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400 jaar bier
Grolsch brouwt al ruim 400 jaar bier. Bier is belangrijk en wij realiseren ons dat bier een wezen-

lijk onderdeel uitmaakt van de maatschappelijke discussie rondom alcohol. De alcoholbranche, de
bierbrouwers en Grolsch in het bijzonder zijn zich natuurlijk bewust van de rol die we hebben als

producent, leverancier en als werkgever, als het gaat om het verantwoord omgaan met alcohol.
Grolsch voert een actief alcoholbeleid, dat past binnen onze cultuur, binnen de wetgeving en bij
verantwoorde bierbeleving.

Het is voor ons bestaansrecht en onze reputatie van wezenlijk belang dat wij als brouwerij en als
personeel verantwoord met bier omgaan. Afspraken binnen Grolsch rondom verantwoord alcoholgebruik dragen bij aan duidelijkheid op het gebied van alcohol en werk.

De visie van Grolsch op alcoholgebruik luidt:
Het genieten van alcohol is al eeuwenlang onderdeel van
onze cultuur. Voor het overgrote deel van onze consumenten draagt ons bier bij aan hun levensvreugde, aan plezier
in het leven. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd
willen we waken voor de schadelijke effecten ten gevolge
van onverantwoord alcoholgebruik. Daarom participeren
we in verschillende initiatieven en werken we samen
met belanghebbenden om onverantwoord alcoholgebruik
tegen te gaan.
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Alcoholgebruik is in onze ogen een zaak voor volwassenen,
op basis van persoonlijke inschatting en eigen verantwoordelijkheid. We hebben ook zelf een rol te vervullen:
het weloverwogen bieden van correcte informatie over
verantwoord alcoholgebruik en ons als medewerker van
Grolsch zowel tijdens het werk als buiten werktijd verantwoordelijk te gedragen.
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VOOR WIE

UITZONDERINGEN

Het alcoholbeleid
Het alcoholbeleid geldt voor alle medewerkers van
Grolsch en haar dochterondernemingen.
Onder medewerker wordt iedereen verstaan die in
een direct of indirect dienstverband verbonden is aan
de onderneming. Het geldt dus voor medewerkers
met een vaste- of tijdelijke arbeidsovereenkomst en
inleenkrachten.

Het beleid inzake alcohol en werk
 Het is niet toegestaan om tijdens of direct voorafgaand
aan het werk onder invloed te zijn van alcohol.
 Tijdens het werk worden geen alcoholische dranken
genuttigd.
 Grolsch medewerkers zijn ambassadeur voor bier
en hebben te allen tijde een voorbeeldfunctie voor
verantwoord alcoholgebruik.
 Medewerkers van Grolsch handelen actief als zij
in de werksituatie worden geconfronteerd met
onverantwoord alcoholgebruik.

Verantwoord
met situaties
omgaan
Het beleid inzake alcohol en werk is niet van toepassing
in de volgende situaties:
 (Aspirant) Leden van het proefpanel, ervan uitgaande
dat dit gebruik functioneel is en zich beperkt tot de
hiervoor geldende proeftijd en –plaats.
 Bij het ontvangen van zakelijke relaties in de hiervoor
bestemde gelegenheid (zoals het zgn. inloopcafé de
Beugel of de desbetreffende ontvangstruimte bij de
dochterorganisatie of decentrale vestiging). In principe is hierbij een lid van de Directie aanwezig, of is
uitdrukkelijk toestemming verleend door een lid van
de Directie.
 Bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, die
een belangrijk deel van de organisatie aangaat, zoals
een jubileum of een afscheid. Medewerkers die aansluitend werkzaamheden moeten verrichten, drinken
géén alcohol.
 Vrijdagmiddag, na afloop van de werkweek, is het
uitsluitend in de hiervoor aangewezen gelegenheid
toegestaan om een glas bier te drinken. Uiteraard
wordt hierbij niet meer gedronken dan wettelijk is
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toegestaan als vervolgens actief wordt deelgenomen
aan het verkeer. De wettelijke norm bedraagt max. 0,5
promille en voor beginnende bestuurders 0,2 promille.
Het is verstandig, in lijn met de BOB-campagne, om
geen alcohol te consumeren in het geval er vervolgens
actief aan het verkeer wordt deelgenomen.
 Vanuit de betreffende functie bij deelname aan
promotieactiviteiten, evenementen of feestelijkheden
(zoals een bedrijfsopening) door Grolsch georganiseerd, waarbij het volgende geldt:
- Er worden één of meer leidinggevenden van Grolsch
aangewezen om te allen tijde bij de feestelijkheid
aanwezig te zijn. De betreffende leidinggevende is
verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de
activiteiten en in het bijzonder voor het passende
gedrag van de Grolsch medewerkers.
- Er zullen niet-alcoholische dranken, alsmede hapjes
of eten verkrijgbaar zijn.
- Er zal worden gewezen op het verantwoord gebruik
van alcohol.
- De gasten van Grolsch zullen indien nodig worden
gewezen op het regelen van vervangend vervoer.
- Er zal na een bepaalde voorafgestelde tijd geen alcohol
meer worden geserveerd.
- Er zal goed opgeleid bedienend personeel aanwezig zijn
die de instructies hebben gekregen om dronken mensen
of minderjarigen (<18 jr.) geen alcohol te schenken en zo
nodig om identificatie te vragen.

