoeken we de mogelijkheid om de nieuwe techniek
definitief te implementeren. Als deze pilot succesvol is, gaan we de
techniek ook inzetten bij onze andere brouwerijen.

D
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Van links naar rechts: Habtu Bazezew, Henko Gebretsadik, Sisay Kassa, Fedlu Mohammed and Surafel Bogale

PROJECTVERHAAL

Habesha bewijst:
alle beetjes helpen
Sinds we met onze circulariteitsambitie aan de slag gingen, is het een sport
geworden voor onze brouwerijen om elkaar te verbazen. Jaarlijks bezoeken al
onze brouwerijen Lieshout om hun technologische kennis en resultaten met
elkaar te delen. Onze collega’s van Habesha lieten dit jaar zien hoe ze met kleine
aanpassingen circulair een groot verschil hebben weten te maken.

Habesha bewijst, alle beetjes helpen

Uitgekookte aanpak

Habesha begon in 2017 aan haar speurtocht
naar verduurzamingskansen. Surafel Bogale,
brewing manager bij Habesha, vertelt:
“Door de zeer onregelmatige elektriciteitsvoorziening in Ethiopië, moesten we veel
diesel gebruiken om onze eigen elektriciteit
op te wekken. Dit beïnvloedde onze energiecijfers negatief. Toch gingen we door met
onze besparingsprogramma's. We deden
dit op basis van de bekende R-aanpak:
‘Reduce, Re-use and Recycle’. Allereerst
namen we de energiebesparingskansen
tijdens het brouwproces onder de loep.
Door de hoge ligging van de brouwerij (op
2.840 meter) kunnen we toe met een lagere
kooktemperatuur tijdens het wortproces.
Hierdoor hebben we restwarmte over die we
elders in de brouwerij inzetten. Bijvoorbeeld
in de gist- en lagerkelder en de bottelarij.
Daarnaast wees een zorgvuldige test uit dat
we de kooktijd met tien minuten konden
inkorten zonder dat dit aan de smaak van
ons bier iets afdeed.”
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Hitte hergebruiken

Daarbovenop wist Habesha energie te
besparen door het efficiënter inzetten van
de twee gigantische boilers die de stoom
genereren voor de hele brouwerij. Surafel
licht toe: “Als de stoomvraag vanuit de
brouwerij te groot werd, kon de druk van
één van de boilers terugvallen. Om dit te
compenseren, schakelden we dan snel de
andere boiler in. Dat kostte enorm veel
energie. Na enig onderzoek bleek dit niet
nodig. De druk in het stoomsysteem bleek
zich namelijk na verloop van tijd vanzelf te
herstellen. Vandaar dat we besloten op de
boilers een timer te zetten die dit proces
automatisch uitstelt.” En zo wist de
Ethiopische brouwerij nog meer slimme
stappen te melden, die opgeteld zorgden
voor een forse energiereductie.

Door de hoge ligging
van de brouwerij
kunnen we toe met
een lagere kooktemperatuur.
Surafel Bogale
Brewing manager Habesha

Surafel Bogale licht de ontwikkelingen
van de Habesha brouwerij toe tijdens het
technologisch seminar in december.
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Hoogwaardig
hergebruik
Ambitie

De laatste pijler van onze circulariteitsstrategie is hoogwaardig
hergebruik: het opnieuw bruikbaar maken van co-producten, reststromen en restwater
door ze zo hoog mogelijk in de keten terug te brengen. Belangrijk voor ons is vooral dat
we zo min mogelijk grondstoffen en materialen verloren laten gaan.

Resultaten 2019
Hergebruikmogelijkheden
reststromen onder de loep

De belangrijkste reststromen bij Swinkels
Family Brewers zijn papier, glas, kunststof,
metaal en restafval. Afgelopen jaar brachten
we voor Lieshout in kaart wat de exacte
omvang van deze stromen is, waar de
reststromen nu terechtkomen en op welke
vlakken verbetering mogelijk is. In 2020
gaan we hiermee ook beginnen in de andere
brouwerijen. Daarnaast wezen we in 2019
één centrale eindverantwoordelijke aan voor
alle reststromen, die samen met afvalverwerkers op zoek gaat naar de optimale
manier om deze materialen opnieuw
nuttig te maken.

Restwater niet verloren laten gaan

Een deel van het water dat we gebruiken
komt niet in onze bieren terecht. We maken
met water bijvoorbeeld ook onze machines
schoon. Het water dat we daarvoor
gebruiken, zuiveren we bij vijf van onze
zeven productielocaties met een eigen
afvalwaterzuiveringsinstallatie. In Lieshout
én in Ethiopië geven we een deel van dat
gezuiverde water terug aan de omgeving
via het Boer Bier Water-drainagesysteem.
In Lieshout gebeurt dat op grotere schaal
dan bij Habesha.
Niet al onze brouwerijen hebben een
waterzuiveringsinstallatie. Brouwerij de
Molen is hier bijvoorbeeld simpelweg te klein
voor. Bij brouwerijen zonder waterzuivering
wordt het restwater gezuiverd door de
gemeente of het waterschap.

Op het gebied van
circulair ondernemen
zijn we nu aan het
zaaien en het kiemen.
Het oogsten is aan de
volgende generaties.
Wietse van den Bogaard
Head of brewing

We stelden in 2019 dat we circulair omgaan
met restwater als we de volgende maatregelen hebben doorgevoerd:
• restwater hergebruiken (door het opnieuw
in te zetten bij de productie, bijvoorbeeld
als schoonmaak- of koelwater, of door
het terug te geven aan de omgeving via
een project als Boer Bier Water)
• energie (biogas) winnen uit restwater
via onze eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties
• grondstoffen in het slib nuttig gebruiken
(bijvoorbeeld door het na compostering
te gebruiken als organische meststof)
Voor brouwerij Habesha startten we afgelopen jaar met de bouw van een nieuwe
afvalwaterzuivering. Door de sterke groei
van deze brouwerij was de oude installatie
namelijk te klein geworden. Helaas waren

er wat problemen bij de bouw. Daarom wordt
de installatie in 2020 pas operationeel. Hierdoor
overschreden we in Ethiopië afgelopen jaar de
vergunningsnormen voor het gebruik van water.
Met de nieuwe installatie is dit in 2020 waarschijnlijk niet meer het geval.

Toekomstplannen 2020

In 2020 willen we voor 50% circulair
ondernemen. Dit doen we door te groeien op
alle onderdelen. Op projecten en innovaties
ten aanzien van niet-productgerelateerde
materialen, machines, gebouwen, energie- en
waterverbruik zal de meeste focus liggen.
We dragen bij aan
verantwoorde productie
door zoveel mogelijk
duurzame of gerecyclede
grondstoffen in te kopen.
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Nieuwe kansen
voor co-producten
H

et brouw- en moutproces kent een bijzondere categorie reststromen, namelijk co-producten. De bierbostel die overblijft na het
brouwproces is hier een goed voorbeeld van. Dit co-product maakten
we opnieuw inzetbaar door het te verkopen als veevoer in Nederland, België
en Ethiopië. Gist, koolzuur en ethanol zijn ook co-producten van het brouwproces, net als het slib uit onze afvalzuiveringsinstallaties en condenswater.
Al deze co-producten zetten we opnieuw in, waarbij we zoveel mogelijk
waarde willen toevoegen en ze daardoor zo hoog mogelijk terug in de keten
brengen. CereX ging in 2019 op zoek naar innovatieve ideeën hiervoor.
De eerste zijn inmiddels gevonden.
“Naar aanleiding van de interne aankondiging ontvingen we ontzettend veel
aanmeldingen voor de verschillende innovatiegroepen”, vertelt Jeltje Daamen,
die het initiatief leidt. “Vanuit alle lagen van de organisatie dragen mensen
ideeën aan, maar ze zijn ook heel nieuwsgierig. Is bostel het nieuwe goud? Kan
het worden ingezet voor brood, koekjes, vegaburgers en chips? Kan Swinkels
Family Brewers een veganistisch eiwit uit haar co-producten halen? Met al dit
soort vragen zijn we bezig en we daar krijgen we ontzettend veel energie van.”

Parameter

2019

Circulaire inzet co-producten (%)

91

Circulaire inzet reststromen (%)

82

Doorgevoerde maatregelen om restwater circulair in te zetten (%)
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Tabel 3: Circulaire inzet
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Toewerken naar circulaire
gebouwen en machines
Ambitie

Circulair ondernemen kan alleen als naar de hele keten
wordt gekeken. Ook wat betreft onze machines en panden streven we
zodoende naar volledige circulariteit. Bij de aanschaf kijken we bijvoorbeeld
al kritisch naar de materialen en levensduur van gebouwen en machines.
Maar we zijn ook scherp op hoe we ons onderhoud slimmer en duurzamer
kunnen regelen. Simpelweg slopen is voor ons geen optie.

Resultaten 2019
Beoordeling circulariteit
uitgekristalliseerd

Afgelopen jaar onderzochten we hoe
we de circulariteit van onze gebouwen en
machines het best kunnen meten. Het was
een fikse puzzel, maar we zijn er bijna uit.
We hebben diverse bronnen geraadpleegd,
overlegd en definities opgesteld. Een van de

struikelblokken bij het beoordelen van de
circulariteit van gebouwen en machines
was de vraag wat het beste moment is om
dit te doen. Vlak voor de aanschaf, als iets
al staat, of bij de sloop? We vinden alle
drie belangrijk en gaan op alle drie sturen.
Door deze benadering komt de post
‘machines en gebouwen’ drie keer terug

in onze circulariteitsberekening (zie figuur 2
‘Ons eigen circulariteitsmodel’). Bij de aankoop
van nieuwe machines en gebouwen (plus de
onderdelen hiervoor) proberen we zoveel
mogelijk te werken met gerecyclede of
hernieuwbare materialen. Daarnaast kijken
we hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze
gebouwen en machines zo lang mogelijk
meegaan. Tot slot vinden we het belangrijk
dat gebouwen en machines aan het eind van
hun levensduur gereviseerd en opnieuw ingezet
kunnen worden of - als het echt noodzakelijk
is - zo circulair mogelijk worden gesloopt.
Dit jaar hebben we vastgelegd voor hoeveel
procent het onderdeel ‘gebouwen’ meetelt
in de circulariteitsformule, maar we hebben
nog onvoldoende data om de berekening
te kunnen maken. Daarom zetten we de
circulariteit van onze gebouwen en machines
voor 2019 op 0%.

