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MVO & Duurzaamheid

Bavaria was het eerste Nederlandse voedingsmiddelenbedrijf dat ISO26000 en de 
MVO-Prestatieladder vrijwel gelijktijdig invoerde in 2010. Na ruim twee jaar, 
inclusief voorbereiding, zijn de duurzaamheidsrichtlijn en -norm stevig ingebed in 
de organisatie. Dit bood een goede structuur voor een betere stakeholdersdialoog. 
“Zonder stuurgroep moet je niet aan ISO26000 of de MVO-Prestatieladder 
beginnen.”

Stakeholdersoverleg verbeterd na invoering ISO26000 en MVO-Prestatieladder

IJsvogel symbool 
MVO-beleid Bavaria

De ijsvogel als mascotte van de MVO-Prestatieladder en ISO26000 
die Bavaria in de organisatie inpaste.

Een van de stappen op MVO-gebied was de introductie van een biolo-
gisch bier. 
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De familie Swinkels, de oprichters van Bavaria waarvan de 
geschiedenis teruggaat naar 1719, is overal in het gebouw pro-
minent aanwezig. Ook in levenden lijve. De sleutelposities bin-
nen het bedrijf zijn nog altijd stevig in handen van de zevende 
generatie Swinkels. En voor het duurzaamheidsbeleid van de 

brouwer is dat alleen maar gunstig, weet Marthijn Junggeburth, 
coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bava-
ria hanteert de kernwaarde dat je de wereld moet doorgeven 
aan het nageslacht. De ultieme duurzaamheidsgedachte. Een 
belangrijk symbool hiervoor is te vinden in de futuristisch ogen-

_VMT_2511_TA   10 24-11-2011   12:03:23



vmt | 2 december 2011 | nr 25 11
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de kantine met boven de centraal gesitueerde bar een kroon-
luchter bestaande uit blauwe en witte bierflesjes. Bovenop de 
tap prijkt een kleine emaille ijsvogel. Als blijk van waardering 
voor haar duurzaamheidsbeleid ontving de directie dit kunst-
werk van het personeel in 2010. Medewerkers van Bavaria en 
omwonenden spotten het kleurrijke vogeltje sinds enige jaren 
rondom het hoofdkantoor. Van de ijsvogel is bekend dat hij 
alleen in een schone omgeving gedijt. Een ideale mascotte dus 
voor de MVO-Prestatieladder en ISO26000 die Bavaria vorig jaar 
succesvol inpaste. 

Proces van twee jaar
Bavaria wilde meer structuur aanbrengen in haar duurzaam-
heidsbeleid en dit ook inzichtelijk maken. Een reden om samen 
met adviesbureau DHV en certificerende instantie Lloyds Regis-
ter Quality Assurance (LRQA) om de tafel te gaan. Een kapstok 
was nodig waar het bedrijf zijn MVO-strategie aan kon ophan-
gen. Dit werd de internationale richtlijn ISO26000. Daar kwam 
de MVO-Prestatieladder gelijktijdig bij. De twee vullen elkaar 
goed aan. In tegenstelling tot ISO26000 is de MVO-prestatie-
ladder een Nederlandse norm die duurzaamheid aantoont met 
een certificaat. 

