
 

Ken de keten-aanpak gericht: het onderzoeken, verminderen, 
voorkomen en herstellen van mogelijke negatieve impact 
 
A. Beleid en inbedding in de organisatie van de Ken de Keten-
aanpak 

 
1. Inbedding Ken de Keten-aanpak in de organisatie 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onderdeel van de bedrijfsstrategie van PLUS. In het 

Strategisch Plan 2016-2018 is expliciet aandacht voor het onderwerp MVO. Onze ambitie luidt: we zijn en 
blijven de meest verantwoorde supermarkt van Nederland. Dit is intern, extern en in de winkel zichtbaar. 
En dit wordt erkend en gewaardeerd door de consument, maatschappelijke organisaties, leveranciers en 
wetenschappers. MVO is geborgd in het Greenteam. Dit team – bestaande uit directieleden en managers 

uit verschillende disciplines binnen de PLUS organisatie - komt tweemaandelijks bij elkaar en ontwikkelt 
het MVO-beleid, monitort de voortgang en zorgt voor een goede uitvoering.  

 
In onze Ken de Keten-aanpak richten we ons op risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en 
dierenwelzijn. Op dit moment gaan we vooral in op mensenrechten, op een later tijdstip zullen we meer 
informatie toevoegen over milieu en dierenwelzijn. Onze Ken de Keten-aanpak is integraal onderdeel van 
ons MVO-beleid en zal in het PLUS Greenteam verder ontwikkeld worden. Dat begint in onze eigen 
organisatie: onze Ken uw Keten-aanpak is besproken in het PLUS Greenteam en staat regelmatig op de 
agenda. Als Greenteam vinden we transparantie belangrijk. We delen via onze Verantwoord nieuwsbrief 

welke onderwerpen aan de orde zijn gekomen. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de 
Ken de Keten-aanpak, dan kunt u zich voor de Verantwoord nieuwsbrief aanmelden via corporate-
communicatie@plusretail.nl  
 
De Ken de Keten-aanpak ontwikkelen we ook samen met onze inkooporganisatie Superunie. Immers, zij 
kopen het merendeel van onze producten in. Ook zullen we Fairtrade, onze strategische partner voor 
producten uit ontwikkelingslanden, betrekken bij de ontwikkeling van deze aanpak.  

 
2. Inbedding Ken de Keten-aanpak binnen ons ‘Verantwoord-beleid´ 
Verantwoord is al sinds 2008 een belangrijke merkwaarde voor PLUS: Voor ons Verantwoord en sociaal 
jaarverslag over 2017 hebben we (opnieuw) een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Deze 
materialiteitsanalyse is getoetst door diverse externe stakeholders.  
 

Uit deze toetsing is gebleken dat ‘Duurzaam inkopen’ de komende jaren een van de materiële onderwerpen 
is. Dat betekent dat we daar stappen op willen gaan zetten. Onze Ken de Keten-aanpak is een invulling 
hiervan. PLUS neemt al jarenlang een duidelijke koploperspositie in op het gebied van eerlijke handel door 
de keuze voor 100% Fairtrade certificering en het strategisch partnerschap met Fairtrade. De Ken de 
Keten-aanpak is hierbij aanvullend. Ook binnen de stuurgroep Duurzame Handel van Superunie zijn we 
actief met verduurzaming van ketens. Naast PLUS, zijn ook Coop, DRG en Jan Linders deelnemers van 
deze stuurgroep. 

 
Mensen en mensenrechten binnen de eigen organisatie is eveneens een belangrijk onderwerp. Dit 
onderwerp past binnen onze MVO-pijler Goed werkgeverschap en wordt daarin meegenomen. De PLUS Ken 

de Keten-aanpak richt zich in eerste instantie op de toeleveranciers.  
 
3. Waarom een Ken de Keten-aanpak?  
Het vertrekpunt voor deze Ken de Keten-aanpak ligt bij de mensenrechten. Sinds de United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) in 2011 is er een helder en breed gedragen 
kader waar vanuit bedrijven dit kunnen opzetten. Bij mensenrechten gaat het om de fundamentele 
beginselen waardoor een individu een waardig en onafhankelijk leven kan leven zonder misbruik of geweld. 
Bijvoorbeeld het recht op gelijke behandeling, de vrijheid van meningsuiting, maatschappelijke zekerheid, 
privacy, een veilige werkomgeving en het verbod op gedwongen arbeid. Maar ook aan het recht op schoon 
drinkwater of recht op onderwijs.  

 
Hoewel we internationale verdragen en wetgeving kennen waarin de mensenrechten staan omschreven, 
worden de mensenrechten nog lang niet overal gerespecteerd. Overheden hebben de verplichting om de 
mensenrechten te beschermen en zorg te dragen dat kleine producenten en werknemers een goed en 
waardig bestaan op kunnen bouwen. Er zijn landen waar de ergste vormen van schendingen plaatsvinden 
zoals kinderarbeid of moderne slavernij waarbij kwetsbare groepen worden uitgebuit en vakbonden vaak 

afwezig zijn.  
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Ook komt voor dat mensen die werkzaam zijn binnen de voedingsmiddelenketens toch in armoede leven, 
zelfs als zij wel het minimumloon ontvangen. Dit geldt nog in meerdere mate voor kwetsbare groepen 
zoals migranten of mensen met een beperking. Daarnaast gelden er voor vrouwen extra barrières: lonen 

liggen vaak lager en zij doen meer onbetaald werk. Meestal vindt dit plaats in verborgenheid. Oorzaken 
zijn complex en niet gemakkelijk op te lossen.  
 
Er is een brede erkenning in de samenleving dat bedrijven mensenrechten kunnen beïnvloeden en dat zij 
een verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren binnen hun eigen invloedssfeer. Dit is 
met name van belang, wanneer een overheid faalt in de verplichting om de mensenrechten te beschermen.  
We realiseren ons dat er overheden zijn waarbij de borging van mensenrechten, de zorg voor het milieu en 

de aandacht voor dierenwelzijn te wensen overlaat.   
 
4. De ambitie van PLUS 
Als PLUS hechten wij aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en klanten. We willen 
verschil maken voor kwetsbare groepen in de lokale gemeenschappen waar de PLUS supermarkten staan. 