Projectverhaal

Smart maintenance:

Onderhoud voorspellen?
Het kan!
et onderhoud aan onze machines gebeurt preventief en op vaste tijden om
uitvallen te voorkomen. We vervangen daardoor jaarlijks of zelfs maandelijks
onderdelen zonder dat ze echt al aan het einde van de levensduur zijn. Onze
global manager maintenance & engineering Hans van Vijfeijken vroeg zich op een dag
af of dit wel nodig was. Geven de meeste machines zelf niet genoeg informatie om
onderhoud gericht te kunnen voorspellen? Hij dook in het onderwerp, sprak met collega’s,
stelde kritische vragen en kwam tot de conclusie dat het misschien mogelijk was.
We besloten de proef op de som te nemen met een inpakmachine. We pleegden er
bewust geen onderhoud meer aan. En wat bleek? Afwijkende data van een bepaalde
motor gaf al in een vroegtijdig stadium een indicatie voor een verslechterde conditie.
Het onderhoud daaraan was daardoor inderdaad te voorspellen. Hans: “We staan nog
maar aan het begin van ‘smart maintenance’, maar we hebben gezien dat het kan.
Daarom starten we binnenkort ook met een pilot op onze vulmachines.” Dit project is
één van de projecten die binnen ons Intelligente Brouwerij-programma vallen.

H

Hans van Vijfeijken,
Global manager engineering
& maintenance
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Samen verder
kijken tijdens de
leveranciersdag
n het kader van onze circulariteitswens gaan we hierover steeds
vaker in gesprek met onze leveranciers. Dit jaar organiseerden
we de eerste leveranciersdag voor onze machinebouwers.
Op die dag gingen we met hen in gesprek over onze circulariteitswensen.
De meeste machinebouwers zetten de afgelopen jaren al enorme
stappen op het gebied van energie- en waterbesparing. Maar tijdens
de dag bleek dat er ook zaken waren waar de meesten nog nooit aan
hadden gedacht, zoals lease- of terugkoopopties, levensduurverlenging
en het verhogen van het aandeel gerecycled materiaal in machines.

I

Er ontstonden levendige gesprekken,
zelfs tussen concurrenten
Toen we hierover aan de praat raakten, ontstonden levendige
gesprekken, zelfs tussen concurrenten. Zo werden ter plekke tal van
nieuwe ideeën geboren. Het onderstreepte voor ons maar weer eens hoe
belangrijk het is om van tijd tot tijd de koppen bij elkaar te steken en
kennis te delen. In 2020 gaan we daarom weer een leveranciersdag
organiseren, maar voor een andere groep leveranciers.
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Nieuwe plannen smeden
voor een prachtig,
oud brouwhuis
et historische brouwhuis van brouwerij Rodenbach staat midden in
Roeselare en is gebouwd in 1864. In de foederzalen staan nog 294 eiken
vaten waaraan het bijzondere Rodenbach-bier haar karakter ontleent.
De oudste vaten gaan terug tot 1872. Het oude brouwhuis werd in de loop der jaren
te klein, daarom betrok brouwerij Rodenbach in 2001 al een nieuw brouwhuis.
Sindsdien staat het oude leeg. Vanuit circulair en historisch oogpunt willen we dit
stukje Belgisch erfgoed niet verloren laten gaan. Dus gingen we in 2019 op zoek
naar een nieuwe bestemming.

H

Dit stukje Belgisch erfgoed
laten we niet verloren gaan
Het oude brouwhuis is nog in goede staat, maar omdat het al een poos leegstaat
moet er wel het nodige aan gebeuren. Vooral om het te kunnen laten voldoen
aan de eisen van deze tijd. Zo zijn er bijvoorbeeld geen vluchtwegen of elektrische
voorzieningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat deze bijzondere locatie zo
goed mogelijk opnieuw wordt benut. Architectuurstudenten uit Roeselare vroegen
we daarom ideeën uit te werken voor de toekomst. Die hadden ze te over. Het plan
is nu om het brouwhuis in fases te renoveren. Om te beginnen komt er een shop en
degustatieruimte. Daarnaast spelen we met de gedachte om een escaperoom te
realiseren. Wat het exact gaat worden moet de tijd nog uitwijzen. Eén ding staat
voor ons wel vast: het moeten bestemmingen zijn die de naam Rodenbach en de
mooie bieren op handen blijven dragen.

— 56

Circulair ondernemen

PROJECTVERHAAL

Circulair vanuit
een innerlijke
overtuiging
Vanuit een innerlijke overtuiging gaat een pater goed om met wat God ons
gegeven heeft, niet omdat het een trend is. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is voor de paters van de Koningshoeven dan ook altijd een
vanzelfsprekendheid geweest. Ze gaan daarin verder dan veel andere brouwerijen
en schuwen het niet om er extra in te investeren. Zodoende ontwierpen we voor
de Koningshoeven in 2019 voor het eerst een circulair gebouw.

Broeder Isaac loopt voorbij het nieuwe gebouw
dat met gerecyclede bakstenen is gebouwd.

Circulair vanuit een innerlijke overtuiging
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Voor het gewicht aan
hout dat we gebruikten,
plantte de abdij zelf
bomen terug.
Fabiènne van Thiel - Swinkels
Head of facilities & construction

Vuurdoop

Toen in 2019 de gist- en lagercapaciteit
van de brouwerij aan uitbreiding toe was,
pleitten de monniken voor een zo circulair
mogelijke oplossing. Een mooie uitdaging
voor ons architectenteam. Het wiel
voor het bouwen van een circulaire
lagercapaciteit was immers nog niet
uitgevonden. Architecte Fabiènne
Swinkels: “Voor de bouw van de biologische
waterzuivering gebruikten de paters het
materialenpaspoort van Madaster, een
online register waarin je vastlegt welke
materialen worden gebruikt en wat hun
waarde is. Zowel op het moment van de
bouw als op het moment van sloop. Van de
opbouw van deze tool leerden we veel. Mooi
vond ik ook dat de abdij het gewicht aan
hout dat we gebruikten graag wilde weten,
om zelf nieuwe bomen te planten.”

Gerecyclede baksteen

Het nieuwe gebouw is naast
de huidige bottelarij gebouwd.

Om zo circulair mogelijk te kunnen bouwen,
koos de Koningshoeven voor het gebruik
van bakstenen van gerecycled materiaal.
Fabiènne: ‘De beschikbaarheid van circulaire
materialen viel ons best tegen en de keuze
voor een gerecyclede baksteen bracht een
aantal belangrijke lessen met zich mee. Zo
bleken deze bakstenen maar een paar keer
per jaar te worden gemaakt, waardoor de
levertijd aanzienlijk langer was dan normaal.
Bovendien konden de stenen niet op de
traditionele manier worden gevoegd. Het
zijn typisch van die verrassingen waar je
tegenaan loopt als je circulair gaat werken.”

De lat nog hoger voor 2020

Onze circulariteitswens maakt bouwen
complexer en planningtechnisch is er meer
om rekening mee te houden. Toch is de
Koninghoeven van plan circulair door te
pakken. Er zijn al ideeën voor een circulaire uitbreiding van de keuken van het
proeflokaal. Samen met de paters van de
Koningshoeven willen we de lat weer hoger
leggen. We willen dit keer namelijk alleen
met hout gaan bouwen en opteren voor een
groen dak beplant met sedum. De toekomst
zal leren of aan deze mooie ambities kan
worden voldaan.

Het nieuwe gebouw wordt gebruikt voor een
uitbreiding van de gist- en lagercapaciteit.
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Dilemma
Lege blikjes
op straat:
is statiegeld echt
de oplossing?
Als familiebedrijf hebben we een circulariteitsambitie en daar investeren we in. Dat heeft
betrekking op de gehele keten: van de inkoop van grondstoffen en verpakkingsmaterialen,
het hele brouw- en moutproces, tot aan logistiek en het hergebruik van reststromen.
Als producent van bier en fris werken we met verschillende verpakkingsmaterialen,
waaronder blik. Blik is één van de meest recyclebare verpakkingen die we hebben, omdat
blik via het huidige nascheidingssysteem in Nederland vrijwel volledig gerecycled kan
worden. Toch komen blikjes onverhoopt in de publieke ruimte terecht. Het gaat dan om
2,5% van het totaal aan zwerfafval*.
De discussie over het heffen van statiegeld op blikjes in Nederland is voor ons een echt
duurzaamheidsdilemma. Enerzijds is de verpakking zelf zeer recyclebaar en een aantrekkelijk
product voor de consument door het gebruiksgemak. Statiegeld zou een zeer goed recyclebare
verpakking minder aantrekkelijk kunnen maken. Anderzijds heeft het heffen van statiegeld op
blik mogelijk invloed op de verlaging van het aandeel blik in zwerfafval. We vragen ons daarbij
af of het heffen van statiegeld op blik daadwerkelijk een oplossing voor het brede zwerfafvalprobleem gaat zijn en of alle milieuaspecten wel goed meegenomen worden in de discussie.
Het grotere doel in de discussie is soms onduidelijk: gaat de hele discussie over het oplossen
van het plastic soup probleem? Of gaat het over het zoeken naar een oplossing voor het
terugbrengen van het aandeel blik in zwerfafval? Hoe zit het precies met de CO2- en stikstofuitstoot als je de keten met de huidige systematiek via nascheiding vergelijkt met een keten
waarin blikjes via een statiegeldsysteem terugkomen? Of streven we naar circulariteit in zijn
geheel, waarbij alle elementen van de keten zijn meegenomen? We merken dat sentimenten
en belangen soms de overhand krijgen in de politieke discussie, terwijl we alle feiten nog niet
kennen om een goede afweging te maken.
Als brouwer zijn wij niet de enige belanghebbende. Het raakt frisdrankfabrikanten, gemeenten
(denk alleen al aan handhaving), maar ook supermarkten, tankstations, afvalverwerkingsbedrijven, fabrikanten van recyclesystemen en natuurlijk de consument. Met zo mogelijk ook
gevolgen voor de marktwerking. We vinden het daarom belangrijk om alle mogelijke scenario’s
met bijbehorende effecten voor zowel bedrijfsleven, gemeenten als de consument te
onderzoeken. Wij zijn geen voorstander van een kortetermijnoplossing. We zoeken als
familiebedrijf naar wat het best is voor de omgeving en toekomstige generaties.

* Bron: Onderzoek van Rijkswaterstaat, Landelijke zwerfafval monitor - 2018
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Veiligheid
en welzijn
Ambitie We vinden het belangrijk dat ons bedrijf

voelt als één grote familie, dus zorgen we goed voor onze
medewerkers. We leerden de afgelopen jaren ook op elkaar te
letten als het om veilig werken gaat. Bij Swinkels Family Brewers
vinden we het namelijk belangrijk dat onze mensen met plezier
aan elke werkdag beginnen en aan het eind van een dag gezond
weer thuiskomen. We hebben een concreet veiligheidsbeleid
met doelstellingen. We streven naar nul bedrijfsongevallen.
Ondanks alle aandacht en tijd die we hierin stoppen, wisten we
dat doel nog niet te behalen. Gelukkig zagen we het aantal
ongevallen in 2019 wel opnieuw dalen.
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Resultaten

2019

Het gaat de goede kant op

We verbeterden de veiligheid in de
organisatie de afgelopen jaren door
aandacht te besteden aan onveilige
situaties. Door onveilige situaties op te
sporen en de juiste maatregelen te nemen,
zorgden we ervoor dat het aantal bedrijfsongevallen daalde. Het gaat dus de
goede kant op, maar we zijn er nog niet.
Elk ongeval is er namelijk één te veel.

