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Zodra je bij ons binnenloopt, voel je de trots. Trots op onze merken, ons 
bedrijf, ons vakmanschap en natuurlijk op onze bieren. Dat zit in ons DNA. 
Net als duurzaam en verantwoord ondernemen (DVO), in alles wat we doen. 
Omdat we geloven dat dat ons - én de wereld om ons heen - verder brengt.

In onze duurzaamheidsstrategie focussen we ons op 6 speerpunten:

1. REDUCEREN CO2 & ENERGIEVERBRUIK   
2. MAXIMALISEREN VAN CIRCULAIRE VERPAKKINGEN
3. HERGEBRUIKEN VAN BROUWERIJ-AFVAL
4. WATERGEBRUIK REDUCEREN EN VEILIGSTELLEN 
5. STIMULEREN VAN SOCIALE EN ECONOMISCHE GROEI  
6. BEVORDEREN VAN VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK

Middels de projecten op ieder van deze speerpunten leveren we onze 
bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties. We hebben immers allemaal een verantwoordelijkheid om bij te 
dragen aan een betere, inclusieve en circulaire wereld.

Hierna krijg je een overzicht van de DVO-resultaten die we in 2019 hebben 
gerealiseerd.
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Verkocht volume
(in miljoen hl.)

2,8

Marktaandeel in
Nederland

13%

Distributie naar
aantal landen

±60

Aantal medewerkers

702

Bier/ CO2 efficiëntie
(in kg CO2 eq/ hl) 
 
Sinds 2005 is de CO2 
emissie gereduceerd met: 
 
Groene energie in totaal
energieverbruik  
 

Eerste krat ter wereld van 100% 
gerecycled consumenten plastic

Inzet van circulaire drinkbekers 
en duurzame trays op festivals

Alle blikfolies gemaakt van 
 100% gerecycled plastic

Recycling/ hergebruik
gebruikte materialen 

Hergebruik van 50 miljoen kilo 
bierbostel per jaar
 
Afvalwater wordt gezuiverd, 
omgezet tot biogas en ingezet 
als groene energie

Evenementen met alcoholvrije en  
alcoholarme Grolsch Radler en Kornuit:

Bierportfolio uitgebreid met 
vier nieuwe 0.0% bieren

Verantwoord Alcohol training 
voor barvrijwilligers

Bewustwordingacties Alcohol & 
Verkeer tijdens Military Boekelo-
Enschede en Open Brouwerijdagen

Bier/water efficiëntie
(hl water/ hl bier) 
 
Sinds 2005 is watergebruik 
verminderd met:

Continu verbeteren
efficiëntie afvullijnen

5,49 KG

 
30%

13%

CO2 & Energie

100%

 

100%

99,8%

 
50 KG

MLJ

3,36 HL/HL

 
30%

Water

86%

4+

7
 

55

Verpakkingen Afval

Sociaal & economische groei Alcohol

Bijdrage Grolsch Vakmanschap is 
Meesterschap Fonds voor 7 projecten

55 projecten verder geholpen via 
Stichting Pak An

Vitaliteitscheck voor duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers

Grolsch bier zorgt voor record- 
opbrengst van € 127.525 voor 
Stichting KiKa
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REDUCEREN VAN CO2
&
ENERGIEVERBRUIK

HERGEBRUIKEN
VAN
BROUWERIJ-AFVAL

•  Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen. 
• Optimalisatie van de ontgast water installatie in productie.
• Optimaliseren van de boiler efficiëntie.
• Optimalisatie grote pompen in Brewing.
• Optimaliseren van hergebruik warmte uit wortkoeling. 
• Verder uitwerken van het energietransitieplan.
• Studie naar warmtepompen.
• Uitrollen duurzaamheidsprogramma bij productieafdelingen 

met verschillende verbeterinitiatieven voor verdere energie-
reductie.

• Deelname aan onderzoek van Nederlandse Brouwers naar 
distributiestromen en CO2.

•   Het uitvoeren van minimaal drie kleine afvalrecyclings- 
projecten in en om de brouwerij.

• Studie naar mogelijkheden om laatste stappen te zetten naar 
een ‘zero waste’ brouwerij.

MAXIMALISEREN VAN
CIRCULAIRE
VERPAKKINGEN

•  Inzet van meer gerecyclede kunststoffen uit verschillende 
bronnen als verpakkingsmateriaal voor blik- en trayfolie.

• Verdere inzet van kunststoffen gewonnen uit reststromen. 
Onze reststroom aan palletfolie gaan we recyclen naar 
palletfolie voor Grolsch producten.

• Vervolgstappen zetten om al onze festivals te voorzien van 
circulaire drinkbekers.
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STIMULEREN VAN
SOCIALE EN
ECONOMISCHE GROEI

WATERGEBRUIK
REDUCEREN EN
VEILIGSTELLEN

BEVORDEREN VAN
VERANTWOORD
ALCOHOLGEBRUIK

Maatschappelijke projecten:
• Verder activeren en communiceren van het Grolsch  

Vakmanschap is Meesterschap Fonds en de Stichting Pak An.
• Verder activeren en communiceren van Grolsch betrokkenheid 

bij diverse regionale maatschappelijke projecten.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers:
• Proactieve aandacht voor diversiteit om het aandeel vrouwen in 

management posities verder laten groeien naar 30% in 2025.
• Vervolg van inzetbaarheidsspreekuur binnen Packaging/ 

Warehouse.
• Vervolg geven aan meerdere masterclasses voor verdere 

ontwikkeling van medewerkers. 
• Geïntegreerde aanpak voor leiderschapsontwikkeling op alle 

niveaus. 

Werken aan een veilige werkomgeving:
• Uitvoeren plannen van aanpak machineveiligheid Packaging 

(meerjarenplanning). 
• Afronden verdere verbetering verkeers- en voetgangersveilig-

heid brouwerijterrein.
• Plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor krattensortering in 

Warehouse.
• Aandacht voor en uitrol van veilig en gezond werken  

(Behaviour Based Safety).

•   Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen. 
• Optimalisatie van de koelinstallatie (Utilities).
• Optimalisatie van de ontgast water installatie in productie.
• Optimalisatie van pasteurs en warmers in Packaging.
• Uitrollen duurzaamheidsprogramma bij productieafdelingen 

met verschillende verbeterinitiatieven voor verdere water- 
reductie.

•  Onze bierportfolio verder uitbreiden en optimaliseren met 
alcoholvrije en alcoholarme bieren.

• Verder vergroten van de verkrijgbaarheid en zichtbaarheid 
van al onze 0.0% bieren met name op evenementen, bij 
studentenverenigingen en in sportkantines.

• Het verder uitrollen van onze face-to-face Instructie  
Verantwoord Alcohol (IVA) trainingen onder klanten en 
relaties van Grolsch, gericht op evenementen, studenten-  
en sportverenigingen.

• Twee activiteiten in partnership opzetten die zich richten op 
alcohol en verkeer.

• Initiatieven ondernemen en mede ontwikkelen om de 
bekendheid en bewustwording van FAS in Nederland verder 
te vergroten.