In 2015, 2016, 2017, 2018 én 2019 zijn wij de Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland, en voor 
ons is het een vanzelfsprekendheid dat we de waardigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, het welzijn van en 

goede arbeidscondities voor onze medewerkers hoog in het vaandel hebben.  
 
In de internationale, Europese en Nederlandse ketens streven we ernaar een eerlijke partner te zijn en de 
mensenrechten te respecteren binnen de invloedssfeer die we hebben. Onze ambitie is om meer positieve 
impact te creëren voor kleine boeren en werknemers in ontwikkelingslanden, voor het milieu en voor 
dierenwelzijn. Wij beseffen ons dat een positieve impact op een plek, een mogelijke negatieve impact 

elders in een toeleveringsketen niet wegneemt. Bij eventuele negatieve impact zullen we ons binnen ons 
vermogen inzetten om deze te voorkomen, te verminderen en te herstellen. Met onze Due Diligence 
aanpak Ken de Keten ontwikkelen we een sterk en krachtig Due Diligence framework om hier – samen met 
andere middelen zoals het strategisch partnerschap met Fairtrade – handen en voeten aan te geven. We 
zullen hierover transparant communiceren en willen onze toeleveranciers en anderen inspireren, 
ondersteunen en in beweging brengen. 
 

5. Commitment 
Basis voor acties en de ontwikkeling van onze Ken de Keten-aanpak op het gebied van mensenrechten, 

milieu en dierenwelzijn zijn de principes en richtlijnen van de United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights, de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de OECD-FAO Guidance for 
Responsible Agricultural Supply Chains.  
 
Het gaat hierbij om de mensenrechten zoals genoemd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Politieke Rechten en de principes vanuit acht Fundamentele Conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en de Dhaka Principles. PLUS ondersteunt tevens de Women´s 
Empowerment Principles.   
 
Via brancheorganisatie CBL heeft PLUS het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ondertekent. Hiermee 

verplicht PLUS zich om belangrijke thema’s als leefbaar loon en kinderarbeid te signaleren en bij te dragen 
aan het tegengaan ervan. Ook moeten ondertekende partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, 
vakbonden en rijksoverheid, zich inzetten voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke 
vakbonden en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder verplicht het partijen hun 
uiterste best te doen om de schade op milieu en klimaat te verminderen en zo te werken aan 

verduurzaming van de productieketen. 
 

6. Onze Ken de Keten-aanpak  
Onze Ken de Keten-aanpak zetten we systematisch op, passend bij de stappen die we de afgelopen jaren 
al genomen hebben en hetgeen we bereikt hebben. We volgen de opbouw van het UNGP reporting 
framework: 
 

A. Beleid en inbedding in de organisatie 
B. Het aanbrengen van focus en  

C. Het managen van risico’s  
 
7. Mate van invloed 
In onze Ken de Keten-aanpak maken we duidelijk onderscheid: er zijn partijen waar wij meer indirect 
gelinkt zijn en waar wij minder invloed hebben en toeleveringsketens waar wij direct bij betrokken zijn en 
meer invloed hebben. 
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Direct betrokken 
Binnen de invloedssfeer van PLUS kiezen we ervoor ons in eerste instantie te richten op die gebieden waar 
we op dit moment het meeste invloed uit kunnen oefenen.  

 PLUS vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers. In ons dagelijks 
werk maken onze mensen het verschil. Naast goede basisvoorwaarden, bieden we een ruim 
aanbod aan opleidingen, en voldoende doorgroeimogelijkheden. Wij besteden veel aandacht aan 
talentontwikkeling. PLUS Retail behoort volgens het Beste werkgeversonderzoek 2016 dan ook tot 
de Beste Werkgevers van Nederland. De PLUS ondernemingscode uit 2012 geeft voor elk van de 
medewerkers aan hoe we omgaan met integriteit, eerlijk zaken doen, arbeidsomstandigheden en 
werkomgeving, arbeidsomstandigheden bij leveranciers, maatschappij, milieu en veiligheid. Zoals 

hierboven al genoemd, onder de MVO-pijler Goed werkgeverschap werken we dit nader uit. 
 In de gemeenschappen waar onze ondernemers hun PLUS supermarkt hebben, zijn zij zeer actief 

en betrokken. Dit varieert van het organiseren van workshops over gezonde voeding tot het 
sponsoren van sportclubs en het tegengaan van zwerfvuil. Dit valt onder de MVO-pijler Lokale 
betrokkenheid.  

 Voor wat betreft onze eigen huismerkproducten beschouwen wij onszelf als direct betrokken in de 
toeleveringsketen.  

 
Meer indirect gelinkt 
Er zijn ook producten die we inkopen waar we meer indirect aan gelinkt zijn. Bijvoorbeeld omdat wij niet 
de enige supermarkt zijn die deze producten verkopen, maar omdat er in binnen en buitenland meer 
aanbieders zijn. 
 

8. Inkoop van alle producten 
Verantwoord inkopen is een belangrijke pijler in onze Ken de Keten-aanpak. Onze producten komen uit 
meer dan 100 landen vanuit de gehele wereld. PLUS maakt hierbij bewust de keuze om zo veel mogelijk 
producten in te kopen waarvan het herkomstland dichtbij is en waarvan we weten dat dit lage risicolanden 
zijn op gebied van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. Voor onze klanten is dit ook terug te vinden, 
bijvoorbeeld via de ‘Nu doen, dit is het Seizoen’-recepten. Indien er sprake is van een Nederlands product, 
kunnen onze klanten dit op het product of in andere communicatie direct terugvinden.  

 
Voor al onze producten – dus waar we direct bij de keten betrokken zijn alsook voor die producten waar 

we meer indirect in de toeleveringsketen gelinkt zijn – geldt dat we voor het merendeel van de inkoop van 
werken via onze inkooporganisatie Superunie. Voor de inkoop van al onze producten geldt de Superunie 
Gedragscode Duurzame Handel waarin vermeld staat dat al onze leveranciers moeten voldoen aan de 
wetten en vereisten voor de industrie op gebied van mensenrechten, milieu en integriteit. Deze is primair 
gericht op de eerste schakel terug in de keten (de zogeheten tier 1). 