Veiligheidsaanpak meer
eigen gemaakt

Om de veiligheidssituatie verder te
verbeteren, namen we afgelopen jaar zelf
het heft in handen. We trokken nieuwe
veiligheidsmedewerkers aan die samen
met onze mensen aan veiligheid gingen
werken. De goede elementen van ons
veiligheidsprogramma Be Safe behielden
we, maar wat minder goed voelde voor ons
als organisatie pasten we aan. Zo bleek de
afgelopen jaren dat de rapportages met
enorme lijsten verbeterpunten voor ons niet
werkten. Ze werden te weinig opgevolgd.
Een uniforme benadering bleek niet de
oplossing met al onze verschillende
brouwerijen. Er ontstond hierdoor een

schijnveiligheid en in de praktijk veranderde
er weinig. Daarom kozen we ervoor om
de gezamenlijke zorg voor veiligheid te
versimpelen: duidelijke afspraken, herhalen
en zo progressie boeken, dat is nu de insteek.
We lopen meer observeratierondes met
medewerkers, communiceren over veiligheid
en zorgen ervoor dat veiligheidsmedewerkers goed te vinden zijn. Daarnaast werkten
we in 2019 aan een betere begeleiding
en instructie van nieuwe medewerkers,
uitzendkrachten en contractors op
veiligheidsgebied.

Openheid over beleid

Bij Swinkels Family Brewers houden we ons
voor het creëren van een veilige, gezonde en
prettige werkomgeving aan de richtlijnen
van OESO, de International Labour
Organisation, ISO 26000 en nationale
wet- en regelgeving. We willen minstens
voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving
en waar wij deze niet toereikend vinden,
gaan we verder en nemen we onze
verantwoordelijkheid.

We dragen bij aan
waardig werk, zorgen
voor een veilige en
gezonde werkomgeving voor
alle werknemers.

Lees ons volledige veiligheidsbeleid op
www.swinkelsfamilybrewers.com.

We bereikten de mijlpaal van
1.000 dagen zonder ongeval
met verzuim bij de mouterij
in Lieshout. Dat vierden we
met vlaai.
Martijn van Iersel
Manager quality & technology Holland Malt
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Parameter

Doelstelling 2019

Ongevallen met verzuim (LTA)
Ongevallen met verzuim bij contractors (LTA)
Ongevalsfrequentie (ongevallen met verzuim per 100 fte)
Dodelijke ongevallen
Tabel 4: Ongevallen

10% reductie t.o.v. 2018

2019

2018

2017

22

29

36

1

5

2

1,04

1,35

2,33

0

0

0
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Swinkels Family
Brewers heeft
ethiek, integriteit en
transparantie hoog in
het vaandel staan.

Resultaten

2019

Swinkels Family Brewers is een familiebedrijf.
We vinden dat dit voelbaar moet zijn in de
hele organisatie. We willen onze medewerkers een loyale, veilige omgeving kunnen
bieden. Een omgeving waarin je merkt dat
je werk ertoe doet en die je stimuleert om
het beste van jezelf te laten zien. Waar
je met plezier aan een nieuwe werkdag
begint. Ook als organisatie plukken we
daar namelijk de vruchten van. Gelukkige
medewerkers zijn immers productiever.
En als we samen lol in ons werk hebben, is
het ook niet zo’n probleem als we wat langer
door moeten tot ons pensioen. Daarom
vinden we het belangrijk om goed te zorgen
voor iedereen die bij ons werkt. Tot en met
onze uitzendkrachten. Want ook als je
tijdelijk bij ons bent, hoor je voor ons bij
de familie.

Extra aandacht loont

In 2019 groeide onze organisatie opnieuw.
Er kwamen meer mensen bij dan er
vertrokken. Bovendien daalde ons ziekteverzuim. Wat daaraan zeker heeft bijgedragen, is dat we onze managers afgelopen
jaar trainden in het begeleiden van
medewerkers die tobben met hun
gezondheid, lichamelijk of geestelijk.
Zo zorgen we ervoor dat mensen minder
lang ziek zijn, maar voorkomen we in
veel gevallen ook dat mensen door ziekte
thuisblijven.

Aandachtspunt: diversiteit

Bij het aannemen van nieuwe mensen is
kwaliteit voor ons altijd doorslaggevend
geweest. Op alle niveaus. Onze directieleden, managers en leden voor de raad
van commissarissen zijn nu voornamelijk
mannen. Het is iets wat in de loop van de
tijd zo is ontstaan en waar we nooit bewust
op hebben gestuurd, maar we beseffen
dat er op dit vlak werk aan de winkel is.
We onderstrepen het belang van diversiteit
en gaan er de komende jaren actiever op
sturen. Daarbij is de zorg voor diversiteit
voor ons nadrukkelijk meer dan zorgen
voor een betere verdeling tussen mannen
en vrouwen. Ook diversiteit in nationaliteit
en leeftijd vinden we belangrijk.

Beloning marktconform

Bij Swinkels Family Brewers streven we
naar een marktconforme beloning van
onze medewerkers. Wij vergelijken hiervoor
al onze salarissen met een gerenommeerde
benchmark en trekken op basis daarvan ons
salarisgebouw gelijk met dat in de markt.
38% van onze medewerkers in Nederland
belonen we op basis van de afspraken
binnen onze cao. Functies boven een
bepaalde schaal vallen daarbuiten.
Hierdoor is er meer ruimte om variabele
elementen in de beloning op te nemen.
Ook de salarissen die buiten de cao vallen
vergelijken we echter met de benchmark.

Naast een vast salaris ontvangen ‘buitencao’ers’ een variabele beloning die
gedeeltelijk afhangt van de financiële
performance van Swinkels Family Brewers
en van afdelings- en individuele doelstellingen. Dit kunnen doelstellingen zijn
op het gebied van de ontwikkeling van de
medewerker, maar ook duurzaamheidsdoelstellingen.

Gedragscode

Als organisatie hebben we waarden en
normen waar we voor staan. We vinden dat
deze herkenbaar moeten zijn in de manier
waarop we werken. Zowel intern, bij de
omgang met collega’s, als extern, in het
contact met businesspartners, consumenten en andere relaties. Daarom legden
we onze waarden, normen en gedragsregels
vast in een gedragscode. Hierin is ook
een klokkenluidersregeling opgenomen,
waarmee we voldoen aan de wet ‘Huis
voor klokkenluiders’. Deze wet regelt
rechtsbescherming van medewerkers die
een werkgerelateerde misstand willen
melden. Alle nieuwe medewerkers tekenden
in 2019 de gedragscode.
Lees onze gedragscode op
www.swinkelsfamilybrewers.com.

Parameter

2019

2018

2017

Fte (excl. verkoopkantoren, uitzendkrachten en stagiairs)

1.629

1.615

1.453

Ziekteverzuim

2,7%

2,8%

3,6%

In/uit dienst
Percentage vrouwen in dienst
Tabel 5: Werknemers en welzijn

220 in dienst/193 uit dienst 277 in dienst/159 uit dienst 159 in dienst/97 uit dienst
18%

18%

19%
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Angelique Heckman,
Chief people & culture officer

Vertrouwenspersonen en
compliance programma

Swinkels Family Brewers heeft ethiek,
integriteit en transparantie hoog in het
vaandel staan. Om hiervoor in de praktijk
zorg te dragen, stelden we een compliance
programma op en hebben we twee
compliance officers. De regels die voor al
onze medewerkers gelden in het kader van
het compliance programma legden we vast
in een compliance manual. Hierin gaan we
ook in op onderwerpen als mededingingsrecht, omkoping en handelspraktijken.
Bij de compliance officers zijn gedurende
2019 geen meldingen binnengekomen.

De structuur op onze
groei afstemmen

Onze organisatie groeit snel in binnen- en
buitenland. Dit jaar werd brouwerij de Molen
lid van onze familie en namen we een
minderheidsaandeel in de Georgische
brouwerij Argo. Om ondanks die groei alle
medewerkers optimale arbeidsomstandigheden te kunnen blijven bieden, moesten
we op zoek naar nieuwe structuren. Bij de
brouwerijen Palm en Rodenbach gingen we
in 2019 werken met de performancecyclus,
het beloningssysteem, het gezondheidsbeleid en het duurzame inzetbaarheidsprogramma van het overkoepelende beleid

PSV+
lifestyleprogramma
et het Be Fit-programma bieden we onze
Nederlandse en Belgische medewerkers
activiteiten om fit te blijven en zo te zorgen
voor o.a. duurzame inzetbaarheid, verzuimbegeleiding
en verantwoord alcoholgebruik. Dit jaar maakten we
het nog leuker, met het leefstijlprogramma van PSV+.

M

Gedurende 12 weken gingen de medewerkers aan
de slag met bewegen, voeding, ontspanning en
werden ze bewust gemaakt van hun levenswijze.
De bijeenkomsten vonden plaats in het PSV-stadion
De Herdgang, of op het hoofdkantoor in Lieshout.
In de ‘Sjef van Run zaal’, ook wel het spelershome
genoemd (hier komen de spelers na een wedstrijd
met hun families samen) vond de eerste bijeenkomst
plaats. Er stonden 25 goodiebags klaar met daarin het
PSV-trainingsshirt, het PSV-werkboek en een NEO
Health GO-beweegmeter. Vanwege het grote succes
van dit PSV+-programma, wordt dit in 2020 opnieuw
opgestart.

Projectverhaal

van Swinkels Family Brewers. Daarnaast
stelden we een nieuwe chief people &
culture officer aan: Angelique Heckman.
Zij gaat samen met de rest van de directie
op zoek naar een goede balans tussen de
Swinkels-familiecultuur en de professionele
internationale organisatie.
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Toekomstplannen 2020

In 2020 vernieuwen we een aantal
belangrijke praktische zaken, zoals de
ondernemingsraad en onze cao. Wat de
or betreft hopen we te komen tot een
diverse groep, zodat alle bedrijfsonderdelen
vertegenwoordigd zijn. Om optimaal op de
hoogte te blijven van wat er in de organisatie leeft, gaat de raad van bestuur de
or actiever bij onderwerpen betrekken.

Tot slot gaan we komend jaar onderzoek
doen naar een nieuwe performance
management-structuur. We willen medewerkers gaan inspireren om hun prestaties
te verbeteren om zo de capaciteiten van het
hele team naar een hoger plan te brengen.
Voor de toekomst streven we daarnaast
naar een actief veiligheids- en gezondheidsprogramma per vestiging of bedrijfsonderdeel en een gemiddeld ziekteverzuim
lager dan 3%.