Als bij het gebruik van alcohol de wettelijke norm (nu
max. 0,5 promille, maar voor beginnende bestuurders 0,2
promille) is overschreden, is het niet toegestaan om zelf
actief deel te nemen aan het verkeer. Er dient dan zo
nodig vervangend vervoer te worden geregeld.
In het algemeen geldt voor de bovengenoemde
uitzonderingsituaties dat van medewerkers wordt
verwacht dat zij verantwoord met deze situaties
omgaan, geheel in de geest van het Grolsch beleid
inzake alcohol en werk.

ALCOHOLBELEID VOOR MEDEWERKERS

5

ALCOHOLPROMILLAGE

Begin bij
jezelf!

HET BELEID INZAKE ALCOHOL BUITEN HET WERK
Hoeveel alcohol er in het bloed van
de drinker aanwezig is, hangt af van
het aantal gedronken glazen. Ook
het gewicht van de persoon speelt
een belangrijke rol: hoe lichter de
persoon is, hoe hoger het promillage
bij hetzelfde aantal glazen alcohol.
Ook het eetpatroon, de conditie en
de fysieke gesteldheid van de persoon
kunnen hier invloed op hebben.
In principe neemt de hoeveelheid
alcohol in het bloed in de loop van de
tijd af, maar bij het nuttigen van een
grote hoeveelheid alcohol kan het
ook zijn dat het promillage enkele
uren nog verder oploopt, doordat
de alcohol pas later in het bloed
opgenomen wordt.

VERANTWOORDE BIERCONSUMPTIE
Voor meer informatie zie onderstaande link naar het betreffende document van de Gezondheidsraad:
https://www.kennisinstituutbier.nl/verantwoorde-alcoholconsumptie.

Veilig op weg
Verantwoorde bierconsumptie voor volwassenen die al alcohol drinken
is volgens de Nederlandse Gezondheidsraad maximaal één glas per
dag voor zowel mannen als vrouwen. Als de wettelijke norm (nu
max. 0,5 promille, maar voor beginnende bestuurders 0,2 promille)
is overschreden, is het niet toegestaan om zelf actief deel te nemen
aan het verkeer. De BOB-campagne draagt uit dat als er actief wordt
deelgenomen aan het verkeer, 0.0% de norm is.
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 De onderneming respecteert de privacy van zijn
medewerkers. Echter heeft de onderneming een
gerechtvaardigd belang bij de bescherming van haar
reputatie tegen eventuele schade, die buiten het werk
wordt veroorzaakt door het handelen van haar medewerkers. Daarom is het niet toegestaan om buiten
werktijd activiteiten te ondernemen die in strijd zijn
met de zakelijke belangen, resp. de reputatie van de
onderneming.
In het bijzonder ten aanzien van alcohol geldt dat de
medewerkers van Grolsch geacht worden om verantwoord met alcohol om te gaan. Dit geldt dan ook
zowel tijdens het werk als buiten werktijd.
 De medewerker die buiten werktijd veroordeeld is
voor een strafbaar feit, waarbij de onverantwoorde
consumptie van alcohol een rol heeft gespeeld, krijgt
passende disciplinaire maatregelen opgelegd.
Deze sancties kunnen variëren van een berisping of
waarschuwing tot ontslag.
 Als een medewerker strafrechtelijk is veroordeeld voor
een buiten het werk aan alcohol gerelateerde overtreding, waarbij het onverantwoord gebruik een rol
heeft gespeeld, moet zijn/haar leidinggevende hiervan
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte
worden gesteld, zodat deze in staat wordt gesteld
om maatregelen te nemen ter bescherming van de
reputatie van het bedrijf.

Wat doe je
buiten werktijd?

Sanctiebeleid
Wanneer wordt geconstateerd dat
een medewerker die in strijd met
het alcoholbeleid handelt kunnen
sancties worden opgelegd.
Afhankelijk van de ernst van de
overtreding, kunnen deze sancties
variëren van een berisping of waarschuwing tot ontslag.
Er zal in alle gevallen een gesprek
plaatsvinden tussen de betreffende
medewerker, de leidinggevende en
de betreffende HR Business Partner.
Dit gesprek zal schriftelijk worden
bevestigd.

In geval van disciplinaire maatregelen wordt met de volgende factoren
rekening gehouden bij het bepalen
van een passende sanctie:
 De uitwerking van het gedrag van
de medewerker op de reputatie
van Grolsch.
 De positie van de medewerker
binnen de onderneming. Hierbij
kan in het algemeen worden
gesteld dat des te hoger de positie
van de werknemer, des te waarschijnlijker het is dat zijn/haar
gedrag de reputatie van de onderneming kan schaden.