 
De Superunie Gedragscode Duurzame Handel vereist van onze leveranciers dat zij geen enkele vorm van 
schendingen van mensenrechten accepteren. Hierin staat expliciet benoemd dat geen enkele vorm van 
gedwongen of onvrijwillige arbeid of slavernij zal plaatsvinden, dat er vrijheid van vakvereniging is, een 
verbod op discriminatie, dat persoonlijke integriteit gerespecteerd wordt, dat er sprake is van gezondheid 
en veiligheid op de werkvloer, dat er sprake is van een eerlijke beloning van werk en overwerk, dat 

overuren niet excessief mogen zijn, dat er regelmatige werkgelegenheid is waarbij het gebruik van 
tijdelijke contracten, onder aannemingscontracten of andere contractvormen mag de arbeidsrechten van 
werknemers op grond van nationale wetgeving niet aantasten, dat natuurlijke hulpbronnen niet vernietigd 
of verontreinigd mogen worden, dat milieu en dierenwelzijn wordt gerespecteerd en dat geen corruptie of 
omkoping plaatsvindt. 

 
Leveranciers dienen een beleid hierop te hebben, een managementsysteem te ontwikkelen om dit te 

borgen en mogelijke klachten van medewerkers serieus op te pakken. Superunie kan onverwacht 
productielocaties bezoeken en stuurt duurzaamheidsvragenlijsten aan de leveranciers. Indien een 
leverancier niet voldoet, kan Superunie nadat voldoende tijd en mogelijkheid is geweest om verbeteringen 
te bewerkstelligen, de inkooprelatie om die reden beëindigen. In de Gedragscode Superunie Medewerkers 
voor de Superunie medewerkers staan deze zaken ook vermeld, evenals aandacht voor integriteit.  
  
Voor de producten die PLUS zelf direct inkoopt, geldt de Superunie gedragscode en daarbij worden er soms 

aanvullende voorwaarden gesteld. Deze aanvullende voorwaarden zijn erop gericht dat producten passen 
binnen het MVO-beleid van PLUS. Denk hierbij aan gezondheidsaspecten van het product, een verbod op 
kindermarketing, of onze oproep om aan de slag te gaan met Fairtrade gecertificeerde cacao.  
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Superunie neemt mede namens PLUS deel aan multi stakeholder initiatieven rondom verduurzaming van 
toeleveringsketens. Superunie is lid van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), de Ronde Tafel 
voor Duurzame Soja (RTRS), het Convenant Verduurzaming Verse Groente en Fruit (Initiatief Duurzame 

Handel) en het Convenant Verantwoorde Soja (Initiatief Duurzame Handel). In 2018 heeft Superunie als 
eerste retailer het Sustainable Juice Convenant ondertekent.  
 
Het voeren van gesprekken met onze leveranciers is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. We vragen 
hen om hun inzicht met ons te delen waar binnen hun ketens er sprake is van hoge risico’s op het gebied 
van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Wij willen daarbij graag van hen weten hoe ze het 
inkoopbeleid van PLUS borgen in hun toeleveringsketen. Op basis van deze gesprekken formuleren we 

waar nodig verbeteracties in de betreffende toeleveringsketens. Op deze manier willen we onze impact op 
de keten vergroten. 
 
9. Inkoop van huismerkproducten 
Al onze leveranciers ondertekenen de Superunie Gedragscode Duurzame Handel. Echter, indien wij 

betrokken zijn in de betreffende toeleveringsketen, kiezen wij voor een proactieve rol. Zo zijn 
toeleveringsketens waar we een grote rol spelen, soms zelfs betrokken bij de ontwikkeling en opstart 

ervan. We doen dit omdat we Goed Eten, dat bovendien duurzaam en diervriendelijk wordt geproduceerd, 
belangrijk vinden. Een aantal voorbeelden is de toeleveringsketen van het Blonde d’Aquitaine rundvlees 
met het Beter Leven keurmerk 2-sterren van de Dierenbescherming van Bief Select, de vrije uitloopeieren 
van zorgboerderij De Haam uit Veulen of de verse scholfilet van boot PD147 uit Urk van onze GIJS 
streekproducten. In onze supermarkt, in onze webwinkel en op onze website vertellen we bovendien 
specifiek aan de consument over de productiewijze en wat daar duurzaam of diervriendelijk aan is.     

 
Voor wat betreft onze huismerkproducten hebben we al sinds 2010 de keuze gemaakt om daar waar 
mogelijk over te gaan op 100% certificering. Dit is gestart met Fairtrade bananen, maar geldt ook voor 
andere keurmerken. Waar beschikbaar draagt de vis van PLUS MSC of ASC keurmerk, PLUS voert een zeer 
ruim aanbod van producten met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming en we hebben een 
ruim assortiment biologische producten.     
 

Bovendien zoeken we samenwerking met partners om meer positieve impact te kunnen bewerkstelligen. 
Om een zo groot mogelijke positieve impact voor de boeren, producenten en arbeiders in onze 

toeleveringsketens te bewerkstelligen zijn we in 2015 een strategisch partnerschap met Fairtrade 
aangegaan. Ook hebben we een samenwerking met de Good Fish Foundation om stappen te nemen het 
visassortiment te verduurzamen. Wij zijn er trots op dat we als enige supermarkt GIJS streekproducten 
mogen aanbieden. Een assortiment van inmiddels meer dan 200 producten. We hebben veel tijd en 
energie gestoken in daadwerkelijk certificeren van deze producten, omdat we het belangrijk vinden dat 

onze klanten een bewuste keuze kunnen maken. Inmiddels is 91% van de GIJS streekproducten die 
gecertificeerd kan worden, ook gecertificeerd.  
 
In ons Verantwoord en sociaal jaarverslag nemen wij de voortgang in groei van gecertificeerde producten 
op. Ook benoemen we de doelstellingen voor het volgende jaar tot hoeveel groei van gecertificeerde 
producten wij willen komen. 