Door nauwere samenwerking met vakbonden willen we in 2020 komen tot een
toekomstbestendige cao die breder kijkt
dan de salarissen van medewerkers. Het
streven is tevens zaken te vereenvoudigen.

Projectverhaal

Generatieregeling
1.0 en 2.0
M

Met de Generatieregeling kunnen medewerkers 5 jaar voorafgaand
aan de AOW-leeftijd minder gaan werken. Vooral bij fysiek werk kan
het lastig zijn dat de AOW-leeftijd steeds verder opschuift naar
achteren. Het is goed om daarbij stil te staan. Hoe ouder we worden, hoe
harder we moeten werken om vitaal te blijven. Met onze generatieregeling
helpen we onze medewerkers zodat we gezamenlijk het welzijn én de
inzetbaarheid van onze medewerkers bevorderen. In 2019 hebben we een
nieuwe generatieregeling gemaakt, regeling 2.0. In deze situatie ga je een jaar
eerder met pensioen door verlofsparen. Op dit moment hebben we nog geen
deelnemers aan de regeling 2.0, maar er is een aantal medewerkers mogelijk
geïnteresseerd. Aan de generatieregeling 1.0 doen 20 medewerkers mee.

Tonny Dancet,
werkzaam
bij brouwerij
Rodenbach.
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Verantwoord
alcoholgebruik
Ambitie Bier en andere alcoholische dranken zijn al eeuwen

een aangenaam onderdeel van het sociale leven. En dat kan ook
prima, zolang je er verantwoordelijk mee omgaat. In Nederland zijn
de afgelopen jaren een aantal positieve trends zichtbaar: jongeren
drinken minder en starten er later mee, de alcoholconsumptie
daalde sinds 2000 met 17% en het segment alcoholvrij groeit de
laatste jaren hard. Als bierbrouwer, familiebedrijf en werkgever
voelen wij het als onze plicht om, waar mogelijk, bij te dragen
aan verantwoord alcoholgebruik en mensen bewust te maken
van het belang hiervan.
Dit doen we op drie manieren:
• door beleid en communicatie (intern en extern);
• door een groeiend aanbod alternatieven;
• door samen te werken met derden.
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Resultaten

We bieden consumenten
laag- en non-alcoholische
alternatieven. In al onze
uitingen stimuleren we
verantwoord alcoholgebruik.

2019
Beleid en communicatie

In 2018 rolden we ons interne verantwoordalcoholgebruikbeleid uit en introduceerden
we de verantwoorde marketing- en
communicatiecode voor Nederland
(gebaseerd op de Nederlandse reclamecode voor alcoholische dranken en Stiva
afspraken). In 2019 legden we een aantal
basisafspraken vast in een internationaal
geldende verantwoorde marketing- en
communicatiecode. Lees de volledige code
op www.swinkelsfamilybrewers.com.
Voor alle landen waarin we actief zijn geldt:
• We voldoen aan onze interne verantwoorde marketing- en communicatiecode;
• We volgen de lokale wet- en regelgeving
en reclamecode voor alcoholhoudende
producten. Deze is bekend bij alle
collega's in marketing en sales en
hun bureaus.
• Bij aanpassingen in de regelgeving,
wetgeving of reclamecode, informeert
onze afdeling communicatie alle
betrokkenen. Bij twijfel nemen we vooraf
contact op met het toezichthoudende
orgaan Stiva.
• Al onze verpakkingen moeten voorzien
zijn van duidelijke pictogrammen die
waarschuwen voor de gevaren van
alcoholgebruik. De logo’s verschillen per
land, maar zijn o.a. ‘18+’, ‘Don’t drink &
drive’, ‘Zwanger geen alcohol’.

• Onze campagnes, ook die voor alcoholvrij
bier, richten zich alleen op de
leeftijdsgroep 18+, ook al is de wettelijke
minimumleeftijd lokaal anders.
• Ons beleid is dat we geen events
sponsoren waarbij meer dan 25% van
de bezoekers jonger dan 18 jaar is.
• Blijkt uit de reacties van toezichthoudende organen of derden dat we niet
voldoen aan de wet- en regelgeving, dan
passen we communicatie-uitingen of
verpakkingen direct aan. Tot nu toe
kwam dit nog niet voor.

Samen verantwoord
alcoholgebruik stimuleren

Groeiend aanbod
alternatieven voor alcohol

De komende jaren investeren we in innovaties rondom 0.0%-bieren. Daarnaast
zullen we de afspraken die we maakten in
het kader van het Nederlandse Preventieakkoord naleven en ons inzetten om de
zichtbaarheid en beschikbaarheid van
0.0%-varianten in het sportkanaal en
binnen studentenverenigingen te vergroten.
In 2021 is de reclame die wij maken rondom
amateursportvelden zoveel mogelijk
aangepast naar 0.0%. Verder zorgen we dat
we in de toekomst compliant blijven met de
wet- en regelgeving in de verschillende
landen waar we actief zijn.

We bieden een groot aantal mooie
alternatieven voor alcohol en promoten
deze actief. In 2019 groeide het aantal
alcoholvrije en laagalcoholische bieren
in ons portfolio opnieuw. We investeren in
nieuwe brouwmethoden en -installaties om
te zorgen dat deze bieren van hoge kwaliteit
zijn. Begin 2020 komen we daarnaast met
een nieuwe Palm 0.0% op de markt.
Tot slot investeren we fors in de promotie
van 0.0%. In het Verenigd Koninkrijk wordt
bijvoorbeeld het volledige marketingbudget ingezet op alcoholvrij bier.

Parameter
Alcoholvrije of laagalcoholische bieren hl t.o.v. totaal hl (<3,5 vol %) (%)
Tabel 6: Percentage alcoholvrije of laagalcoholische bieren

Om te zorgen voor verantwoord alcoholgebruik is het belangrijk dat mensen
beschikken over de juiste kennis en dat
informatie over verantwoord alcoholgebruik
goed wordt gebracht. Wij pakken zelf onze
rol, maar we zoeken ook de samenwerking
met allerlei partijen. Zo geven we voorlichting bij sport- en studentenverenigingen.
Waar we met wie samenwerken zie
je hiernaast.

Toekomstplannen 2020 -2025

2019

2018

2017

8,7

8,6

8,7
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Frankrijk
Italië
Sponsoring van de marathons
van Venetië en Florence, het
nationale skiteam en het
ski-evenement in Valsusa met
Bavaria 0.0%.

Communicatie beperkt en
in lijn met de Evin-law.
Ondersteuning van het ‘Don't
drink & drive’-programma SAM.
Op alle evenementen in Frankrijk
waar onze bieren geschonken
worden bieden we 0.0%varianten aan.

Verenigd
Koninkrijk
We zijn het eerste biermerk dat
met 0.0%-bier een voetbalclub
sponsort in het VK (Derby County,
met als coach Phillip Cocu).
Dit sponsorship hebben we voor
drie seizoenen vastgelegd.

België
Nederland
Opvolging en voorbereiding van
de afspraken uit het Nationaal
Preventieakkoord, waarin
maatregelen staan om roken,
overgewicht en problematisch
alcoholgebruik tegen te gaan.
Via de overkoepelende
organisatie Nederlandse Brouwers
ondersteunen we verschillende
campagnes zoals al jaren de
‘BOB’-campagnes.
We bieden alcoholvrije
alternatieven bij studenten- en
sportverenigingen. We zorgen
sinds 2018 ook voor alcoholvrij
bier op de tap.
32% van het marketingbudget
ging in 2019 naar 0.0%-advertising.

Via de Federatie van Belgische
Brouwers ondersteunen we de
Belgische BOB-campagne en
de Respect 16-campagne.
Deze laatste campagne helpt
barpersoneel op festivals door
te onderstrepen dat er geen
alcohol wordt verkocht aan
jongeren onder de 16 jaar.

Export overig
54% van het ‘non-working’
marketingbudget gaven we uit
aan 0.0%-advertising. In 2020
zijn we voornemens 0.0% meer
naar voren te schuiven.

Ethiopië
Het aanbrengen van ‘verstandig
drinken’-boodschappen
op 110 vrachtwagens en 76
bedrijfsauto’s.
Flashmobs in steden om
mensen te wijzen op de
verhoogde alcoholleeftijd en de
gevaren van onverantwoord
alcoholgebruik.
De introductie van een nieuw
dark malt drank: Negus.
Gestart met waarschuwingen
op Habesha-labels en in
communicatie-uitingen
(T-shirts, posters en koelkasten
bij verkooppunten).
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Verantwoord alcoholgebruik

Projectverhaal

Massaal
genieten
van 0.0% IPA
nspelend op de populariteit van IPA
introduceerden we in 2019 een nieuw,
toegankelijk, hoppig alcoholvrij bier: Bavaria
0.0% IPA. Lekker voor bij de barbecue of een ziltig
stukje oude kaas. De smaak werd goed ontvangen in
Nederland. Zo won Bavaria 0.0% IPA in april zilver op
de Dutch Beer Challenge en in december de prijs
‘beste product van het jaar’, in de categorie alcoholvrij bier.

I

Ook bij studentenverenigingen doet onze 0.0% IPA
het goed en 12 verenigingen hebben aangegeven over
te willen stappen naar dit bier op tap. We zien dit als
een belangrijke stap om 0.0% onder deze doelgroep
toegankelijker te maken. Het buitenland heeft
inmiddels ook van onze 0.0% IPA geproefd. Dat
smaakte duidelijk naar meer. In 2019 is 0.0% IPA
gelanceerd in Australië, Nieuw-Zeeland, IJsland,
Finland en Albanië.

– Bavaria 0.0% IPA
kreeg de Silver Medal
bij de Dutch Beer Challenge
2019 en won Product van
het Jaar 2019-2020.
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Lokale
betrokkenheid
Ambitie We willen voeling houden met onze klanten en

consumenten. Overal waar we gevestigd zijn. Daarom nemen we deel
aan evenementen die lokaal belangrijk zijn. We geloven namelijk dat
we als organisatie het meest bestendig kunnen groeien als we dat
vanuit het hart van onze lokale stakeholders doen. We hebben elkaar
immers nodig. Om die reden doen we ook graag iets terug. Voor de
ruimte die lokale gemeenschappen ons geven en voor het vertrouwen
dat we van consumenten krijgen. Liefst in de vorm van projecten waar
deze stakeholders op lange termijn echt iets aan hebben.
Op basis van onze stakeholdersanalyse bepalen we jaarlijks onze
belangrijkste lokale stakeholders en wat hun belangen en behoeftes
zijn. Vervolgens beslissen we per vestiging welke projecten en
evenementen we willen steunen. We vinden het belangrijk dat deze
projecten en ons beleid ten aanzien van lokale betrokkenheid in lijn zijn
met ons circulariteits- en overkoepelend mvo-beleid. We leren veel
door lokaal betrokken te zijn, maar maken ook veel mee. Hier enkele
hoogtepunten van onze wereldwijde avonturen uit het afgelopen jaar.
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Lokale betrokkenheid

Resultaten

2019

Steenhuffel
In Steenhuffel werd geld ingezameld ter ondersteuning
en bevordering van onderzoek naar ALS. Dit gebeurde
onder andere tijdens de Great Breweries Marathon, dwars
door de brouwerijen van Palm, Duvel en Bosteels. Daarnaast
toostte de Palm-brouwerij in 2019 met inwoners van
Groot Londerzeel op het nieuwe jaar, ondersteunde ze de
Genovevaprocessie en nam ze deel aan de ‘Warmste Week’,
waarvan de opbrengst dit keer ging naar VZW Levedale, een
woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een
beperking. Tot slot droeg brouwerij Palm met de opbrengst
van een succesvolle hoppluk bij aan cheques met een totale
waarde van € 25.000 die namens het Fonds Ereburger
Alfred van Roy aan vijf laureaten werden uitgereikt om de
jeugdverenigingen van Londerzeel te ondersteunen.

