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Waarom staan wij hier vandaag 

Bier is een puur natuurlijk 
product 

Bier is 95%  

water 



Surinaamse Brouwerij N.V. 

WE ZIJN  

WE HECHTEN  
WAARDE 

De nummer 1 

merkenbouwer en 

brouwer zijn die steeds 

aan de top staat 

WE  
WILLEN 

Aan passie voor kwaliteit, 

pret & plezier in het leven, 

respect voor de mens en 

voor het milieu 

Er trots op Surinaamse 

Brouwerij N.V. te zijn, deel 

van HEINEKEN en 

gecommitteerd aan het 

verrassen en prikkelen van 

onze consumenten 



De twee broers Dumoleyn 
starten samen de 
Surinaamse Brouwerij. 
 
 
1955  

Duurzaam ondernemen sinds 1955 

        

  



Gehonoreerd met de  
prestigieuze Prix 
d'Excellence 
Brussels 
 
1958  

Marktaandeel bereikt 
van 90% 
 
 
 
1967 

Bijna failliet 
Start van een 8-jarig 
Investeringsprogramma 
 
 
1996 

Record verkopen van of 
150,000 Hectoliter 
 
 
 
1984 

Een trotse geschiedenis 

        



Bier: Een puur natuurlijk en voedzaam 
product mits verantwoord geconsumeerd 
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Een puur natuurlijk en voedzaam product 
mits verantwoord geconsumeerd 

• De natuur voorziet ons van 
5 basis ingrediënten waar 
wij bier van maken:  
 

7 

Geen Vet 

Rijk aan vitamines  B1, B3, 
B11 

Rijk aan mineralen 

Rijk aan antioxidanten 

Relatief laag aan 
calorieën 



Wat doet Surinaamse Brouwerij N.V.  



Wat doet Surinaamse Brouwerij N.V.  





Onderdeel van HEINEKEN 
85,000 

medewerkers 

170 
brouwerijen in meer 

dan 70 landen 

Legenda 

HEINEKEN 
OpCo 

Joint Ventures 

Export 

Licenses 

178 
Miljoen HL 

Nr.1  
In Europa 

 
Nr.3 

Wereldwijd 



HEINEKEN’s strategische prioriteiten 
 





CSR Strategie Surinaamse Brouwerij N.V. 

‘Het respect dat een bedrijf toont voor de belangen van de maatschappij,  
aangetoond door actief te beseffen welk effect de bezigheden van het 
bedrijf hebben voor  consumenten, werknemers, milieu, stakeholders en de 
gemeenschap.’ 
 

1) 

 
 
2) 
 
 
 

3) 



Brouwen aan een betere wereld 



Onze prioriteiten voor duurzame groei 

• Veiligheid 

• CSR Begrip 

• Gezonde levensstijl en 
werkplek 

• Verantwoord alcoholgebruik 

 

• Recycling 

• Inkoop 

• Waterverbruik 

• Energie en CO2 

verbruik 

• Stimuleren van verantwoord 
alcohol  

• Lokale inkoop 

• Stakeholders en strategische 
partnerships 

• Maatschappelijk werk  

• Teruggeven aan de lokale 
maatschappij 

 



Investeren in de Surinaamse  
maatschappij 



Lancering  eerste Duurzaamheidsverslag in 
Surinaams bedrijfsleven 



Stimuleren van verantwoord alcohol 
gebruik op onze eigen events 



Partnership ‘Biertje op laat je Rijden’ 



Partnership ‘Stichting Verantwoord 
alcoholgebruik Suriname’ 



Investeren in onze medewerkers 



Training en veiligheid 



Gezondheid 



Investeren in het Surinaamse Milieu 



Partnership ‘Friends of Green Suriname’ 



• Energie en CO2 besparing 

• Waterbesparing 

• Recycling 

• Groene koeling 

• Distributie 

Van ambitie naar resultaat 



Zuinig omgaan met water 

En al het makkelijk beschikbare 
zoetwater zou slechts een druppel 

van de kroonkurk zijn 

Al het wereldwijde zoetwater zou enkel 
in de kroonkurk passen 



Waterbeleid 

• Reduceren totaal waterverbruik 

 

 

 

• Zuiveren van afvalwater 

AFVALWATER 

ZUIVERING  
INSTALLATIE 



Van ambitie naar resultaat 

Reductie waterverbruik 

SB 2015 target 4.4 hl/hl 

HEINEKEN 
2020 target 

3.7 hl/hl 



Afvalwaterzuiveringsinstallatie 



Samenwerkingen landbouwers en 
bedrijfsleven 

Lokale inkoop, 

Afrika 

The smallholders 
Alliance for Sorghum, 
Haiti 

 

Stichting Veldleeuwerik, 
Nederland 



The smallholders Alliance for Sorghum in 
Haiti 



Stichting Veldleeuwerik Nederland 



Lokale inkoop stimuleren en verduurzamen 

2015 2020 

Ambitie duurzame inkoop voor: 

20% Gerst 

Minimaal 50% van alle 
benodigde natuurlijke 

grondstoffen 

40% Hop 

60% Appels 



Duurzaamheid brengen naar de consument 

HEINEKEN Legendary 7 campaign 
https://www.youtube.com/watch?v=F4XoCfQ5mr0 

https://www.youtube.com/watch?v=F4XoCfQ5mr0
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