 

10.  Producten uit risicolanden: Fairtrade 

Vooral voor onze huismerkproducten hebben we de mogelijkheid om impact te maken op het gebied van 
duurzaamheid. Voor PLUS is er een aantal producten dat proportioneel gezien een grote impact heeft of 

kan hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bananen, één van de meest verkochte producten in onze 
supermarkt. Het is dan ook om die reden dat PLUS in 2009 is afgereisd naar Colombia om meer inzicht te 
krijgen in de productie van bananen op plantages en bij kleinschalige bananenboeren. PLUS heeft 

gesprekken gevoerd met lokale stakeholders, waaronder de boeren en arbeiders zelf, de gemeenschappen 
en de lokale trader. Naar aanleiding van deze reis heeft PLUS besloten om al haar bananen Fairtrade 
gecertificeerd in te kopen.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende facetten van de keten en de specifieke issues in onze 
verschillende supply chains hebben we samen met Fairtrade meerdere PLUS leveranciers bezocht in 
verschillende landen. Zo zijn we in 2012 naar Zimbabwe, Kenia en Tanzania geweest voor de Fairtrade 

rozen en in 2016 naar Thailand om de Fairtrade gecertificeerde rijstboeren te ontmoeten. En het blijft vaak 
niet bij één bezoek. In 2014 zijn enkele ondernemers samen met de categorymanager en Fairtrade op 
bezoek bij bananencoöperaties en premieprojecten in Colombia. Eind 2015 zijn we opnieuw naar Colombia 
geweest voor de bananen. 
 
Mede door de ervaring opgedaan tijdens deze reizen gelooft PLUS in de kracht van empowerment van 

boeren en arbeiders, in gedegen standaarden en onafhankelijke controle om een belangrijk verschil te 

kunnen maken in haar ketens.  
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Samenwerking met een onafhankelijke standaardorganisatie is voor PLUS een belangrijke stap om te 
komen tot duurzame handelsketens. Fairtrade is het meest gedegen en vergaande keurmerk voor eerlijke 
handel en onafhankelijke organisaties als Finnwatch benoemen dit ook zo. Enerzijds vanwege de kwaliteit 

van standaarden en controles, anderzijds voorziet Fairtrade als enige certificeringsorganisatie in structurele 
waardeoverdracht aan de boerenorganisaties en arbeiders.  
 
Hoewel PLUS zich realiseert dat duurzame armoedebestrijding meer vraagt dan het betalen van eerlijke 
prijzen, wil ze haar verantwoordelijkheid nemen door zichzelf te verplichten structureel een prijs te betalen 
die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling bij boeren en arbeiders.  
 

Een ander belangrijk aspect is dat Fairtrade werkt aan empowerment door het op democratische wijze 
organiseren van boeren en arbeiders. Zij beschikken en beslissen zelf over de aanwending van de extra 
financiële middelen. Tot slot vereist Fairtrade een actieve uitwisseling met arbeiders, representatie-comités 
en vakbonden. Bij afwezigheid van lokale vakbonden is het verplicht om arbeidersvertegenwoordiging te 
organiseren waarmee door de werkgever onderhandeld kan worden.  

 
Daarom heeft PLUS al in 2015 gekozen om een strategisch partnerschap te sluiten met Fairtrade, de 

organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het internationale Fairtrade keurmerk. Onder andere 
via dit partnerschap werkt PLUS aan de verduurzaming van grondstofketens in ontwikkelingslanden. Voor 
meer uitgebreide informatie over de standaarden, controle en interventies van Fairtrade zie onderstaand: 
 

 Standaarden 
Fairtrade kent een breed pakket eisen en robuuste standaarden op sociaal- en milieugebied en 

stelt als enige certificeringsorganisatie harde eisen aan de waardeoverdracht in de keten. Fairtrade 
kent verschillende standaarden:  
o Standards for small producer organizations 
o Standards for hired labour 
o Standard for contract production 
o Trader Standard 
o Climate Standard 

o Textile Standard  
 

 Third party audit systeem  
PLUS vindt het belangrijk dat controle op standaarden voor eerlijke en duurzame handel 
onafhankelijk plaatsvindt en dat onafhankelijke experts ingrijpen als misstanden gesignaleerd 
worden. Voor de verduurzaming van grondstofketens uit ontwikkelingslanden vindt de controle 
plaats door de ISO 17065 gecertificeerde controle-organisatie FLOCERT in Bonn. FLOCERT 

controleert de Fairtrade standaarden en kent strenge procedures, inclusief een klachtenregeling, 
als hier niet aan voldaan wordt.  
 

 Structurele waardeoverdracht  
Veel problemen in de keten worden veroorzaakt door te lage prijzen. Fairtrade stelt als enige 
certificeringsorganisatie harde eisen over de waardeoverdracht in de keten. Te weten een 

minimumprijs die in werking gaat als de wereldmarktprijs onder de prijs duikt die boeren nodig 
hebben om de kosten van duurzame productie te kunnen dekken. En een Fairtrade 
ontwikkelingspremie, waarbij boeren en arbeiders samen beslissen waarin ze deze premie 
investeren. Het kan hierbij gaan om productieverbetering, gezondheidszorg, educatie of 
infrastructuur. In het Fairtrade systeem is geborgd dat de boerencoöperatie zelf de 

certificaathouder is, waardoor het geld direct bij hen terecht komt en niet bij de tussenhandelaren.  
 

 Empowerment van boeren en arbeiders 
Structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk als boeren en 
arbeiders een positie in de handelsketen kunnen verwerven die ze in staat stelt het heft in eigen 
handen te nemen. PLUS vind het zeer belangrijk dat dit verankerd is in de standaarden van 
Fairtrade via onder andere de eis om samen te werken in coöperaties en zelfstandig op 
democratische wijze te beslissen waar de extra gelden van Fairtrade in geïnvesteerd worden. 
Fairtrade wil de positie van kleinschalig werkende boeren helpen versterken. Krachtenbundeling is 

de eerste, onmisbare stap in dat proces. Fairtrade werkt daarom met organisaties, nooit met 
individuele boeren. Samenwerken heeft onder meer als voordelen: een betere 
onderhandelingspositie en schaalvergroting.  
 

 Vrijheid van vereniging 
Vrijheid van vereniging is een fundamenteel recht zoals geborgd in de Universal Declaration of 

Human Rights. PLUS onderkent dit belang. Fairtrade promoot dit recht van vereniging en 

collectieve onderhandeling.  

https://www.finnwatch.org/images/pdf/PerspectivesOnVSS_forweb.pdf
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/hired-labour-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/contract-production-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/trade-standard.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/climate-standard.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/textile-standard.html
http://www.flocert.net/fairtrade-services/fairtrade-certification/appeals-and-allegations/
https://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


 
En gelooft dat onafhankelijke en democratische vakbonden hiervoor een krachtig middel zijn. 
In de standaarden is dit recht, en minstens zo belangrijk de naleving hiervan, verankerd. 
 