Lokaal
zit in
ons DNA
Roeselare
Brouwerij Rodenbach sponsorde het
wielerspektakel Natourcriterium in
Roeselare en zorgde voor een mooie
start van het jaarlijks terugkerende,
vierdaagse festijn De Batjes door een
reuzenvat Rodenbach aan te slaan op
de Grote Markt.

Berkel-Enschot
Brouwerij de Koningshoeven werkt al jaren samen met
de Diamantgroep om ook mensen met een beperking
een leuke baan te kunnen bieden. In 2019 staken
vijftien mensen van de Diamantgroep de handen uit
de mouwen bij de brouwerij. Om mijlen verderop verschil
te kunnen maken betaalde de Koningshoeven in het
kader van een scholenproject bovendien het schoolgeld
van 600 kinderen in Oeganda.
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Bodegraven

Amsterdam
Bier&cO draagt als verkoop- en
distributiepartner jaarlijks bij aan de
actie Geniet & Geef, waarbij speciaal voor
het goede doel een bier wordt gebrouwen.
In 2019 was dit een Honing Weizen van
Grolsch. Het zorgde voor een recordopbrengst van maar liefst € 127.525, die
in zijn geheel gaat naar Stichting KiKa
(Kinderen Kankervrij). In het verlengde
van die actie deden enkele Bier&cOmedewerkers ook mee aan de Dam tot
Damloop in Amsterdam. Ook hiermee
zamelden ze geld in voor KiKa. Daarnaast
zamelde Bier &cO afgelopen jaar geld in
voor de Stichting ALS Nederland door deel
te nemen aan de Amsterdam City Swim.

In brouwerij de Molen bevindt zich een 'inhousewerkplaats' waar inmiddels dagelijks ongeveer
zestien medewerkers met een verstandelijke
beperking van de Stichting Philedelphia onder
begeleiding aan het werk zijn. Binnen de brouwerij
helpen ze bijvoorbeeld bij het afvullen. Daarnaast
etiketteren ze specials van brouwerij de Molen
met de hand, voorzien ze de houtgerijpte bieren
van de kenmerkende rode wasdoppen en helpen
ze bij de schoonmaak.

Debre Birhan

Lieshout
Met Boer Bier Water zorgen we er al sinds 2012
voor dat het restwater uit de brouwerij gezuiverd
wordt teruggegeven aan landbouwbedrijven in de
omgeving. Zo helpen we het grondwaterniveau
op peil te houden. Afgelopen jaar kwam minister
van Infrastructuur en Waterstaat Cora van
Nieuwenhuizen in Lieshout een kijkje nemen bij
het project. Ze was zichtbaar onder de indruk.
Inmiddels zijn 50 boeren bij Boer Bier Water
aangesloten en telen heel wat boeren brouwgerst. Dat past in goed bodembeheer. In de
brouwerij maken ze dan weer bier van de
geteelde gerst. Zo maken we de cirkel rond.

De Habesha-brouwerij kreeg in mei
bezoek van koningin Máxima. Namens
de Verenigde Naties helpt ze financiële
diensten toegankelijk te maken voor
iedereen. Zodoende was ze benieuwd
naar de ervaringen van de boeren rondom
de brouwerij. Zij krijgen van ons een
voorfinanciering en landbouwadviezen
om op een gezonde basis gerst te kunnen
verbouwen. Dat geld betalen ze aan ons
terug met een deel van de opbrengst
van hun oogst. Bovendien nemen we
gegarandeerd hun hele oogst af. Niet alleen
de oogst, maar ook de omzet van de boeren
verbeterde hierdoor. Per boer zelfs met
500%. “Dat raakt me”, zei Máxima, “Het is
inspirerend om te zien dat deze keten heel
goed werkt.”
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Onze verwachtingen voor de toekomst

Onze
verwachtingen
voor de
toekomst
– Focus
Terwijl dit verslag van de pers rolt, is de impact van het COVID-19-virus door de hele
samenleving te voelen en met name de sluiting van horecagelegenheden in Nederland en
andere landen raakt ons hard. Onze topprioriteit voor 2020 is daarom de gezondheid van onze
medewerkers en klanten en de continuïteit van onze bedrijfsprocessen. Ook is er een sterke
focus op de financiële huishouding van het bedrijf. Het zal vooral van belang zijn om het bedrijf
op een goede manier door de crisis heen te loodsen, zodat ook het bedrijf gezond blijft en we
er uiteindelijk sterker uitkomen.
Daarnaast gaan we door met het implementeren van onze groeistrategie. We focussen daarbij
op drie gebieden: het volledig circulair maken van onze organisatie, de ontwikkeling van
het programma de Intelligente Brouwerij en op onze mensen. Het familiegevoel in ons
bedrijf maakt ons sterk en is in onze ogen uniek. Door te zorgen voor een inspirerende, veilige
en vertrouwde werkomgeving willen we een bedrijf worden waarbinnen iedereen de kans krijgt
om te floreren en uitgedaagd wordt resultaat te leveren. In toenemende mate geholpen door de
faciliteiten van de Intelligente Brouwerij. Dit programma gaat het mogelijk maken dat we nog
slimmer, sneller en creatiever onze klanten en consumenten kunnen bedienen. We verwachten
met de implementatie van de Intelligente Brouwerij de komende jaren belangrijke stappen
te kunnen zetten.
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Het zal vooral
belangrijk zijn dat
de duurzaamheidsknop omgaat.
– Knop om
We zullen de komende jaren investeren in groei met circulariteit nadrukkelijk
in het achterhoofd. Het is belangrijk dat de duurzaamheidsknop omgaat bij
iedereen die voor en met ons werkt. Volledig circulair worden redden we alleen
als onze circulariteitsambitie breed wordt gedragen. Binnen de hele organisatie,
maar ook daarbuiten, bij onze leveranciers. Dit vraagt om innovatie, creativiteit
en nieuwe oplossingen. Bovendien zullen we steeds vaker vraagtekens gaan
zetten bij zaken die we jarenlang op de automatische piloot hebben gedaan.
Het zal nog voor de nodige vraagstukken, eindeloze calculaties en onderhandelingen met toeleveranciers zorgen, maar ze dienen een belangrijk doel. Als we
nu circulair doorpakken, kunnen we er namelijk als één grote familie voor zorgen
dat nog vele generaties lang kan worden genoten van wat onze brouwerijen en
mouterijen voortbrengen.

– Lef
Om gezond te kunnen groeien op alle onderdelen is ons kostenbewustzijn
de komende jaren belangrijk. Daarbij gaan we op zoek naar een betere balans
tussen onze groei en ons werkkapitaal om te kunnen blijven investeren in onze
mensen, middelen en merken. Tegelijkertijd gaan we onze mensen de ruimte
te geven om het verschil te kunnen maken. Door recente wijzigingen in onze
organisatiestructuur werd duidelijk hoe belangrijk dit is voor de groei van ons
bedrijf. De businessunitstructuur zorgt ervoor dat we elkaar veel minder in de
weg lopen en sneller kunnen schakelen. We zijn dus op de goede weg. Nu komt
het er vooral op aan dat ieder voor zich initiatief durft te nemen. Dat onze
mensen het niet bij dromen houden, maar durven te gaan doen. Wetend dat
fouten maken mag en dat we pas echt gezien worden als we onze kop boven
het maaiveld uit durven steken. Al onze medewerkers wensen we daarbij veel
succes en vooral veel plezier toe.
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Bestuursorganisatie

Bestuursorganisatie
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is een nietbeursgenoteerd Nederlands familiebedrijf gevestigd te Lieshout
en de houdstermaatschappij van Swinkels Family Brewers N.V.,
Holland Malt Holding B.V. en Bavaria Overseas Breweries B.V.
Voor de indirecte belangen wordt verwezen naar de toelichting
op de financiële vaste activa in de enkelvoudige jaarrekening.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.,
een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, kent een two-tier
bestuursstructuur. Dat wil zeggen dat de
vennootschap wordt bestuurd door de raad
van bestuur onder toezicht van een raad
van commissarissen. Deze organen zijn
onafhankelijk van elkaar. Beide organen
leggen over de uitvoering van hun taken
verantwoording af aan de algemene
vergadering van aandeelhouders (de
‘algemene vergadering’). Op Royal Swinkels
Family Brewers Holding N.V. is tevens het
volledige structuurregime als omschreven in
de artikelen 2:158 tot en met 2:164 Burgerlijk
Wetboek van toepassing. Dit betekent
onder meer dat belangrijke besluiten
van de raad van bestuur onderworpen
zijn aan de goedkeuring van de raad van
commissarissen en dat de raad van
commissarissen bevoegd is de leden
van de raad van bestuur te benoemen
en te ontslaan.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het
besturen van de vennootschap en is verantwoordelijk voor onder meer de realisatie van
de doelstellingen, de strategie en de resultatenontwikkeling van de vennootschap.
Het bestuur legt daarbij verantwoording
af aan de raad van commissarissen en
de algemene vergadering. Op grond van
de statuten zijn bepaalde besluiten van de
raad van bestuur aan de goedkeuring van
de raad van commissarissen en/of de
algemene vergadering onderworpen. Bij de
vervulling van zijn taken richt de raad van
bestuur zich naar de belangen van de
vennootschap en de met haar verbonden
ondernemingen.
Sinds 17 april 2019 heeft Royal Swinkels
Family Brewers Holding N.V. een raad van
bestuur, met daaronder drie divisies met elk

een eigen directie, die verantwoordelijk is
voor Sales en Operations binnen die divisie.
De huidige raad van bestuur bestaat uit:
• de heer P-J.J.M. (Peer) Swinkels, ceo
en verantwoordelijk voor het realiseren
van het maximale potentieel van de
onderneming ten behoeve van alle
stakeholders en gericht op duurzame,
langetermijnwaardecreatie, daarnaast
verantwoordelijk voor HR en
Communications
• de heer G. (Geert) van Iwaarden, cfo en
verantwoordelijk voor Finance, Legal, IT,
Facilities en Real Estate
Tot 17 april 2019 bestond de raad van
bestuur uit de volgende personen:
• de heer J.R.A.S.E. (Jan-Renier) Swinkels,
chief executive officer
• de heer P-J.J.M. (Peer) Swinkels,
chief commercial officer
• de heer C.A.S. (Stijn) Swinkels,
chief innovation officer
• de heer P.J.F. (Pieter) Swinkels,
chief operations officer
De directies van de drie divisies bestaan
uit de volgende personen:
Swinkels Family Brewers N.V.
• de heer P-J.J.M. (Peer) Swinkels,
chief executive officer
• de heer G. (Geert) van Iwaarden,
chief financial officer
• de heer G.F.M. (Gijs) Swinkels,
chief commercial officer
• de heer P.J.F. (Pieter) Swinkels,
chief supply chain officer
• mevrouw A.G. (Angelique) Heckman,
chief people & culture officer
• de heer C.A.S. (Stijn) Swinkels,
chief growth officer