Stakeholdersbeleid ontbrak
Om te kijken hoe duurzaam het familiebedrijf uit Lieshout was, 
voerde LRQA een zogeheten ‘quick scan’ of nulmeting uit. 
Zaken die milieu en consument aangingen, had Bavaria uitste-
kend voor elkaar. Op de andere punten scoorde de brouwer 
gemiddeld, zeker als het ging om stakeholders. Daar waren de 
prestaties nog voor verbetering vatbaar. Een consistent beleid 
voor belanghebbenden zoals niet-gouvernementele organisa-
ties (ngo’s), retail, maar ook omwonenden en lokaal en regio-
naal bestuur ontbrak. “De dialoog jegens ngo’s was bijvoor-
beeld defensief in plaats van reactief”, zegt Junggeburth. Om 
ISO26000 goed in te kunnen voeren is een duidelijk stakehol-
dersbeleid nodig: wie zijn ze en wat verwachten ze van Bavaria? 
Dat de verwachtingen van belanghebbenden niet helemaal 
stroken met de acties bleek uit gesprekken die Bavaria voerde 
met het college van Burgemeester & Wethouders van de 
gemeente Laarbeek waar Lieshout onder valt. Junggeburth: “De 
gemeente gaf aan de zichtbare ondersteuning van Bavaria in de 
gemeenschap te missen. Dat was natuurlijk niet zo, we deden 
veel, maar wel versnipperd.” Inge Vermeij, MVO-coördinator 
van LRQA, vult aan: “Een overall view ontbrak.”  
Bavaria begon haar stakeholders in te delen in groepen en voer-
de met allen individuele gesprekken om hun wensen in kaart te 
brengen. “Je stelt je kwetsbaar op als bedrijf. Dit lijkt moeilijk, 
maar als je eenmaal over deze drempel bent dan loopt het wel”, 
zegt Junggeburth. Voorjaar 2010, ruim een half jaar na de indivi-
duele gesprekken, organiseerde Bavaria voor alle belangheb-
benden een ‘stakeholdersfestival ‘ om haar MVO-visie uit te 
dragen. Ook kwam er terugkoppeling op de eerder aangegane 
individuele gesprekken. 

IJsvogels
Bavaria nodigde de natuurorganisatie IVN Brabant uit om de 
biotoop van de ijsvogel te verbeteren. In overleg met IVN heeft 
Bavaria een aarden wal gemaakt waar ijsvogels en oeverzwalu-
wen kunnen nestelen. De ijsvogels zitten wel bij Junggeburth in 
de tuin, maar tot nu toe nestelen ze nog niet in de aarden wal. 
Een succesje is dat er vetjes zijn gesignaleerd in de Goorloop en 

in de vijvers op het bedrijventerrein van Bavaria, waar het 
bedrijf zijn gezuiverde afvalwater loost. “Vetjes komen voor op 
de rode lijst van bedreigde vissoorten”, verduidelijkt de MVO-
coördinator van Bavaria. Ook qua transport blijkt alles op de rit. 
Bavaria won onlangs een ‘Lean & Green Award’ voor duurzame 
logistiek. Met transporteur Simon Loos sloot het bedrijf een 
contract om alle vrachtwagens om te zetten naar ‘euro 6’, de 
strengste Europese norm voor de uitstoot van stikstofoxide en 
fijnstof. 

Supermarkten lastig 
Met de supermarkten loopt het minder vlotjes. De grote uitda-
ging is: wie spreek ik aan binnen de supermarktorganisatie als 
het om duurzaamheid gaat. Het blijkt bij de meeste supermark-
ten moeilijk om zo’n aanspreekpunt te vinden. “Vreemd”, vindt 
Vermeij, omdat supermarkten vaak een uitgesproken mening 
hebben als het om duurzaamheid gaat. Junggeburth: “We wil-
len de verwachtingen van de retail kennen, maar het is moeilijk 
deze te achterhalen.” Bavaria’s MVO-coördinator denkt dat dit 
komt omdat supermarkten het moeilijk vinden om het begrip 
duurzaam concreet te maken. Vermeij: “Mogelijk kijkt de retail 
voornamelijk naar het productassortiment. Bavaria vraagt niet 
alleen naar het product, maar ook naar de organisatie achter 
het product te kijken.” Het gebruik van een speciale database, 
zoals die van Cedex die de Britse retail gebruikt, zou een oplos-
sing kunnen zijn om een idee te krijgen van de duurzaam-

heidseisen van de retail, denkt Junggeburth.  De Nederlandse 
retail stelt op organisatieniveau nauwelijks duurzaamheidsei-
sen in tegenstelling tot de internationale supermarktketens. 
Grote horecaketens houden bij tenders wel rekening met duur-
zaamheid. 