 Kinderarbeid  
Fairtrade zet zich in om kinderarbeid te bestrijden en te voorkomen. Fairtrade coöperaties en 
plantages moeten zich aan de Fairtrade standaarden over kinderarbeid houden.  
Deze zijn gebaseerd op de ILO conventie 138 (1973) met betrekking tot minimum leeftijd, op de 
ILO Conventie 182 (1999) met betrekking tot de ergste vormen van kinderarbeid en op het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (UNCRC). De boerenorganisaties en plantages die 
zich bij Fairtrade hebben aangesloten, worden gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs. Het 

betreft hier aangekondigde en onaangekondigde inspecties. Wanneer kinderarbeid wordt 
aangetroffen onderneemt Fairtrade onmiddellijk actie. Een te lage prijs voor producten is een 
belangrijke oorzaak van kinderarbeid. De structurele waardeoverdracht, zoals geborgd in het 
Fairtrade systeem, is hiermee ook een deel van de preventie. 
 

 Gelijke rechten voor vrouwen 
Veel vrouwen in ontwikkelingslanden, waaronder landen waar ook PLUS haar producten vandaan 

haalt, hebben te maken met ongelijke behandeling. Dit uit zich in onder andere ongelijke 
arbeidsomstandigheden en lonen. Fairtrade werkt aan een gelijke behandeling van vrouwen door 
het als uitgangspunt te nemen in haar programma en door soms gericht te investeren in 
kinderopvang of training die de vrouwen ten goede komt. We vinden het belangrijk dat vrouwen 
gelijk behandeld worden. Dat is ook het uitgangspunt binnen onze eigen organisatie. We zoeken 
daarom naar mogelijkheden om te participeren in projecten waar juist die gelijke behandeling 

centraal staat. 
 

11. Bovenop de certificering: strategisch partnerschap PLUS met Fairtrade  
PLUS erkent dat voor duurzame armoedebestrijding meer nodig is dan een Fairtrade gecertificeerd 
assortiment. PLUS werkt daarom graag samen met een partner als Fairtrade, omdat zij verder gaat dan 
certificering en werkt aan een betere positie voor boeren en arbeiders via onder andere: 
  

 Leefbaar loon: Fairtrade is leidend in de ontwikkeling van initiatieven die moeten gaan leiden tot 
betaling van leefbare lonen en inkomens. Zo is Fairtrade International bijvoorbeeld een voortrekker 

in de Global Living Wage Coalition. Daarnaast is Fairtrade de eerste certificeerder die living wage 
opneemt in haar standaarden en doet volgens Oxfam het meeste van alle certificeerders. Zo 
verplicht Fairtrade plantages om het gat tussen werkelijke en leefbare lonen te verkleinen door de 
jaarlijkse loonsverhoging hoger dan de inflatie te laten zijn. Ook moet het recht van arbeiders om 
zich te verenigen en collectieve onderhandelingen te voeren gerespecteerd worden. De plantages 

worden beoordeeld op het hebben van een plan om tot een living wage te komen.  
Fairtrade streeft ernaar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren mogelijk te maken en heeft 
hiervoor een innovatieve aanpak ontwikkeld. Cruciaal onderdeel hiervan is het betalen van een 
fatsoenlijke prijs. Eind 2018 maakte Fairtrade als eerste systeem inzichtelijk wat cacaoboeren in 
West-Afrika betaald zouden moeten krijgen wanneer dit wordt ingevoerd als onderdeel van een 
bredere strategie.  Daarnaast zet Fairtrade zelf een eerste belangrijke stap door haar prijsmodel op 

cacao structureel aan te passen.  
 Dialoog met lokale stakeholders: naast dat PLUS regelmatig zelf afreist naar landen van herkomst, 

probeert PLUS de dialoog breder in te bedden in haar beleid door met Fairtrade samen te werken. 
Al jarenlang werkt Fairtrade intensief samen met vakbonden om meer empowerment te brengen 
voor arbeiders. Zo ontwikkelt Fairtrade International projecten in verschillende regio’s om 

vakbonden te ondersteunen. Nauwe samenwerking met vakbonden is cruciaal om ervoor te zorgen 
dat zij hun werk vrij en onafhankelijk kunnen doen.  

 Gender: genderongelijkheid is een wereldwijde uitdaging en blijft een van de grote barrières voor 
duurzame ontwikkeling. Fairtrade promoot gelijke rechten en stimuleert empowerment van 
vrouwen. Voor meer informatie 

 Kinderarbeid: certificeren is een belangrijke stap om kinderarbeid te bestrijden via standaarden, 
signaleren via controle op standaarden en aan te pakken als kinderarbeid wordt ontdekt. Echter, 
meer is nodig. Voor meer informatie  

 Klimaatprojecten: een van de grootste bedreigingen voor boeren in ontwikkelingslanden is 

klimaatverandering. Boerencoöperaties hebben aanvullende technische en financiële ondersteuning 
nodig om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Daarom heeft 
Fairtrade een Climate change strategy ontwikkeld en projecten zoals de Fairtrade Climate 
Academy. Ook introduceerde Fairtrade de Fairtrade Carbon Credits; een eerlijke prijs voor carbon 
credits die gegenereerd zijn door boeren en hen extra inkomsten verschaft. Via deze link is meer 
informatie te vinden over de Fairtrade Carbon Credits bij PLUS.  

 

https://www.isealalliance.org/our-work/improving-effectiveness/global-living-wage-coalition
https://www.oxfam.org/en/research/steps-towards-living-wage-global-supply-chains
http://maxhavelaar.nl/news/fairtrade-lanceert-een-totaalaanpak-voor-leefbaar-inkomen-in-cacao
https://medium.com/@fairtrade/fairtrade-in-solidarity-with-trade-unions-a43696f01979
https://www.fairtrade.net/programmes/gender.html
https://www.fairtrade.net/programmes/child-labour.html
https://www.fairtrade.net/programmes/climate-change.html
https://www.fairtrade.net/products/carbon-credits.html
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/fairclimatefund-lanceert-als-1e-in-nl-fairtrade-carbon-credits-plus-supermarkt-heeft-de-primeur-cid-Bv8KA9YOBy0AAAFdozIhnQs3
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/fairclimatefund-lanceert-als-1e-in-nl-fairtrade-carbon-credits-plus-supermarkt-heeft-de-primeur-cid-Bv8KA9YOBy0AAAFdozIhnQs3


 
De strategische samenwerking is in vier pijlers uitgewerkt en is een essentieel onderdeel van het 
duurzaamheidsbeleid van PLUS: assortiment, lokaal, keten en communicatie. De pijlerverantwoordelijke 
binnen het Greenteam voor Verantwoorde herkomst van producten is hier primair verantwoordelijk voor, 

samen met een collega van de afdeling Categorymanagement die zich bezighoudt met Fairtrade. Er vindt 
een halfjaarlijks overleg tussen PLUS en Fairtrade plaats over het partnerschap en de voortgang hierin.  
 
