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Heineken meet  
verduurzaming
Verduurzaming verdient zich altijd terug en hoe intensiever 
foodbedrijven gezamenlijk optrekken met hun leveranciers, hoe 
meer vordering er is te maken. Deze bevindingen licht heineken 
toe tijdens een presentatie op Vmt food event 2013.

Terugverdienen, ook voor mkb
De boodschap van Heineken richting colle-
ga-foodbedrijven is positief. De inspanning 
verdient zich altijd terug. “Wij zien dat de 
meest efficiënte brouwerijen die bedrijven 
zijn die hebben geïnvesteerd in duurzame 
ontwikkeling”, aldus Bruijn.
Mkb-bedrijven moeten daarbij niet denken 
dat verduurzaming voor hen niet relevant 
is. Juist wel. “Onze brouwerijen zijn in veel 
landen ook niet zo groot. Kleinere bedrij-
ven hebben vaak de slagkracht en flexibili-
teit om snel zaken in gang te zitten.”

Drie duurzaamheidsmanagers van Heine-
ken grijpen VMT Food Event aan, om hun 
ervaringen en expertise vanuit het wereld-
wijde duurzaamheidsprogramma ‘Brewing 
a Better Future’ met andere foodbedrijven 
te delen. 
Belicht wordt hoe vanuit de strategie instru-
mentarium is ontwikkeld om verduurza-
ming meetbaar te maken en op welke wijze 
deze cijfers als projecten vorm krijgen in de 
landen waar de brouwer actief is. “Daarbij 
gaat het ook om kleinere bedrijven”, wordt 
de mythe weerlegd dat verduurzaming een 
activiteit is voor grote bedrijven.

Van corporate tot activiteiten
Vera Zandbergen managet het wereldwijde 
programma op corporate niveau. Een 
bedrijf moet allereerst visie hebben over het 
toekomstbeeld  en de relevantie voor de 
business.
Van strategie wordt de stap gezet naar 
methoden om duurzaamheid meetbaar te 
maken. Paul Bruijn is binnen Heineken de 
‘getallenman’. Voor intern benchmarken 
beschikt Heineken inmiddels over absolute 
getallen, maar de gebruikte methode is 
(nog) niet gestandaardiseerd. 
“Het streven is om ook extern de meetme-
thoden te stroomlijnen. Ik verwacht echter 
dat dit nog een jaartje op zich laat wachten”, 
licht Bruijn toe. Met het model dat is 
gebouwd, worden de ketens van ‘barley to 

bar’ doorgerekend voor de Heineken-brou-
werijen wereldwijd. Voor 23 landen is de 
score bepaald en daaruit zijn de verbeter-
punten afgeleid. Elk land heeft zijn eigen 
accenten. Jan Kempers, verantwoordelijk 
voor Nederland, heeft nu 33 activiteiten 
onder zijn hoede, variërend van energie-  
en water-besparing tot windturbineparken. 

Cruciale rol leveranciers
Verduurzaming is ketenproblematiek en   
het gaat dus om prestatieverbetering van  
de keten. Hoe meer er gemeenschappelijk 
wordt opgetrokken met de leveranciers,  
hoe meer vorderingen er zijn te maken,      
is de ervaring. 
Leveranciers moeten getallen leveren, bij-
voorbeeld over materiaal- of energiege-
bruik. Dan blijkt dat nog niet elke leveran-
cier even ver is en er tussen landen   grote 
verschillen bestaan. “De milieu-impact van 
glasleveranciers kan sterk verschillen. 
Alleen al of er in een land een goed functio-
nerend glasrecyclingsysteem is, heeft een 
enorme impact”, vertelt Bruijn.
Heineken ‘rankt’ zijn belangrijkste leveran-
ciers en werkt met preferred suppliers als 
het om duurzaamheid gaat. “Neem bijvoor-
beeld een verpakkingsleverancier. Wij 
meten zijn prestaties en benchmarken deze 
anoniem met andere leveranciers. Zo weet 
hij waar hij staat ten opzichte van zijn con-
currenten.” 

VMT Food Event
Meer weten over hoe Heineken zijn ver-
duurzaming meetbaar maakt en vertaalt in 
concrete activiteiten? De aanpak wordt 
gepresenteerd tijdens VMT Food Event 
2013 op 26 maart in Den Bosch. Zie ook:
www.vmt.nl/foodevent
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VMT Food Event 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door:

VMT Food Event  Sterk en Vooruit 
26 maart - Congrescentrum 1931 - Den Bosch
www.vmt.nl/foodevent

VMT Food Event 2013 focust onder de titel ‘Sterk en Vooruit’ op de onderwerpen die nu, in economisch 
moeilijke tijden, relevant zijn voor de voedingsmiddelensector. Het event geeft aan waar de kansen en 
uitdagingen liggen, waarbij de blik ook  naar de toekomst is gericht. Met verdieping op de thema’s 
duurzaamheid, product- en procesinnovatie, voedselveilig heid, kwaliteit en technologie sluit VMT Food 
Event aan bij de dagelijkse praktijk. Signaleren, oplossingen bieden en vernieuwen staan centraal in de 
lezingen, discussies en contacten die op de beursvloer worden gelegd.

Trendwatcher 
Joeri Van den Bergh
Hoe ontwikkel je de juiste merkstrategie 
voor de nieuwe generatie?