Holland Malt
• de heer A.J.C.J. (Jos) Jennissen,
chief executive officer
• de heer W.E.G.M. (Willem) Swinkels,
chief financial officer
Habesha
• de heer Z. (Zewdu) Nigate,
chief executive officer
• de heer J.J. (Jort) Crevels,
chief financial officer
• mevrouw D. (Door) Plantenga,
chief commercial officer
• de heer O. (Omo) Ohiwerei,
operations director
• de heer N. (Nega) Mirete,
legal & shareholders’ affairs

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van de raad
van bestuur en op de algehele gang van zaken
binnen de vennootschap en de met haar
verbonden ondernemingen en staat de raad
van bestuur met advies terzijde. De raad van
commissarissen richt zich bij de vervulling van
zijn taak naar het belang van Royal Swinkels
Family Brewers Holding N.V. en de daarmee
verbonden ondernemingen. Hij weegt
daarvoor de in aanmerking komende belangen
van bij Royal Swinkels Family Brewers Holding
N.V. betrokkenen af. In 2019 bestond de raad
van commissarissen uit de volgende personen:
• de heer J.W. (Jan Willem) Baud, voorzitter
• de heer L.J.G.M. (Louis) Swinkels
• de heer P.P.M.M. (Paul) Swinkels
• de heer F.S.E.M. (Frans) van der Zande
(tot 26 juni 2019)
• mevrouw A.T.J. (Annemiek) van Melick
(vanaf 26 juni 2019)
• de heer E.C.R. (Eric) Lauwers
(vanaf 26 juni 2019)
De leden van de raad van commissarissen
worden benoemd door de algemene
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vergadering, op voordracht van de raad
van commissarissen. De raad van
commissarissen heeft een profielschets
voor zijn samenstelling vastgesteld waarbij
rekening is gehouden met de aard en
activiteiten van de vennootschap en de
met haar verbonden ondernemingen en met
de gewenste deskundigheid en achtergrond
van de commissarissen. Deze profielschets
kan worden gewijzigd, na bespreking
in de algemene vergadering en met de
ondernemingsraad. De raad van commissarissen heeft verschillende commissies
ingesteld, waaronder de auditcommissie
en de remuneratie-commissie.

certificaten van aandelen Ambrig B.V.
uitgegeven aan (de afstammelingen van)
de familie Swinkels, die via haar certificaten
indirect het volledige economische belang
in Royal Swinkels Family Brewers Holding
N.V. houdt. De stichting is de enige
bestuurder van Ambrig B.V. en kan haar
stem uitbrengen op alle aandelen in het
kapitaal van Royal Swinkels Family Brewers
Holding N.V. Op grond van de statuten van
de stichting bestaat het bestuur uit zeven
natuurlijke personen. Op dit moment
bestaat het bestuur uit zes leden van de
familie Swinkels en één onafhankelijke
voorzitter, die geen familielid is.

Auditcommissie

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, wordt de algemene
vergadering gehouden. Voor deze algemene
vergadering worden ook alle certificaathouders van de stichting uitgenodigd.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering
wordt onder meer het jaarverslag
besproken, de jaarrekening en het dividend
vastgesteld, besloten over het verlenen
van decharge aan de leden van de raad
van bestuur voor het gevoerde beleid en
aan de raad van commissarissen voor het
gehouden toezicht en wordt de accountant
benoemd.

De auditcommissie adviseert de raad van
commissarissen over de jaarrekening, de
financiering van de onderneming en andere
fiscaal en financieel gerelateerde zaken.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de raad
van commissarissen over de bezoldiging van
de raad van bestuur en speelt een rol bij de
totstandkoming van het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur. Wijzigingen
worden ter vaststelling aan de algemene
vergadering voorgelegd. De raad van
commissarissen stelt de bezoldiging van
de individuele bestuursleden vast op
voorstel van de remuneratiecommissie,
een en ander binnen de grenzen van het
door de algemene vergadering vastgestelde
bezoldigingsbeleid.

Aandeelhouder

Enig aandeelhouder van Royal Swinkels
Family Brewers Holding N.V. is Ambrig B.V.
Behoudens de door Swinkels Family Brewers
N.V. ingekochte certificaten worden alle
certificaten van Ambrig B.V. gehouden door
de Stichting Administratiekantoor Ambrig
(hierna ‘de stichting’). Deze stichting heeft

Externe accountant

De algemene vergadering geeft opdracht
tot controle van de door de raad van
bestuur opgemaakte jaarrekening.
De huidige externe accountant is KPMG
Accountants N.V., die is benoemd voor
de periode tot en met boekjaar 2019. Met
ingang van het boekjaar 2016 geeft KPMG
tevens assurance bij de mvo-informatie in
het geïntegreerde jaarverslag.

Compliance

De raad van bestuur heeft in een
gedragscode (‘code of conduct’) de

voor hem belangrijkste ‘core values and
principles’ vastgelegd. De gedragscode
bevat onderwerpen zoals: verantwoord
alcoholgebruik, gezondheid en veiligheid,
respectvolle omgangsvormen, conflicterende belangen, bedrijfsmiddelen,
vertrouwelijke informatie en privacy,
waarheidsgetrouwe communicatie, social
media, fraude, relatiegeschenken, vertier,
omkoping, milieu en duurzaamheid, klanten,
leveranciers en concurrenten, goede
handelspraktijken en handelsembargo’s.
De gedragscode wordt bij indiensttreding
door elke medewerker ondertekend en is
voor alle medewerkers terug te vinden
op het intranet.

Mvo

Mvo wordt aangestuurd op corporate
niveau, met uitwerking in projecten op
lokaal niveau. De ceo, Peer Swinkels,
is binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor mvo. Daarnaast bestaat
een mvo stuurgroep. De stuurgroep mvo
komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar
en vaker als de actualiteit daar aanleiding
toe geeft. De stuurgroep is verantwoordelijk
voor het vaststellen, monitoren en evalueren
van het mvo-beleid. Ons mvo managementsysteem voor de locatie Lieshout is
gecertificeerd op niveau 4 van de mvoprestatieladder en gebaseerd op de richtlijn
ISO 26000. Voor onze andere brouwerijen
zetten we de komende jaren in op het
introduceren van de mvo-prestatieladder
of een vergelijkbaar initiatief.
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Risicomanagement

Risicomanagement
Ondernemerschap gaat gepaard met het nemen van risico’s. Voor het realiseren
van onze ambities is het essentieel deze risico’s in kaart te brengen en tot een
acceptabel niveau terug te brengen. In 2019 is op basis van interviews met
directieleden een nieuwe risico-inventarisatie gemaakt. De besproken risico’s
zijn verdeeld in zes categorieën. Onderstaand een samenvatting van de
voornaamste risico’s en beheersmaatregelen per categorie.
Marktrisico’s
Risico

Toelichting

Prijsrisico's
(m.n. grondstoffen
en energie)

Door o.a. schaarste van natuurlijke bronnen en Om de impact van prijsstijgingen te beperken, hanteren we een multiple
klimaatontwikkelingen worden grondstoffen
origin sourcing-strategie, waardoor afhankelijkheid afneemt. Daarnaast
en energie mogelijk duurder.
worden prijsriscio's voor commodities zonodig en waar mogelijk afgedekt met
langetermijn-(hedge)contracten.

Beheersmaatregel

Industrieconsolidatie

Door de consolidatieslag binnen de branche
veranderen de concurrentieverhoudingen.
Dit veroorzaakt mogelijk druk op onze positie.

Economische en sociaalpolitieke instabiliteit

Verminderde consumptie en/of productieWe monitoren continu de politieke en sociaal-economische omstandigheden in
mogelijkheden als gevolg van economische en de markten waarin we actief zijn en nemen, wanneer nodig, samen met lokaal
sociaal-politieke instabiliteit of een epidemie, management passende maatregelen.
zoals de COVID-19-crisis.

Veranderende klantenwens

Door veranderde klantenwensen sluit ons
bierportfolio in de toekomst mogelijk minder
goed aan bij de vraag vanuit de markt.

We focussen op het bieden van een passend bier voor elk moment, door in te
spelen op resultaten uit marktonderzoeken, door innovaties en door gerichte
investeringen in een divers portfolio.

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Claims a.g.v. overtreden
wet-en regelgeving of niet
naleven contracten

Het toenemende internationale karakter van
ons bedrijf zorgt dat we meer te maken krijgen
met veranderende en complexere wetgeving
rondom milieu, arbo, privacy, alcoholgebruik,
voedselveiligheid en verpakkings/retoursystemen. Het risico op niet voldoen aan
wet- en regelgeving wordt daarmee groter.

We hebben juridische specialisten met kennis van lokale wet- en regelgeving
in dienst en schakelen zonodig externe adviseurs in. We beschikken over een
gedragscode, compliance manual en sanctiebeleid. Daarnaast hebben we een
aantal trainingen verplicht gesteld voor relevante groepen medewerkers om
specifieke risico's te beperken.

Om ook met onze grotere concurrenten te kunnen blijven concurreren, vinden
we het belangrijk om zo slim en efficiënt mogelijk te werken. In dit kader zijn we
onder andere ook het Intelligente Brouwerij-programma gestart.

Compliance-risico’s

Duurzaamheids- en circulariteitsrisico’s
Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Invloed van
klimaatverandering

De opwarming van de aarde kan risico's met
zich meebrengen zoals extreme weersveranderingen, verlies van biodiversiteit en
natuurrampen. Tevens brengt dit risico's met
zich mee voor onze bedrijfscontinuiteit.

Voor het beheersen van klimaatrisico's is er een interne werkgroep opgericht
die periodiek de ontwikkelingen rondom klimaatverandering en bijbehorende
wetgeving bespreekt. De werkgroep beoordeelt ook of de CO2-doelstellingen
van Swinkels Family Brewers hier nog op aansluiten.

Grondstoffenschaarste

Overbevolking en extreme weersomstandigheden kunnen gevolgen hebben voor de
beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van onze
grondstoffen zoals gerst en hop.