Volgende stap in partnerschap: PLUS is en blijft de absolute koploper in Fairtrade  
In 2015 begonnen PLUS en Fairtrade een strategisch partnerschap met het ondertekenen van de 
intentieverklaring dat de komende jaren, stap voor stap, wordt toegewerkt naar een situatie waarin alle 
huismerkproducten die Fairtrade gecertificeerd kunnen zijn, dat ook zijn. Dit met als doel om een zo groot 

mogelijke impact voor Fairtrade boeren en arbeiders te bewerkstelligen. PLUS is met het tekenen van deze 
verklaring de eerste retailer in Nederland die haar commitment op Fairtrade gebied vastlegt.   
 
In 2017 heeft PLUS het commitment uitgesproken om, bovenop het huidige aanbod van chocoladerepen en 
tabletten, alle huismerkproducten die cacao bevatten, van koekjes tot ijs tot ontbijtgranen, over te zetten 

naar het Fairtrade Cacao Programma. Dit besluit heeft een reikwijdte die veel verder gaat dan alleen het 
PLUS huismerkassortiment. Dit zullen we de komende jaren uitvoeren en een en ander moet eind 2020 

gerealiseerd zijn. Immers, alle toeleveranciers - en dit zijn er veel - worden geconfronteerd met de vraag 
van PLUS naar duurzame en eerlijk verhandelde cacao. Daarmee wordt PLUS ook aanjager van een 
verandering in de keten.  
 
Een ander voorbeeld is onze participatie in een Fairtrade cents pilot die gericht is op een hoger loon voor 
arbeiders op Afrikaanse kwekerijen voor jonge planten. De Fairtrade Kerststerren die vanaf eind 2018 bij 

PLUS verkocht worden, komen van de kwekerij Wagagai in Uganda. Bij deze kwekerij werken ongeveer 
2.100 mensen waaronder veel vrouwen. Van elke verkochte Fairtrade Kerstster gaat een klein bedrag in 
een speciaal fonds, waaruit de bloemenkweker zijn werknemers aan het eind van dit jaar een extra bonus 
kan betalen. Dit extra inkomen is hard nodig om de levenskwaliteit van de medewerkers te verhogen. Het 
uiteindelijke doel van het project is om met de verkoop van Fairtrade Kerststerren een serieuze stap te 
kunnen zetten richting een leefbaar loon voor de medewerkers. De pilot periode loopt tot 1 januari 2020 en 
bestrijkt twee Kerstseizoenen. PLUS roept andere retailers actief op om zich aan te sluiten bij deze pilot.  

 
Huismerkproducten uit risicolanden die niet voor Fairtrade certificering in aanmerking komen 

Er zijn huismerkproducten waarvan we wel weten dat er verhoogd risico is op het schenden van 
mensenrechten, maar waarvoor geen Fairtrade certificering beschikbaar is. Allereerst zetten we ons in 
richting andere certificeringsinstanties om mensenrechten in de sociale criteria op te nemen. Hierin trekken 
we samen op met Superunie.    
 

We willen samen met onze toeleveringsketen werken aan concrete verbeteringen. Bijvoorbeeld door deel 
te nemen aan de pilot leefbaar loon in de garnalensector in Vietnam. In 2015 heeft Superunie met Fairfood 
en toeleverancier Foppen een onderzoek gedaan naar de situatie van mensen die werken in de 
garnalensector in Zuidoost-Azië. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op de locaties van de leveranciers. 
Binnen de garnalensector zijn veel kwetsbare groepen werkzaam, zoals vrouwen, kinderen en 
ongedocumenteerde migranten. De pilot was erop gericht om een leefbaar loon te gaan implementeren 

voor werknemers in de garnalensector in Vietnam. Dit gebeurde in samenwerking met IDH en het 
onderzoek is uitgevoerd door ISEAL. Naar aanleiding van deze pilot heeft Superunie wijzigingen in de 
inkoop ingevoerd.  
 
Voor de inkoop van huismerkproducten waar wij meer direct bij betrokken zijn, hebben wij voor 2018 en 

verder de volgende doelstellingen:  
 

- In ons Verantwoord en sociaal jaarverslag nemen wij jaarlijks doelstellingen op tot hoeveel groei 
van gecertificeerde producten wij willen komen voor het volgende jaar. 

- Wij zien het onderhouden van langdurige relaties met toeleveranciers als een krachtige manier van 
verduurzaming en met de meeste leveranciers hebben wij dan ook afspraken voor 3 jaar of meer.  

- Met de kennis over de status van leveranciers zullen wij – al dan niet in Superunie verband – vanaf 
2020 meer producten gaan inkopen die afkomstig zijn van leveranciers die meer kansen bieden 
voor kleine boeren en werknemers voor inspraak, empowerment of meer delen in winst. Ook willen 

we, indien commercieel haalbaar, meer producten afnemen waarvan we weten dat de 
voedselproducenten of voedselverwerkers vrouw zijn. Tevens zullen regelmatig intern en extern 
communiceren over de voortgang die we hierin maken.   

- Binnen Superunie verband zullen we ons inzetten om aan de Superunie Gedragscode Duurzame 
Handel een verbetertraject toe te voegen, zodat deze meer ingericht is om de voortgang bij 
toeleveranciers voor het voetlicht te brengen. 

