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Marktactueel

‘Ngo’s dwingen fabrikanten en retailers tot 
meer duurzaamheid’

a)  Eens. Anders was er weinig van 
duurzaamheid terechtgekomen.

b)  Oneens. Fabrikanten en retailers 
snappen zelf ook wel dat er niet 
aan duurzaamheid valt te ontko-
men.

c)  Fabrikanten en retailers halen zelf 
ook voordeel uit duurzaamheid. Ngo’s geven hoogstens 
het laatste zetje. 

d)  Anders, namelijk …

Projectmanager duurzaamheid Paul Alfing van de FNLI noemt 
het ontbreken van één allesomvattende definitie voor duur-
zaamheid een complicerende factor en kiest voor d.
“Zonder probleem is een kluit van minimaal twintig thema’s te 
benoemen, zoals CO2-uitstoot, energiebesparing, verpakkin-
gen, biologisch, voedselverspilling. En per tijd en plaats zullen 
de dan belangrijkste thema’s verschillen. Fabrikanten zullen 
het actuele beleid daarop aanpassen: of uit intrinsieke overtui-
ging, of omdat er voordeel te halen is uit duurzaamheid.” 

Ronald Stiefelhagen, senior adviseur duurzaam ondernemen 
bij adviesbureau DHV, gaat voor antwoord a met een voorbe-
houd.
“De ngo’s verwoorden de verwachtingen van de consument. 
Ze kunnen een zware stem in de publieke opinie hebben, 
met name in het geval van consumentenproducten, en zo 
veel invloed uitoefenen. Er zijn voorbeelden van door ngo’s 
afgedwongen duurzaamheidbeleid en ook voorbeelden van 
harmonieuze samenwerking tussen bedrijven en ngo’s. Het 
gaat dus om een effectieve afweging van de belangen van 
alle relevante stakeholders.”

Frits Kremer, voorzitter Foodpolicy NL.
“Duurzaamheid laat zich op twee manieren benaderen: als 
een license-to-operate, afgedwongen door maatschappelijke 
organisaties (reactief), of als een mogelijkheid een belangrijke 
maatschappelijke ontwikkeling om te zetten in commerciële 
kansen (pro-actief). In de foodsector is het eerste zo langza-
merhand wel doorgedrongen, en begint er nu langzaam een 
besef van het tweede te dagen. Het prijspeil van levensmid-
delen ligt in ons land 10% onder het gemiddelde in de EU. Dit 
gaat ten koste van de kwaliteit van het assortiment, waarvan 
duurzaamheid een steeds belangrijker component aan het 
worden is. Verstandige retailers werken samen met maat-
schappelijke organisaties aan kwaliteitsverbetering en bren-
gen dit tot uitdrukking in een hogere prijsstelling.”

Ronald Kalwij, milieucoördinator van Cosun, kiest a.
“De uitputting van de aarde die nu gaande is kan alleen 
gestopt worden als iedereen zijn verantwoording neemt. De 
ervaring leert dat er altijd personen zijn die persoonlijk gewin 
stellen boven de belangen van de maatschappij. Deze mensen 
tref je dus ook aan in de industrie. Door deze mensen nu te 
dwingen, komen ze ook in de situatie dat ze aan de maat-
schappelijke normen moeten voldoen. Het voordeel is daarbij 
dat de voorlopers de gunstige posities al hebben kunnen inne-
men en zij nu, terecht, de slechtere posities kunnen krijgen.”

Reageren op onze stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’.

Stelling

Ook AH stapt over
De oproep van Oxfam Novib via de radio om geen chocoladeletters 
te kopen bij onder andere Albert Heijn (AH), Lidl, Jamin en Hema 
omdat deze niet duurzaam zijn, bracht een domino-effect teweeg. 
Lidl, Jamin en Hema kondigden aan over te stappen op duurzame 
letters. En ook AH ging overstag.
AH liet weten zijn hele chocoladeassortiment te verduurzamen, te 
beginnen bij chocoladeletters in 2010. Uiterlijk in 2015 zullen alle 
chocoladeproducten van het huismerk gemaakt zijn van duurzame 
cacao.
Oxfam Novib is blij met het besluit van ’s lands grootste super-
marktketen en verwacht ook dat andere supermarkten en winkelke-
tens dit voorbeeld zullen volgen. 
Ook nu al biedt AH ‘eerlijke’ letters aan in zijn portfolio. Onder het 
merk AH puur&eerlijk introduceerde de supermarkt de Fair Trade-
chocoladeletter in de letters M, S en P. 
Sinds vijf jaar is Albert Heijn samen met andere grote leveranciers 
met Oxfam Novib in gesprek over de verduurzaming van de cacao-
keten. Samen met een aantal A-merkfabrikanten is AH’s moederbe-
drijf Ahold lid van het Utz Good Inside Certified Cacao Program.
Eerder bleek uit onderzoek van Oxfam Novib dat 85% van de choco-
ladeletters in winkels niet duurzaam is.
• www.groenesint.nl

Labvlees
Wetenschappers van de Univer-
siteit van Eindhoven slaagden 
er als eerste in om varkensvlees 
in het lab te kweken. Het team, 
onder leiding van professor 
Mark Post, gebruikte cellen 
van een levend varken. Deze 
myoblasten vermenigvuldigden 
zich op een voedingsbodem 
van andere dierlijke producten. 
Dit leverde een kunstmatig 
spierweefsel op. Het onderzoek 
werd mede ondersteund door 
subsidie van SenterNovem. De 
industriële partner was worst-
fabrikant Stegeman.
• www.tue.nl

Walk-in fridge
De reclame van Heineken met 
de ‘walk-in fridge’ is door het 
publiek gekozen als beste 
commercial van 2009. De bier-
brouwer won met het spotje de 
Ster Gouden Loeki die voor de 
15e keer werd uitgereikt. Op 
de tweede plek eindigde ook 
een biercommercial, namelijk 
‘Limburg’ van Brand. De derde 
plek ging naar Beter Horen voor 
een commercial met voetballer 
Suarez.
• www.ster.nl

“Op het gebied van 
dierwelzijn heeft 
puur&eerlijk nog een 
wereld te winnen.”
Jasper Vink, Stichting Bio-
logica, in: NRC Next, 22 
december.

Dierwelzijn