Doorvertalen ISO26000 
Bavaria’s duurzaamheidskapstok, ISO26000, bestaat uit 7 kern-
onderwerpen en 37 aandachtspunten. “De richtlijn is erg 
gericht op internationale bedrijven. Sommige kwesties zijn voor 

Stakeholdersoverleg verbeterd na invoering ISO26000 en MVO-Prestatieladder

IJsvogel symbool 
MVO-beleid Bavaria

‘We willen de MVO-verwachtingen van 
de retail leren kennen’

De MVO-Prestatieladder is een duurzaamheidsnorm gelanceerd in 
Nederland in 2010. Het duurzaamheidssysteem koppelt stakeholder-
betrokkenheid aan 33 indicatoren. De norm is geschikt voor certificatie 
op vijf niveaus (van laag naar hoog) en komt hiermee tegemoet aan 
vraag uit de markt voor een systeem dat duurzaamheid via een certifi-
caat kan aantonen. Bavaria zit op niveau 3 en stroomt wellicht snel 
door naar niveau 4. De inspiratiebron voor de MVO-Prestatieladder 
was ISO26000 (37 prestatie-identicatoren), ontwikkeld in 2009 en vorig 
jaar officieel gelanceerd. Deze internationale richtlijn geeft onderne-
mingen houvast om hun MVO-beleid vorm te geven en helpt bij het 
identificeren en betrekken van stakeholders. 

ISO26000, MVO-Prestatieladder en zelfverklaring
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geleden had dat anders gelopen, dan hadden de panelen al op 
het dak gestaan.”
De impact van de invoering van ISO26000 en de MVO-Prestatie-
ladder op de productieafdeling was gering. Bavaria werkte al 
met managementsystemen als ISO14001 en ISO9001. Bij de 
afdelingen inkoop, personeelszaken en productontwikkeling 
lag dat anders. Vermeij: “Het was vooral lastig om mensen te 
‘triggeren’. MVO moest een vast onderdeel worden van hun 
werk.” Een eerste stap om dit voor elkaar te krijgen was de 
inkoopmanager lid te maken van de stuurgroep. Hij wordt zo 
verantwoordelijk gemaakt voor het duurzaamheidsonderdeel 
van inkoop, waar hij zich in de commissie voor verantwoordt. 
Bavaria heeft veel profijt van de duurzaamheidsnorm en -richt-
lijn. Niet alleen voor het bedrijf zelf is zijn duurzaamheidsbeleid 
beter inzichtelijk, ook voor de stakeholders. Bij de presentatie 
van het eerste MVO-jaarverslag in 2005 kreeg het bedrijf nog 
veel kritiek te verduren van ngo’s over de verslaglegging. Bij de 
publicatie van het verslag in 2010 transformeerde kritiek in lof. 
In de jaarlijkse Transparantie Benchmark-studie van het minis-
terie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die trans-
parantie in de MVO-verslaglegging onderzoekt, kwam Bavaria 
recent als grootste stijger uit de bus. 

ons niet relevant. Hierdoor vielen vijf aandachtspunten af, die 
meer van toepassing zijn op ontwikkelingslanden waar wij niet 
actief zijn”, vertelt Junggeburth over het doorvertalen van de 
richtlijn naar het MVO-handboek en uiteindelijk de bedrijfsvoe-
ring. Bavaria koos voor acht hoofdthema’s: duurzaam inkopen, 
goed werkgeverschap, duurzame productontwikkeling, impact 
op lokale omgeving, milieu-impact van productieprocessen, 
MVO-beleid en invloedssfeer, duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, impact op lokale omgeving en maatschappelijke 
betrokkenheid. Deze thema’s vertaalde het bedrijf in doelstel-
lingen en actiepunten die werden geïntegreerd in de al 
bestaande managementsystemen. Bavaria’s MVO-beleid is in 
lijn met ISO26000 en afgestemd op de verwachtingen van de 
stakeholders, zo stelde LRQA vast tijdens audits op het MVO-
handboek en de MVO-Prestatieladder in de zomer van 2010. 
Hoe stelt Bavaria hierin prioriteiten? “Dat is wel een dilemma. 
Alle basiszaken zoals milieu, voedselveiligheid en veiligheid 
moeten gewoon goed geregeld zijn. Maar om het MVO-beleid 
te coördineren en prioriteiten te stellen hebben we een speciale 
stuurgroep opgericht”, zegt Junggeburth.