We zijn continu in gesprek met leveranciers om te waarborgen dat zij kwalitatief en
kwantitatief stabiele opbrengsten kunnen leveren. Daarnaast houden we leverancierssessies en hebben we ons duurzaam inkoopbeleid aangescherpt om in toenemende mate duurzame alternatieven, zoals SAI-gecertificeerde gerst in te kopen.

Onvoldoende grondwater

De beschikbaarheid en kwaliteit van grondwater kan door overconsumptie verminderen,
terwijl dit essentieel is voor ons product en
de omgeving waarin we leven.

Om ons bronwater te beschermen en oneindig te kunnen gebruiken nemen we
mitigerende maatregelen voor de borging van waterbeschikbaarheid. Zo heeft
Swinkels Family Brewers een belangrijk aandeel in het Boer Bier Water-project,
waarin o.a. ons restwater wordt herverdeeld onder agrariërs.

Diverse, soms conflicterende,
belangen van stakeholders

We krijgen soms tegenstrijdige feedback
van stakeholders rondom maatschappelijke
thema's zoals verantwoord alcoholgebruik
en statiegeld. Deze zijn niet altijd op feiten
gebaseerd, maar kunnen wel consequenties
hebben voor onze reputatie.

Voor de aanscherping van onze mvo beleidsstukken, hebben we diverse analyses
gedaan en experts gesproken om tot doelstellingen en acties te komen die
realistisch zijn en daadwerkelijk bijdragen aan een positieve maatschappelijke
impact.

77 —

Financiële risico’s
Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Valutarisico's en
renterisico's

Schommelingen in valutakoersen en
rentetarieven vormen een risico voor de
rentabiliteit van de onderneming.

Waar nodig en mogelijk worden hedge-contracten afgesloten om het risico
om schommelingen van vreemde valuta terug te brengen naar een acceptabel
niveau. Voor het renterisico worden deels renteswaps gesloten.

Kredietrisico

We bedienen een groot aantal, zeer
diverse binnen- en buitenlandse klanten.
Er bestaat een risico dat klanten niet aan hun
betalingsverplichtingen (kunnen) voldoen.

Voor nieuwe klanten wordt het kredietrisicoprofiel in kaart gebracht en worden
passende kredietlimieten en betalingsvoorwaarden gesteld, waaronder
bijvoorbeeld bankgaranties. Voor bepaalde marktsegmenten hebben we het
risico op wanbetaling verzekerd.

Onvoldoende
financieringskapitaal

Voor de financiering van de groei van onze
onderneming is het van belang om voldoende
financieringskapitaal beschikbaar te hebben.

We sturen actief op het verlagen van ons werkkapitaal. Investeringsbeslissingen
worden uitsluitend genomen na een gedegen rendementsanalyse. De
financieringsstructuur wordt periodiek getoetst en waar nodig aangepast.

Veiligheids- en welzijnsrisico’s
Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Bedrijfsgerelateerde
ongevallen

Tijdens onze bedrijfs- en productieprocessen
kunnen bedrijfsongevallen gebeuren.

Om onveilige bedrijfssituaties te voorkomen, hebben we een veiligheidsprogramma, duidelijke werkinstructies en voorlichting rondom het juiste gebruik
van middelen. Daarnaast sturen wij op het vergroten van het veiligheidsgedrag
en -bewustzijn. Dit doen we door goed voorbeeldgedrag en het stimuleren van
elkaar aanspreken op mogelijk onveilige situaties.

Schending van
arbeidsrechten
bij leveranciers en
licentiehouders

Sommige van onze leveranciers en
licentiehouders bevinden zich in landen
waar een verhoogd risico op schending van
arbeidsrechten bestaat. We hebben hier
echter geen directe invloed zoals bij onze eigen
locaties.

Bij een significant verhoogd risico op schending van arbeidsrechten bij onze
leveranciers, laten we door externe internationale auditorganisaties audits uitvoeren. Daarnaast integreren we duurzaamheid meer en meer in onze inkoopprocessen. We bezoeken onze licentiehouders minimaal één keer per jaar. Zij krijgen
een vragenlijst toegestuurd om de mvo-risico's in kaart te brengen, welke tijdens de
bezoeken worden besproken. Er zal in 2020 een rapport worden opgesteld op basis
waarvan aanvullende beheersmaatregelen worden geformuleerd.

Onverantwoord
alcoholgebruik

Door onverantwoord alcoholgebruik kunnen
Om risico’s voor onze medewerkers en consumenten te beperken, hanteren we
onveilige situaties en op langere termijn fysieke intern beleid voor verantwoord alcoholgebruik en hebben we deze afspraken
of psychische klachten ontstaan.
vastgelegd in het bedrijfsregelement en gedragdcode. Daarnaast hebben we ook
ons beleid rondom verantwoorde marketing en communicatie aangescherpt om
onze bieren op een verantwoorde wijze te blijven verkopen.

Onvoldoende diversiteit
in competenties en juist
opgeleide medewerkers

De huidige bedrijfsveranderingen brengen
het risico met zich mee dat ons medewerkersbestand niet meer volledig afgestemd is op de
benodigde competenties en diversiteit hierin.

Het identificeren van benodigde competenties en het aantrekken en behouden
van talent is binnen Swinkels Family Brewers een strategische prioriteit. In dit
kader is o.a. een chief people & culture officer aangesteld en is het learning &
development-programma aangescherpt.

Operationele en technische risico’s
Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Kwaliteitsschommelingen
in onze producten en
productaansprakelijkheid

Een inbreuk op de kwaliteit van onze
producten kan gezondheidsrisico's tot gevolg
hebben, hetgeen onze reputatie kan schaden.
Oorzaken kunnen bijvoorbeeld liggen in een
fout in het productieproces, sabotage of
kwaliteitsafwijkingen in ingrediënten.

Omdat voedselveiligheid een van onze topprioriteiten is, hebben we een robuust
en gecertificeerd ‘assurance’-proces. Hetzelfde geldt voor de veiligheid en
bescherming van onze gebouwen en terreinen. Medewerkers worden verplicht
getraind om zich bewust te zijn van de voedselveiligheidsrisico’s.

Falende strategische
transformatie programma's

Het Intelligente Brouwerij-programma is een
‘greenfield’ ERP-systeemimplementatie, met
compleet nieuwe businessprocessen en is
daarmee cruciaal om onze brouwerij klaar te
maken voor de toekomst. Het programma kent
een aanzienlijke investering, is complex en heeft
een ingrijpende impact op de interne organisatie.

Het Intelligente Brouwerij-programma heeft een pogramma-board met
voldoende mandaat in de organisatie dat toeziet op het realiseren van de
gewenste kwaliteit binnen budget en tijd. We maken gebruik van ervaren
deskundigen om ons te begeleiden. Daarnaast wordt de organisatie voorbereid
op de verandering door een sterke ‘organizational change’-werkstroom op te
zetten die wordt gedragen door de directie.

Uitval voorzieningen
en medewerkers

De bedrijfscontinuïteit kan in gevaar
komen als gevolg van uitval van water-,
gas- , elektriciteitstoevoer of uitval van
medewerkers als gevolg van een epidemie.

Voor alle (productie)locaties hebben we noodplannen en een crisismanagementproces waarin wordt toegelicht wat te doen bij uitval van voorzieningen of
medewerkers.

Cyberaanvallen

Kritieke systemen en bedrijfsgevoelige
informatie worden bedreigd door hackers,
malware, phishing en ransomware.

We nemen technische en organisatorische maatregelen om onze netwerken en systemen te beschermen. Daarnaast hebben we awareness-campagnes om ervoor te
zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van de risico's van bijvoorbeeld phishing. Dit
alles is gebaseerd op een bedrijfsbreed information security-beleid en standaarden.
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Verslag raad van commissarissen

Verslag raad van commissarissen
Over de bestuursorganisatie

Over Ambrig
Ambrig B.V. is de enige aandeelhouder van
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.
Alle aandelen van Ambrig B.V. worden
gehouden door de Stichting Administratiekantoor Ambrig. Deze stichting heeft
certificaten van aandelen Ambrig B.V.
uitgegeven aan (de afstammelingen van)
de familie Swinkels, die via haar certificaten
indirect het volledige economische belang
in Swinkels Family Brewers houdt.

Verslag Raad van Commissarissen

2019 was een bijzonder druk jaar. Naast de
vier reguliere vergaderingen van de raad
van commissarissen waren er frequent
extra overlegmomenten. Naast de reguliere
overleggen hebben we structureel ieder
kwartaal vergaderingen met Ambrig belegd
om de belangen van de familie goed te
kunnen meenemen in de beslissingen.
In de eerste helft van 2019 hebben we de
topstructuur van Royal Swinkels Family
Brewers opnieuw vormgegeven en laten
aansluiten op de businessunitstructuur die
we in 2018 al neerzetten. Een proces dat we
samen met de directie en Ambrig hebben
ingevuld. De zoektocht naar en constructieve discussies rondom die toekomstbestendige structuur zorgden naast de
reguliere rvc vergaderingen voor een aantal
extra overlegmomenten met de directie en
later de raad van bestuur. Veel aandacht
ging daarna uit naar de werving van een
nieuwe cfo en twee nieuwe commissarissen.
Verder was er in de tweede helft van het
jaar extra aandacht voor het bijzondere
waardeverminderingsverlies gerelateerd aan
de aankoop van Palm N.V. in 2016, aan het
Intelligente Brouwerij-programma en aan
de relatieve marge-ontwikkeling van de
verschillende merken en landen.
2019 was voor Swinkels Family Brewers
zowel intern als extern een druk jaar, waarin
veel veranderingen in gang zijn gezet en
mooie prestaties zijn gerealiseerd. Onze
dank gaat dan ook uit naar de raad van
bestuur, divisiedirecties, alle medewerkers
en familieleden om zoveel veranderingen
aan te pakken en in praktijk te brengen.
Tijdens de rvc vergadering op 25 maart
2020 is ook uitgebreid de mogelijke impact

van het COVID-19-virus besproken.
Onze primaire aandacht rondom het virus
is het welzijn van onze klanten en onze
medewerkers, hun partners en families.
Uiteraard kijken we daarnaast naar de
mogelijke impact van het virus op de
commerciële, operationele en de financiële prestaties van Royal Swinkels Family
Brewers Holding N.V. Het is op dit moment
echter te vroeg om daarvan een realistische
en betrouwbare inschatting te maken.
Het effect op de toekomstige financiële
resultaten hangt af van een aantal factoren,
waaronder de omvang en duur van deze
gezondheidscrisis, de impact op de wereldeconomie en onze klanten en partners.
Wij steunen het management in haar professioneel opgetuigde crisismanagementorganisatie en zullen de ontwikkelingen
nauwlettend volgen.
Wijzigingen in de topstructuur
In 2019 heeft Jan-Renier Swinkels na
12 jaar directievoorzitterschap het stokje
overgedragen aan Peer Swinkels. Samen
met Geert van Iwaarden vormt Peer de
nieuwe raad van bestuur; een belangrijke
stap richting de toekomst. Ook de raad
van commissarissen is aangepast: met
Annemiek van Melick en Eric Lauwers is
de rvc twee zeer professionele en kundige
commissarissen rijker. Frans van der Zande
heeft volgens plan na aanstelling van
Annemiek en Eric zitting genomen in de
rvc van dochter Holland Malt. We danken
Jan-Renier en Frans voor hun enorme
bijdrage aan de groei van Swinkels Family
Brewers in de afgelopen jaren en wensen
hun veel succes met hun nieuwe
uitdagingen.
Jaarrekening, dividend en decharge
De jaarrekening over 2019, zoals deze is
opgesteld door de raad van bestuur, is in
de raad van commissarissen besproken.
Bij de bespreking was de externe accountant van KPMG aanwezig. De jaarrekening
ging vergezeld van het verslag van de
raad van bestuur. We stellen de algemene
vergadering voor om de jaarrekening 2019,
opgenomen op www.swinkelsfamilybrewers.com, vast te stellen. Tevens
verzoekt de rvc aan de algemene vergadering decharge te verlenen aan de raad
van bestuur voor het gevoerde beleid en
vervolgens decharge te verlenen aan de
raad van commissarissen voor het

uitoefenen van toezicht gedurende het
boekjaar.