- Het verduurzamen van internationale handelsketens is complex. PLUS is zich ervan bewust dat 

certificering een belangrijke stap is, maar dat er aanvullend op certificering meer nodig is om 

https://www.plus.nl/info-ken-de-keten-aanpak
https://www.plus.nl/info-verantwoord/een-verantwoord-assortiment
http://maxhavelaar.nl/news/primeur-fairtrade-kerststerren-in-nederlandse-supermarkt
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/publicaties


 
duurzame ontwikkeling te realiseren. Samenwerking met onze handelspartners die verder gaat dan 
alleen certificering is daarom van groot belang. In de komende jaren zullen we ons samen met 
onze partners verder verdiepen in belangrijke onderwerpen als leefbaar loon en klimaat. Indien 

nodig en relevant zullen we daar andere partners bij aanhaken. 
 

- Via brancheorganisatie CBL heeft PLUS het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ondertekent. Voor 
PLUS biedt dit het IMVO Convenant kans om belangrijke maar complexe thema’s samen op te 
pakken, zoals een leefbaar loon voor medewerkers bij huismerkproducenten in 
ontwikkelingslanden. Supermarkten gaan - samen met andere partijen in de keten - de komende 
vijf jaar aan de slag met concrete projecten die bijdragen aan een, ook in sociaal opzicht, 

duurzamere voedselketen. We starten in onder andere de bananenketen. Dit heeft het CBL bekend 
gemaakt tijdens het 10-jarig jubileum van IDH in november 2018. PLUS participeert in dit project.  
 
 

B. Het aanbrengen van focus 
  
In onze Ken de Keten-aanpak hebben we op dit moment voor wat betreft de arbeidsomstandigheden en 
mensenrechten bij toeleveranciers, naast het naleven van wet- en regelgeving de volgende kernissues 
benoemd. Deze zijn te vinden in de PLUS Ondernemingscode uit 2012: 

• Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen 
• Verbod op discriminatie 
• Passende beloning, werkuren en gezondheid en veiligheid op het werk voldoen aan wet- en 

regelgeving en branchenormen 
• Verbod op kinderarbeid 
• Verbod op dwangarbeid 

Nadat deze kernissues in 2012 zijn benoemd, zien we een maatschappelijke ontwikkeling waarbinnen het 
onderwerp leefbaar loon belangrijk aan het worden is. Dat past bij onze keuze voor Fairtrade, waarbij we 
hebben ingezet op de positie van boeren en werknemers in ontwikkelingslanden. Mede namens PLUS is 
onze inkooporganisatie Superunie in Nederland actief betrokken bij het Living Wage Lab waarvan Fairfood 
en Hivos de initiatiefnemers zijn. De ontwikkelingen rondom leefbaar loon en leefbaar inkomen volgen we 

nauwgezet en we staan open voor (gezamenlijke) projecten hierin.  

 
In 2019 zullen we onze kernissues opnieuw tegen het licht houden. Hierbij zullen we stakeholders 
betrekken als maatschappelijke organisaties of vakbonden (zowel hier als in risicolanden), om ook de stem 
vanuit partijen betrokken in risicoketens hierin te kunnen horen. Het heeft onze voorkeur om in ieder geval 
partijen te betrekken die we eerder ontmoet hebben tijdens onze reizen naar de diverse landen. 
 
De uitkomsten van deze herijking bepalen grotendeels de agenda op welke verantwoord business gedrag 

wij ons de komende jaren actief zullen gaan inzetten. Het gaat er hierbij om welke risico’s voor anderen 
(individuen of gemeenschappen) de productieketens kunnen veroorzaken of waaraan de productieketens 
gelinkt zijn. 
 
 

C. Risicomanagement op gebied van mensenrechten, milieu 
en dierenwelzijn  

 

Onze organisatie richten we er meer en meer op in om actief op te treden indien er sprake is van een hoog 
risicogebied. PLUS realiseert door de jaren heen een proces waarbij we onze merkwaarde Verantwoord 
beter en uitgebreider vertalen naar acties. Uiteraard blijft het een proces van continu leren en bijsturen om 
meer inzicht in onze ketens te krijgen, onze invloed aan te wenden en bij te dragen aan structurele 
verbetering. 

 
12. Relaties met toeleveranciers 
Wanneer er sprake is van een link tussen PLUS en de betreffende toeleveringsketen, dan doen we dit door 
het actief bevragen en aanspreken van de betreffende leverancier. Ook laten we alle leveranciers weten 
dat we het kennen van de keten belangrijk vinden. Dit kan individueel, maar ook op onze 
leveranciersdagen of Category Champions bijeenkomsten plaatsvinden. Mocht een leverancier onvoldoende 
bereid zijn om hierin afspraken te maken, of zich aan afspraken te houden, dan kan dit voor ons 

uiteindelijk een aanleiding te zijn om een andere leverancier te zoeken. Wanneer we een aanbesteding 
uitschrijven voor een nieuwe toeleverancier, dan is ‘Verantwoord’ standaard een onderdeel van de 
aanbesteding. 

https://www.imvoconvenanten.nl/voedingsmiddelen


 
Bij voorkeur bouwen wij echter aan langdurige relaties met toeleveranciers, zodat we ook bij het invullen 
van ons MVO-beleid en bij onze Ken de Keten-aanpak gezamenlijk op kunnen trekken. 
 

13. Risicomanagement systeem 
We hebben overzicht van onze grootste risicoketens en risicogebieden. Echter, hierin willen we graag 
ontwikkelen. Het is ons bekend dat diverse organisaties bezig zijn om Due Diligence in 
managementsystemen in te bedden, en hierover zullen we ons dan ook actief informeren. Onze voorkeur 
heeft om dit samen met Superunie te doen, omdat Superunie het merendeel van onze producten inkoopt 
en wij dit graag goed geborgd hebben. 
 

Ook binnen het risicomanagement systeem is het uitgangspunt of we bij een mogelijk negatieve impact 
‘betrokken zijn’ of ‘alleen gelinkt’, zodat we andersoortige maatregelen kunnen treffen:   
In het algemeen kunnen we stellen dat we op dit moment onszelf bij onze huismerkproducten eerder als 
betrokken aanmerken. Ook al zijn we in de toeleveringsketens wellicht niet de afnemer, we hebben vaak 
wel langdurige relaties, we zijn overgegaan op 100% Fairtrade, we zijn op werkbezoek geweest of we 

hebben een pilot gedaan, we communiceren over deze producenten op het schap, de webwinkel of de 
website naar onze klanten en we zijn transparant over de premieafdracht door PLUS in geval van 

certificering. We zijn reeds gestart met een aantal risicoanalyses van hoge risico ketens en dit willen we 
verder uitbreiden en verdiepen. Gekoppeld aan de risico analyse benoemen we een aantal 
verbeteringsacties. Met veel leveranciers hebben we lange termijn relaties opgebouwd, wat meer 
mogelijkheden voor verbetering geeft.   
 