Stuurgroep MVO 
In de stuurgroep zitten Peer Swinkels (directeur marketing), Jan 
Renier Swinkels (directievoorzitter), Stijn Swinkels (directeur 
Horeca), de manager inkoop, de personeelsmanager en MVO-
coördinator Junggeburth. “Heb je niet zo’n stuurgroep, dan 
moet je niet aan ISO26000 of de MVO-Prestatieladder begin-
nen”, vindt Junggeburth. “MVO is veelomvattend en heeft 
impact op het hart van het bedrijf. Zonder duidelijke sturing 
blijven het losse flodders. Op deze manier is duurzaamheid 
geborgd”, aldus Vermeij. In de stuurgroep woeden soms hefti-
ge discussies. Zoals onlangs nog. Het ging toen over de vraag of 
een energiebesparing van 2% per jaar genoeg is en hoeveel 
duurzame energie daar dan bij hoort. Een gedeelte van de 
stuurgroep had er wel oren naar om windmolens en zonnepa-
nelen te plaatsen. Na een inhoudelijke discussie bleek echter 
dat het beter is om in te zetten op verdere energiebesparing. 
“Windmolens en zonnepanelen kosten honderdduizenden 
euro’s en leveren relatief weinig energie op. Je verdient de 
investering niet snel terug en de energie-efficiency wordt er niet 
beter door”, haalt Junggeburth de discussie terug. “Vijf jaar Maurice de Jong

Door het inpassen van de MVO-Prestatieladder en ISO26000 
behaalde Bavaria de volgende duurzaamheidsprestaties:
– Een uitgebreide stakeholdersdialoog: nauwere contac-

ten met klanten, bewoners, ngo’s en omwonenden.
– Duidelijker MVO-beleid met speerpunten en transparan-

tie. Zo is duurzaam inkopen geformaliseerd en geprofes-
sionaliseerd.

– Lokale samenwerking met agrariërs tegen verdroging 
en terugdringing gewasbeschermingsmiddelen.

– 25% minder CO2-uitstoot (sinds 2008 door efficiënter 
transport).

– Bevordering lokale biodiversiteit.
– Duurzaamheid is structureler geïntegreerd in het ont-

werpen van verpakkingen.
– Introductie van een biologisch bier, bij dochterbedrijf De 

Koningshoeven.

MVO-resultaten Bavaria

Ieder jaar toetst LRQA het MVO-handboek gebaseerd op 
ISO26000 en de MVO-Prestatieladder bij Bavaria. Eens in de 
drie jaar vindt er een grote systeem check-up plaats. Bij de 
toetsing van het MVO-handboek geeft LRQA een verklaring 
af die Bavaria kan gebruiken richting afnemers om haar 
MVO-claims, zeker in het buitenland, geloofwaardiger te 
maken. Sinds kort bestaat er een door het NEN-ontwikkel-
de zelfverklaring (begin november definitief) voor 
ISO26000. Deze praktijkrichtlijn, NPR 9026, maakt het voor 
bedrijven mogelijk zelf een checklist met veertig vragen in 
te vullen. Die kunnen zij eventueel door een certificerende 
instelling (CI) laten toetsen.

Toetsing

 In de vijvers op het bedrijventerrein waar Bavaria haar afvalwater 
loost zwemmen vetjes, vissen die op de rode lijst van bedreigde vis-
soorten staan.  
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