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Ketentransparantie 
grootste uitdaging 

Steeds vaker wil de consument weten waar 
een product is gemaakt, onder welke om-
standigheden het is geproduceerd en waar 
de grondstoffen vandaan komen. Maar  
data die er niet zijn, kunnen ook niet  
gedeeld worden. Daarom dienen voedings-
middelenbedrijven die zich op deze trend 
willen voorbereiden, de informatie uit de 
keten te halen (zie kader). 

Bewijzen
De ervaring leert dat transparantie in de 
leveranciersketen voor voedingsmiddelen-
bedrijven de grootste uitdaging is. Die  
keten begint bij iedere individuele grond-
stof- of verpakkingsleverancier. Het ver- 
krijgen van de informatie hangt af van  
onder meer de volgende factoren: zijn de 
stamdata van grondstof- en verpakkings- 
leveranciers ac tueel en centraal beschik-
baar; hoe zijn de contracten opgebouwd 
en heeft een voedingsmiddelenbedrijf  
daarin laten opnemen dat het inzage wil 
hebben in de achterliggende keten; wat is  
de relatie met de leverancier en is er vol-
doende leverage. Erop vertrouwen dat de 
leverancier de zaken op orde heeft zonder 

Productinformatie uit de keten
Voedingsmiddelenbedrijven die zich willen voorbereiden op de trend productinformatie te 
leveren, dienen minimaal over de volgende gegevens te beschikken:
1.  Informatie over de locaties waar het product wordt geproduceerd en alle bij behorende 

certificaten, de zogenaamde last stage of production. 
2.  Leveranciersdata die duidelijk maken hoe grondstofrisico’s in de keten worden  

beheerst. Er moeten certificaten beschikbaar zijn die horen bij een grondstof met  
duurzaamheidsrisico’s, zoals een RSPO-certificaat bij palmolie. Deze aantoonbare  
risicobeheersing in de leveranciersketen is een internationale trend die al door retailers 
in Europa is ingezet. 

3.  Specificaties die gedetailleerd ingaan op de samenstelling van het eindproduct in  
combinatie met certificaten op productniveau zoals BIO of UTZ. 

De retail en de voedingsindustrie stellen zich in op de nieuwe 
consument die opgroeit met de smartphone. Voor hem is de 
juiste informatie op elk gewenst moment net zo normaal als  
ademen. Verwacht wordt dat productinformatie binnen vijf jaar 
net zo belangrijk is als het product zelf. Hoe haal je als bedrijf  
de informatie uit de keten en hoe weet je of die betrouwbaar is? 

Leverancier beoordelen op arbeidsomstandigheden 

standaard door eigen of ingehuurde  
auditoren. Vooral het opvragen van  
bestaande third party-certificaten en  
rapporten blijft een beproefde manier  
om te weten te komen of een leverancier 
al bepaalde inspanningen heeft gedaan.  
De leverancier betaalt en kiest de certifice-
rende instelling (CI) en kan het certificaat 
of rapport met verschillende klanten delen.  
De kritiek op deze third party-auditing is 
vaak dat de beoordeling onvoldoende diep-
gang heeft. Dat heeft veel te maken met de 
hoge verwachtingen die bedrijven aan een 
certificatie-audit verbinden. Een audit is en 
blijft een momentopname. De waarde ervan 
wordt bepaald door een combinatie van de 
beoordeling door een individu met een  
bepaalde achtergrond en persoonlijkheid  
en de scope van de standaard waartegen hij 
of zij controleert. Dat is ook zo als het om 

dit aantoonbaar te bewijzen, is niet altijd 
voldoende. In vrijwel alle klanten- en  
certificatie-audits zijn er hoofdstukken 
gewijd aan de leveranciers beoordeling. 
Voedingsmiddelenbedrijven hebben daar-
voor verschillende tools tot hun beschik-
king, waarmee ze kunnen aantonen welke 
inspanningen ze hebben gedaan om meer 
inzicht te krijgen in de keten. Ze kunnen 
een vragenlijst sturen naar de leverancier, 
een bestaand certificaat of rapport opvragen 
en een audit laten uitvoeren tegen een eigen 
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Voor verbetering van arbeidsomstandigheden is een nauwe samenwerking met de leverancier vereist. 

een klantenaudit gaat in plaats van een cer-
tificatie-audit. En toch is het opvragen van 
certificaten en auditrapporten een prima 
begin voor het transparant krijgen van de 
keten. Het zijn aantoonbare bewijzen dat 
dat een leverancier zich bewust is van zijn 
inspanningsverplichting.  