Sterren chef-kok 
Robert Kranenborg
Luister naar zijn verhaal en
ervaar de trendsettende, culinaire amuses.

Exclusief Trend onderzoek 2013
De resultaten van het Agrofood Strategy 
Trendonderzoek naar strategische knelpunten 
en trends.

Prijzen*

Tot 15 februari vroegboekkorting!
Abonnee VMT € 499,- (i.p.v. € 599,-)
Niet-abonnee VMT € 650,- (i.p.v. € 750,-)
Student € 100,-

* genoemde prijzen zijn exclusief btw en € 3,75 administratiekosten

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en 
€ 3,75 administratiekosten

Met bijdragen van onder meer de 
volgende organisaties:
Mars, Heineken, CONO Kaasmakers, Danone, Ahold, FNLI, 

Mondelez, Hoogesteger, het ministerie van Economische 

Zaken, de Irish Food Board, Berenschot, Wageningen UR, 

Ojah, Tate & Lyle, NVWA, Stichting Certifi catie Nederland.

~

Eenvoudig inschrijven kan op 3 manieren:

1  Website: www.vmt.nl/foodevent

2  E-mail: congressen@mybusinessmedia.nl

3  Telefoon: (010) 289 40 08

Tip! Informeer naar de groepstarieven
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VMT Food Event  Sterk en Vooruit 
26 maart - Congrescentrum 1931 - Den Bosch
www.vmt.nl/foodevent

Profi leren op het VMT Food Event 2013?

Verkoopleider VMT
Lian Gebhardt, 010 - 289 40 84
l.gebhardt@mybusinessmedia.nl

Media-adviseur VMT
Monique van Neutegem, 06 - 504 494 02
m.neutegem@mybusinessmedia.nl

in samenwerking met

Parallel programma

Sessie 1: Duurzaamheid – Verduurzaming meetbaar
Het woord verduurzaming klinkt steeds luider in de voedingsindustrie. Zelfs 
in deze tijden van economische crisis. Maar hoe pak je verduurzaming aan? 
Stakeholders eisen in toenemende mate dat fabrikanten hun 
duurzaamheidsinspanningen zichtbaar en dus meetbaar maken. Dit kan op 
veel verschillende manieren, zoals zal blijken tijdens deze sessie over 
duurzaamheid.
 
Sessie 2: Productontwikkeling – Marktkansen voor innovatie
Innoveren door productontwikkeling is belangrijk om succesvol te zijn of 
zelfs te overleven, juist nu. Deze sessie laat bedrijven aan het woord die 
kozen voor een duidelijke productfocus of marktsegment. Kennis van de 
markt ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast worden nieuwe ingrediënten 
belicht die (gezonde) innovaties kansrijk maken. Toch is een innovatief 
karakter geen garantie voor succes. Eenmaal in de markt, halen veel 
producten het niet. Deze slagingskans is te vergroten.
 
Sessie 3: Veiligheid & Kwaliteit – Betrouwbare certifi caten
Het hebben van een certifi caat is geen garantie voor de NVWA dat het 
bedrijf zijn voedselveiligheidssysteem op orde heeft. Naar schatting van de 
toezichthouder vertoont 15% tot 20% van de producenten ‘gecalculeerd 
gedrag’, waardoor de aandacht voor voedselveiligheid tussen twee audits 
verslapt, met alle risico’s van dien. Niet alleen de NVWA, maar ook 
schema-eigenaren, certifi catie-instellingen en niet in de laatste plaats de 
retail zijn gebaat bij maatregelen die de betrouwbaarheid van certifi caten 
fl ink verbeteren. Vinden zij dat zelf ook, welke verbetermaatregelen zijn 
mogelijk en welke rol zien zij bij de realisatie daarvan voor zichzelf 
weggelegd? Wat kan de industrie verwachten?

Sessie 4: Technologie – Investeren ondanks de crisis
Fabrieken sluiten, mensen worden ontslagen. Deze berichten komen 
veelvuldig voor in de media, meer dan nieuws over investeringen in 
productie. Maar dat betekent niet dat er niet wordt geïnvesteerrd. In deze 
sessie komen vier verhalen aan bod over investeringsprojecten. Soms 
investeren bedrijven zelf in een nieuw proces, soms doen anderen dat via 
een innovatieve constructie.

Plenair programma

Welkom
 Carina Grijspaardt-Vink, hoofdredacteur VMT

Vooruitgang in de foodindustrie  
Philip den Ouden, directeur FNLI

Hoe blijven we sterk in 2020 en verder? 
Talent en verduurzaming, de must-win battles voor food
Jack Tabbers, 
General Manager Nederland, Mars

Visie en beleid overheid op de agrifoodsector
 Hans Hoogeveen, Directeur-Generaal Agro, 
Ministerie van Economische Zaken

 Strategietrends in agrofoodsector. 
Uitkomsten van exclusief onderzoek 
 Edwin Lambregts, Managing Consultant, Berenschot

 ‘Brewing a Better Future’: Voortgang door inzicht
 Jan Kempers, Manager Sustainable Development, 
Heineken Nederland Supply, Paul Bruijn, 
Team Leader Environment, Heineken International, en 
Vera Zandbergen, Manager Global Sustainable 
Development, Heineken International

 Trendwatcher aan het woord: 
Joeri Van den Bergh
 
 Interview en culinaire amuses door 
sterren chef-kok Robert Kranenborg
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