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Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen Bavaria en 
Boerenbond Deurne, blijkt als Jan-Renier Swinkels 

en Dick Kroot met elkaar praten. Al snel komen ze tot 
de conclusie dat een familiebedrijf en een coöperatie 
beiden kijken naar continuïteit op de lange termijn 
en niet naar de korte termijn. Zeker in deze financiëel 
moeilijke tijden is dat een groot goed. Beide bedrijven 
zijn zuinig op het eigen kapitaal en nemen daardoor 
minder hoge risico’s. “Het legt een stabiele basis on-
der het bedrijf waardoor we tegen een stootje kunnen”, 
zegt Swinkels. 
Een andere overeenkomst is dat beide bedrijven te 
maken hebben met een negatief imago van de sector 
waarvoor ze werkzaam zijn. Waar Boerenbond Deurne 
zich onder andere moet verweren tegen het antibiotica-
gebruik en het dierenwelzijn (met als toppunt de term 
plofkip) moet Bavaria alle zeilen bijzetten als het gaat 
over de alcoholproblematiek bij jongeren en de hoge 

bierprijzen in cafés ten opzichte van de stuntprijzen in 
supermarkten.

“Toch lijkt Bavaria minder bevattelijk voor een slecht ima-
go van de sector dan een bedrijf in de veevoerbranche. Hoe 
komt dat?”
“Ik weet niet of we minder bevattelijk zijn. We hebben 
in ieder geval wel een heel ander product. Bier wordt 
geassocieerd met vrolijkheid en ontspanning. Dat heeft 
een andere beleving dan veevoer.”

“Dat is wel makkelijk gezegd. Zoals ik jullie ken, doen jullie 
ook enorm veel aan marketing en gaan jullie heel strate-
gisch om met stakeholders.”
“Dat klopt. We doen inderdaad veel moeite om een 
goed contact te onderhouden met iedereen die met het 
merk Bavaria in aanraking komt. Het maakt daarbij 
niet uit of het de pers is, medewerkers, omwonenden, 
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horecaondernemers en consumenten: we voeren een 
actief beleid zodat we met alle stakeholders een win-
win-situatie kunnen creëren.”

“Kun je daarvan een voorbeeld geven?”
“Meest opvallend zijn natuurlijk onze grote commerci-
als waarin we met humor proberen mensen te interes-
seren voor Bavaria. Maar ook in de regio hebben we 
mooie voorbeelden. Zo ontplooien we in de gemeente 
Laarbeek verschillende activiteiten om alcoholmis-
bruik tegen te gaan. We voelen ons daartoe verplicht. 
Zeker in onze eigen omgeving. Ook als omwonen-
den klachten hebben over onze produc-
tielocatie gaan we daar serieus mee aan 
de slag. We proberen problemen samen 
op te lossen. Een ander voorbeeld is dat 
medewerkers met korting Bavaria bier 
kunnen kopen. Elke medewerker wordt zo 
weer een ambassadeur voor het brede scala van pro-
ducten dat we aanbieden. Zelfs in de agrarische sector 
hebben we een project lopen met de titel Boeren, bier, 
water. Gezond grondwater is voor ons van levensbe-
lang. Voor boeren in de omgeving van Lieshout hebben 
we hierover een presentatie gegeven. Samen met hen 
zoeken we naar oplossingen. Het is mooi om te zien dat 
ze enthousiast worden en zelf met voorstellen komen. 
Enkele boeren gaan nu gerst telen die wij afnemen voor 
de productie van bier.”

“Jullie hebben ook enkele honderden horecazaken in eigen-
dom. Vervullen die een rol in het ontwikkelen van het Ba-
varia merk?
“Ja, die horecagelegenheden zijn ons uithangbord. 
Daar profileren we het merk Bavaria in alle facetten. 
We hebben zelfs een Bavaria Bieracademy: een pro-
gramma waarin we ondernemers alles leren over bier, 
de kwaliteit die het product verdient en de manier 
waarop het geserveerd dient te worden. We willen dat 
iedereen die met het merk Bavaria in aanraking komt, 
het merk op een positieve manier uitdraagt, ook mede-
werkers. Als alleen al onze 900 medewerkers elke vijf 
dagen een positieve boodschap over ons merk vertellen 
en de mensen die deze boodschap ontvangen vertellen 
de boodschap slechts één keer door, dan heb je zo hon-
derdduizenden mensen bereikt.”

“Hoe gaat Bavaria om met zaken die het imago negatief 
beïnvloeden, zoals alcoholmisbruik?”
“Het probleem is vaak dat de pers een eenzijdig beeld 
van de problematiek schetst. Ook merken we dat te-
genstanders goed georganiseerd zijn. Aanvallen is ge-
makkelijker dan verdedigen. Het is moeilijk hier tegen 

te vechten. Van de andere kant bewijst het maar weer 
dat je de contacten met je stakeholders goed moet ma-
nagen. Dat geldt ook voor de veehouderij. Eigenlijk is 
het vreemd dat deze sector zo negatief in beeld komt 
als je ziet op welke manier de veehouderij met de ver-
schillende thema’s omgaat. Ook veehouders moeten 
daarom een goed contact onderhouden met hun stake-
holders. Laat aan iedereen zien wat je doet. Leg uit hoe 
je het doet zodat consumenten weten waarover ze het 
hebben als ze vlees eten.”

“Je merkt inderdaad dat het tegenstanders lukt om duizen-
den handtekeningen te verzamelen, bijvoorbeeld tegen het 
bouwen van een nieuwe duurzame stal, maar dat voorstan-
ders niets van zich laten horen.”
“Zowel wij als jullie moeten voorkomen dat we het 
beste product van de wereld maken maar in Nederland 
een slecht imago hebben. Daarom moeten alle bedrij-
ven in de sector samen optrekken. Individueel bereik 
je niets, maar als groep wel. Binnen onze sector geven 
we al verschillende jaren gezamenlijk geld uit voor de 
BOB-campagne. Dat heeft een positieve uitwerking. 
Ook hebben we samen met de andere Nederlandse 

brouwers sinds 2009 het Kennisinstituut Bier op-
gericht. Dit onafhankelijke instituut 
verzamelt allerhande kennis over bier 
en publiceert hier over. Hiermee wil-

len we de feiten over bier weergeven en 
de fabels weerleggen, bijvoorbeeld dat 

je van bier een bierbuik krijgt. Het zou mooi 
zijn als het Kennisinstituut Bier binnen enkele jaren 
wordt gezien als hét orgaan voor betrouwbare weten-
schappelijke informatie over bier en gezondheid.”

“Dat zouden we eigenlijk in de landbouw ook moeten doen. 
Een instituut oprichten dat publicaties of vastgeroeste me-
ningen checkt op feiten en hierover breed publiceert.”
“Pas als je zaken bundelt en op alle niveaus in de sec-
tor de juiste beslissingen neemt, kun je een vuist ma-
ken. Individuele veehouders kunnen daar nu al mee 
beginnen door bewuster mensen in de omgeving van 
het bedrijf te laten zien hoe er op de boerderij gewerkt 
wordt.”
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Luisteren naar je omgeving, signalen oppik-
ken en deze meewegen bij het nemen van da-
gelijkse beslissingen. Het zijn cruciale zaken 
voor succesvol ondernemerschap. In deze 
nieuwe rubriek in BoerInZicht voegt direc-
teur Dick Kroot de daad bij het woord en 
gaat op bezoek bij collega-ondernemer Jan-
Renier Swinkels van Bavaria.

Jan-Renier Swinkels in gesprek met Dick Kroot