Duurzaamheid in de keten
Als het gaat om voedselveiligheid zijn het 
de bekende standaarden zoals BRC, IFS  
en FSSC 22000 die internationaal massaal  
worden opgevraagd. Al deze standaarden 
komen overeen met de criteria van het  
Global Food Safety Initiative (GFSI) en  
zijn dus in de kern gelijk. Op het gebied van 
duurzaamheid zijn dezelfde ontwikkelingen 
gaande: bedrijven bundelen hun krachten 
door voor dezelfde standaarden te kiezen. 
De BSCI voor arbeidsomstandigheden –  
social compliance – is daarvan een succesvol 
voorbeeld: verschillende afnemers maken 
gebruik van dezelfde auditstandaard en  
delen de resultaten met elkaar. Ook voor  

de aanpak van ontbossing en biodiversiteit 
bundelen bedrijven hun krachten. Een  
paar voorbeelden daarvan zijn Roundtable 
on Sustainable Palm Oil, Better Cotton Initia-
tive en Round Table on Responsible Soy.

Arbeidsomstandigheden
Social compliance blijkt in de praktijk de 
grootste uitdaging. Een recente telling van 
het Global Social Compliance Programme 
(GSCP) heeft uitgewezen dat er zo’n 2.000 
standaarden actief zijn voor een leveran-
ciersbeoordeling op arbeidsomstandig- 
heden. Vrijwel alle grote brands zoals  
Ikea hebben hun eigen gedragscode en  
hun eigen auditteam. Daarnaast zijn er 
Amerikaanse retailers, zoals Walmart, die 
ook hun eigen standaard hanteren. Dit 

heeft met name te maken met het inzicht 
dat deze bedrijven in de praktijk hebben 
opgedaan dat voor verbetering van de  
arbeidsomstandigheden een nauwe  
samenwerking met de leverancier vereist  
is. Een audit waarbij wordt vastgesteld  
wat niet goed is, is niet genoeg. Anders  
dan bij voedselveiligheid zijn misstanden 

op het gebied van arbeids-
omstandigheden lastig op 
te sporen door de auditor. 
Ook wordt het merendeel 
van deze audits aangekon-
digd. In ontwikkelingslan-

den is er zelfs een hele industrie om ervoor 
te zorgen dat een bedrijf goede resultaten 
behaalt. Om een leverancier tot openheid 
aan te zetten, zijn vertrouwen en ervaring 
met de lokale cultuur vereist. 

Realistisch 
Voor bedrijven die de risico’s bij arbeids-
omstandigheden in de keten in kaart willen 
brengen, is een realistisch beleid een eerste 
vereiste. Het is praktisch om te kijken in wel-
ke landen met een hoog risico zich leveran-
ciers bevinden en daar te beginnen met het 
opvragen van wat er al beschikbaar is aan 
rapporten die door andere klanten zijn op- 
gevraagd. Vrijwel alle bestaande schema’s 
hebben als resultaat een rapport en geen  
certificaat. Het vergt wat training om de  

‘  Opvragen certificaten en 
rapporten is prima begin’

rapporten te kunnen lezen en conclusies te 
trekken. Bedrijven worden aangezet tot ver-
volgkeuzes in hun relatie met de leverancier 
wanneer ze vaststellen dat de gedragscode 
niet wordt nageleefd. Discriminatie en een 
minimumloon onder het bestaans niveau  
bijvoorbeeld, kunnen diep verankerd zijn  
in een cultuur. Voor sommige bedrijven  
zijn het redenen om per direct het contract 
te ontbinden en op zoek te gaan naar alter-
natieve leveranciers. Steeds meer bedrijven 
helpen echter hun leveranciers met het door-
voeren van verbeteringen. Bij bedrijven waar 
veel volume wordt ingekocht, is dat vaak 
goed mogelijk omdat er aan beide kanten 
veel te verliezen is.

Daadwerkelijke verbeteren
Certificaten en rapporten van bestaande 
initiatieven opvragen is een goede manier 
om te starten met het opdoen van kennis 
over hoe je kunt samenwerken met je leve-
ranciers. Zeker bij duurzaamheid zou het 
eigenlijk moeten gaan over het daadwerke-
lijk verbeteren van de arbeidsomstandig- 
heden voor arbeiders of milieu en niet  
enkel over het wel of niet hebben van  
een geldig rapport zonder afwijkingen. 
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