De 5 pijlers voor de holding
van Swinkels Family Brewers

Financiële stabiliteit
(Namens Jan Willem Baud)
De activiteiten van 2019 hebben opgeteld
tot een gezonde groei. O.a. door de overname van brouwerij de Molen, maar ook
het minderheidsbelang in brouwerij Argo
groeien we in verschillende markten.
De kunst is nu om nieuwe mogelijkheden
ook op de lange termijn te laten renderen.
Die langetermijngedachte is immers de
basis van het rentmeesterschap van
het familiebedrijf en is voor de rvc het
uitgangspunt voor alle adviezen.
Circulair ondernemen
(Namens Annemiek van Melick)
Gezonde financiële groei is een mooi
resultaat en wordt nog waardevoller
wanneer dat wordt omgezet in duurzame
investeringen. Dat betekent op de lange
termijn namelijk niet alleen financiële groei,
maar ook groei voor onze omgeving en de
mensen om ons heen. Een thema dat in
2019 de revue is gepasseerd en ook concrete
uitwerking heeft gekregen. Swinkels Family
Brewers wil 100% circulair ondernemen
en stuurt daarbij op drie kernprocessen:
circulair inkopen, circulair produceren en
hoogwaardig hergebruik.
Verantwoord alcoholgebruik
(Namens Eric Lauwers)
Op een verantwoorde manier genieten van
de producten van Swinkels Family Brewers
blijft een belangrijk thema en is ook in 2019
veel besproken. We zien de vraag naar
alcoholvrije alternatieven nog steeds
aantrekken en de verwachting is dat die de
komende jaren een groter deel van de (bier)markt gaan bepalen. Mooi om te zien dat
die vraag door Swinkels Family Brewers
is beantwoord met de zeer succesvolle
Bavaria 0.0% IPA, maar ook met de populaire dark malt drank Negus in Ethiopië.
Veiligheid en welzijn
(Namens Louis Swinkels)
Beschikbaarheid van gemotiveerde, fitte en
gelukkige werknemers is een grote sleutel
tot succes. Vanuit de raad van commissarissen moedigen we initiatieven zoals
het verlofsparen, maar ook praktische
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Van links naar rechts: Annemiek van Melick, Louis Swinkels, Paul Swinkels, Jan Willem Baud, Eric Lauwers

initiatieven zoals het PSV+-programma
dan ook van harte aan. Zo kan iedereen het
beste uit zichzelf halen, een waardevolle
bijdrage leveren aan het bedrijf en die
positiviteit meenemen naar de thuissituatie.
Lokale betrokkenheid
(Namens Paul Swinkels)
Van oudsher zijn we als familiebedrijf zeer
betrokken bij onze omgeving. Ook nu wij als
Swinkels Family Brewers een internationaal
bedrijf zijn geworden, moeten wij onze thuismarkt niet uit het oog verliezen. We hebben
inmiddels meerdere productielocaties:
Lieshout, Berkel-Enschot, Bodegraven,

Eemshaven, Steenhuffel, Roeselare en
Debre Birhan en deelnemingen in verre
landen. Het internationale karakter zorgt
wel dat wij alert moeten zijn op politieke,
sociale en economische omstandigheden
in desbetreffende landen. Klimaatveranderingen kunnen hier ook invloed op hebben.
Iedere locatie zorgt op haar eigen manier
voor de omgeving, zodat het voor iedereen
een fijne plek kan zijn. Mooi dat die betrokkenheid na al die jaren nog steeds in de
genen van alle medewerkers zit.
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Verkort financieel verslag *
Geconsolideerde balans per 31 december 2019
Voor winstbestemming in duizenden euro’s.
2019

2018

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
Emissierechten
Software
Rechten intellectueel eigendom
Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa

17.162

13.618

700

688

10.008

7.368

-

30.809

3.289

974
31.159

53.457

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

147.029

146.690

Machines en installaties

176.676

162.954

Andere vaste bedrijfsmiddelen

39.463

32.528

Overig onroerend goed

19.601

21.635

Activa in aanbouw

14.242

24.908
397.011

388.715

Financiële vaste activa
Deelnemingen

5.191

1.063

Vorderingen op deelnemingen

59

-

Latente belastingvorderingen

1.615

620

Overige vorderingen

13.108

11.787
19.973

13.470

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Product in bewerking

28.546

30.624

9.358

7.743

Gereed product en handelsgoederen

34.792

33.795

Overige voorraden

13.778

15.370
86.474

87.532

Vorderingen
Handelsdebiteuren

154.942

139.220

Vennootschapsbelasting

4.197

-

Belastingen en premies sociale zekerheid

3.664

2.244

18.450

22.765

Overige vorderingen en overlopende activa

181.253

164.229

Liquide middelen

35.892

26.334

Totaal Activa

751.762

733.737

* De cijfers in dit verkort financieel verslag zijn ontleend aan de jaarrekening 2019, die te vinden is op www.swinkelsfamilybrewers.com.
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2019

2018

Passiva
Groepsvermogen
Aandeel Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.
Minderheidsbelang derden

327.275

354.441

24.552

20.859
351.827

375.300

Voorzieningen
18.271

19.115

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

Latente belastingverplichtingen

1.156

927

Jubileumvoorziening

2.101

1.796

Overige voorzieningen

2.179

1.338
23.707

23.176

Schulden
Langlopende schulden
Leningen
Uitgestelde betalingsverplichtingen
Kredietinstellingen

88

105

38.003

37.631

138.808

94.039
176.899

131.775

Kortlopende schulden
Kortlopend deel langlopende schulden

5.410

3.099

Kredietinstellingen

6.134

3.778

66.476

77.527

1.315

2.348

25.444

28.724

157

365

Statiegeld- en VBR-verplichting

27.194

26.155

Overige schulden en overlopende passiva

67.199

Crediteuren
Vennootschapsbelasting
Overige belastingen en premies sociale zekerheid
Pensioenen

Totaal Passiva

61.490
199.329

203.486

751.762

733.737
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019
In duizenden euro’s.

Netto-omzet
Mutatie voorraden product in bewerking en gereed product
Overige bedrijfsopbrengsten

2019

2018

896.999

854.437

2.612

6.634

17.731

Bedrijfsopbrengsten

21.541
917.342

882.612

Grond- en hulpstoffen

340.550

310.095

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

347.279

350.366

Lonen en salarissen

87.676

77.122

Sociale lasten en pensioenen

20.166

19.640

Overige personeelskosten

22.445

23.099

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

56.212

45.906

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

29.589

-

Overige bedrijfskosten

5.037

Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo van financiële baten en lasten

3.914
908.954

830.142

8.388

52.470

396

1.601

-5.903

-4.595
-5.507

-2.994

Resultaat voor belastingen

2.881

49.476

Belastingen

5.477

11.777

-59

120

Resultaat na belastingen

-2.655

37.819

Aandeel derden in resultaat

-2.688

-1.495

Nettoresultaat

-5.343

36.324

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
In duizenden euro’s.
2019

2018

-5.343

36.324

2.688

1.495

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto resultaat
Aandeel derden in resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

56.212

45.906

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

29.589

-

Boekresultaten afstoting vaste activa

-1.666

-1.948

Mutatie voorzieningen

1.375

-339

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-396

-1.601

Rentelasten en soortgelijke kosten

5.903

4.595

Winstbelasting

5.477

11.777

Aandeel in resultaat deelnemingen

59

-120
96.553

58.270

Veranderingen in werkkapitaal:
Handelsvorderingen

-15.248

-12.495

Voorraden

2.870

-16.706

Crediteuren

-14.891

12.927

Overige vorderingen en schulden

-2.128

-15.294

Schulden aan kredietinstellingen

4.090

2.595

Totale kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

-25.307

-28.973

68.591

67.116

396

332

Betaalde interest

-3.300

-4.475

Betaalde winstbelasting

-9.892

-8.845

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

-12.796

-12.988

55.795

54.128

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa
Verstrekte leningen
Ontvangen aflossingen op leningen aan afnemers
Verwerving groepsmaatschappijen

-71.136

-65.511

3.907

4.050

-6.904

-8.771

5.524

4.204

-10.723

-11.273

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

-79.332

-77.301

Transport

-23.537

-23.173

Vervolg kasstroomoverzicht zie volgende pagina ›››
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››› Vervolg kasstroomoverzicht over 2019

Transport

2019

2018

-23.537

-23.173

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende leningen

112.711

94.361

Aflossingen van langlopende leningen

-63.494

-63.826

Betaald dividend aan moedermaatschappij

-16.346

-11.804

Betaald dividend aan houders van minderheidsbelangen

-1.580

-518

Kapitaalstortingen

2.850

6.237

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

34.141

24.450

Netto kasstroom

10.604

1.277

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen

-1.046

203

9.558

1.480

Mutatie liquide middelen
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Colofon
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.
Postbus 1
5737 ZG Lieshout

Tekst
Dymph Essenstam
Mvo-inhoud
2BHonest
Vormgeving
ECHT marketingcommunicatie
Fotografie
Wiep van Apeldoorn
Joost Duppen
Mees van den Ekart
Contact
Mvo-informatie: Marthijn Junggeburth
marthijn.junggeburth@swinkelsfamilybrewers.com
Financiële informatie: Hedy van der Linden
hedy.vanderlinden@swinkelsfamilybrewers.com

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.
Postbus 1, 5737 ZG Lieshout
De Stater 1, Lieshout
+31 (0)499 42 81 11
info@swinkelsfamilybrewers.com

www.swinkelsfamilybrewers.com