SANCTIEBELEID
 In het geval van een gerechtelijke
procedure en hierbij sprake
is van reputatieschade voor de
onderneming, kunnen disciplinaire
maatregelen worden genomen,
ook al is er nog geen definitieve
gerechtelijke uitspraak.
 Indien er sprake is geweest van
alcoholmisbruik.
 Eventuele eerdere overtredingen,
resp. waarschuwingen, omtrent
onverantwoord alcoholgebruik.
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VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK

VOORLICHTING EN TRAINING

Voor volwassenen
die alcohol drinken kan
verantwoord alcoholgebruik
bijdragen aan een
evenwichtige en
positieve leefstijl.

Nieuwe medewerkers worden bij indiensttreding
geïnformeerd over het alcoholbeleid voor medewerkers.
Iedere medewerker zal middels een training over het
alcoholbeleid worden geïnformeerd over verantwoord
alcoholgebruik en verantwoord werknemerschap ten
aanzien van het gebruik van alcohol. Het alcoholbeleid
zal een regelmatig terugkerend onderdeel zijn tijdens
het team- en werkoverleg.

Waar gaan wij van uit?

Het standpunt van Grolsch met betrekking tot de toepassing van het beleid inzake verantwoord alcoholgebruik
binnen de onderneming is weergegeven in de onderstaande uitgangspunten:

1
2
3

Voor volwassenen die alcohol drinken kan verantwoord
alcoholgebruik bijdragen aan een evenwichtige en
positieve leefstijl.
De medewerker is en blijft zelf verantwoordelijk voor
zijn/haar gedrag. Dit geldt niet alleen tijdens werktijd,
maar ook in privé situaties.
Grolsch voelt zich ervoor verantwoordelijk om het
bewustzijn rond verantwoord alcoholgebruik te
vergroten en legt verantwoording af over initiatieven
en activiteiten m.b.t. het alcoholbeleid.
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Grolsch verlangt van haar medewerkers dat zij
verantwoord met alcohol omgaan.
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Grolsch waarborgt dat haar commerciële activiteiten
voldoen aan de desbetreffende wet- en regelgeving.
Grolsch waarborgt dat haar commerciële activiteiten
niet aanmoedigen tot onverantwoord alcoholgebruik.
Grolsch wil misbruik resp. schending van ons alcoholbeleid voorkomen door hierover de discussie aan te gaan
en het alcoholbeleid actief uit te dragen.
Het is als medewerker van Grolsch, of één van haar
dochterondernemingen, verplicht om het alcoholbeleid
na te leven.
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HULP EN INFORMATIE

Hulp

In het geval een medewerker hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als er sprake lijkt van alcoholverslaving, kan hij/zij
zich richten tot zijn leidinggevende, de betreffende HR
Business Partner of tot de bedrijfsarts. Zij kunnen er
dan voor zorgen dat de betreffende hulporganisatie
wordt ingeschakeld.
Ook de leidinggevende kan het initiatief nemen om met
de medewerker in gesprek te gaan in het geval de medewerker merkbaar slechter functioneert en er sprake kan
zijn van (onverantwoord) alcoholgebruik.
De hulpverlening is gericht op herstel van het functioneren
van de desbetreffende medewerker en terugkeer in het
arbeidsproces. Uiteraard wordt omwille van de privacy
van de werknemer informatie over zijn/haar situatie
vertrouwelijk behandeld.

Informatie
Medewerkers die meer informatie willen over
verantwoord alcoholgebruik, kunnen dit vinden op
www.overalcohol.nl. De medewerker kan voor
zichzelf onderzoeken hoe zijn/haar alcoholgebruik
wordt geclassificeerd en of er eventueel sprake is van
alcoholverslaving.
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft hiervoor
een vragenlijst ontwikkeld. Deze is te vinden op Grolsch
Web/SharePoint bij HR/Alcoholbeleid. Verder verwijzen
wij voor verdere informatie en een zelftest naar de
website van het Trimbos instituut www.alcoholinfo.nl.
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Tot slot...

Het is voor de onderneming en haar medewerkers
van wezenlijk belang dat de reputatie van Grolsch,
de gezondheid van haar medewerkers en de
verkeersveiligheid worden gerespecteerd. Het is dan
ook de verantwoordelijkheid van alle medewerkers
om zich aan dit beleid te houden. Dit geldt zowel
tijdens het werk als buiten werktijd.

Bezoekadres:
Koninklijke Grolsch
Brouwerslaan 1
7548 XA Enschede
Postadres:
Postbus 55
7500 AB Enschede
Telefoonnummer:
+31 (0)53 - 48 33 333
corporatecommunications@grolsch.nl
www.koninklijkegrolsch.nl
www.grolsch.nl
www.werkenbijgrolsch.nl

Het Alcoholbeleid voor medewerkers is een
uitgave van Koninklijke Grolsch.

© 2017 - Nadruk of vermenigvuldiging van deze uitgave in welke vorm dan ook, geheel of
gedeeltelijk, in het Nederlands of enig andere taal, is zonder schriftelijke toestemming van de
afdeling Corporate Affairs van Koninklijke Grolsch niet toegestaan.
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