Bij de overige producten (vaak van onze A-merk leveranciers) zien we onszelf eerder als mogelijk gelinkt 

aan een positieve of negatieve impact. Immers, we zijn niet de enige afnemers van de A-merkproducten 
die vaak ook in andere Nederlandse of buitenlandse supermarkten te vinden zijn. We zullen onze 
leveranciers zeker bevragen op hun voortgang, ook al zijn wij slechts een van de vele afnemers.      
 

Ten aanzien van ons risicomanagement systeem hebben we voor de komende jaren de volgende 

doelstellingen:  
- Op dit moment houden we in ons managementsysteem bij welke onderwerpen hoge risico 

onderwerpen zijn. Dit zullen we updaten en aanvullen met de resultaten vanuit de 

evaluatiegesprekken en de vragenlijsten. 
- Onze ambitie is om het risico op het gebied van mens, milieu en dierenwelzijn stevig in te bedden 

in de portefeuille van de afdeling Commercie van PLUS. Dit zodat deze risico’s meegenomen 
kunnen worden in de reguliere risico-updates. Dit is een systeem in ontwikkeling, gericht op het 
operationeel integreren in de bedrijfsprocessen.  

 

14. Risicoanalyses  
Risicomanagement start bij het goed in kaart hebben van de risico’s. In het verleden hebben we – met 
name op basis van algemeen bekende risico’s, die bijvoorbeeld worden gedeeld in de MVO Risico Checker – 
daar waar mogelijk voor een aantal risicoketens gekozen voor een Fairtrade gecertificeerd assortiment.  
 
We zijn ons bewust dat certificering alleen niet voldoende is, en daarom zijn we gestart met risicoanalyses 

van toeleveringsketen. Hierbij richten we ons allereerst op die ketens waaruit vanuit de algemene 
informatie blijkt dat we alert dienen te zijn. Onze risicoanalyses bouwen we als volgt op: allereerst starten 
we met een generieke beschrijving van het product en de herkomst. Dan gaan we meer algemeen in op de 
risico’s die voor dat product of die grondstof gelden. Vervolgens zoomen we in op de gebieden waar wij zelf 

sourcen. We bespreken onze aanpak hoe we zelf een bijdrage leveren en proberen meer te leveren. We 
sluiten af met een conclusie. 
 

PLUS heeft voor vier hoog risico categorieën bananen, cacao, koffie en vis de risico’s ten aanzien van 
mensenrechten in kaart gebracht. Hierin zijn ook risico’s specifiek benoemd voor kwetsbare groepen als 
vrouwen of kinderen. Deze risicoanalyses willen we als vervolgstap graag terug de keten inleggen en 
toetsen bij onze toeleveranciers (tot en met de teelt) en lokale stakeholders als vakbonden of 
vrouwenorganisaties, hoe zij de risicoanalyse zien.  
 
In 2018 hebben we de risicoanalyses bananen, koffie en cacao geüpdatet. Daarnaast hebben we – samen 

met onze leveranciers en in afstemming met ASC en MSC - de visketen in kaart gebracht en toegevoegd. 
In 2019 willen we – samen met onze leveranciers en relevante maatschappelijke organisaties - de risico’s 
van twee andere ketens in beeld brengen. 
 
 
 

 

 

http://www.mvorisicochecker.nl/nl
https://www.plus.nl/info-ken-de-keten-aanpak
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https://www.plus.nl/info-ken-de-keten-aanpak


 
15. Monitoring 
We willen in ons Ken de Keten-risicomanagement systeem actief de naleving van de gedragscode, 
certificering of aanvullende voorwaarden monitoren. Zo krijgen we inzicht in de issues in de keten, de 

herkomst ervan en de mogelijke aanpak. Onze categorymanagers kunnen met deze informatie leveranciers 
proactief op deze risico’s bevragen. 
 
Voor wat betreft de huismerkproducten monitoren we extra voortgang. Om de voortgang bij te houden 
over het beleid van PLUS ten aanzien van Fairtrade, volgen we de jaarlijkse Monitoring and Evaluation 
Rapportage van Fairtrade nauwlettend. Deze rapportage geeft inzicht in de reikwijdte en schaal van 
Fairtrade en analyseert de omvang en de invloed van het Fairtrade systeem op de betrokken arbeiders, 

kleine boerenorganisaties en vrouwen.  
 
Om te evalueren wat de invloed van ons beleid is, publiceren we elk jaar een Impactbarometer. Met de 
Impactbarometer maken we inzichtelijk waaraan de Fairtrade premie jaarlijks wordt besteed. Mede dankzij 
de Fairtrade premies kunnen boeren en arbeiders investeren in betere werk- en leefomstandigheden. Zo 

gebruikten zij bijvoorbeeld de premie van 2018 voor aanschaf van landbouwmaterialen, medische 
voorzieningen en verbetering van scholen en huisvesting. De Impactbarometer is een middel om te 

evalueren wat de invloed van ons beleid is. Voor meer informatie over de invloed van Fairtrade 
standaarden en aanvullende programma’s kijk naar de risicoanalyses voor de categorieën bananen, koffie 
en cacao. 
 
16. Invloed uitoefenen en stakeholder betrokkenheid  
PLUS communiceert graag helder over haar MVO-beleid op haar website en in haar Verantwoord en sociaal 

jaarverslag. Hierin staan onze doelstellingen en ambitie op Fairtrade, alsmede de stappen die we 
ondernemen. Ook is er een Verantwoord nieuwbrief voor onze relaties bij maatschappelijke organisaties 
die zes keer per jaar verschijnt. 
 
PLUS neemt haar rol als beïnvloeder van horizontale en verticale schakels in de keten zeer serieus. Zij is 
een voortrekker binnen de inkooporganisatie Superunie en wendt haar invloed aan om duurzaamheid in 
het algemeen en Fairtrade in het bijzonder ook bij andere Superunie-leden geborgd te krijgen.  

 
Door de commitment van PLUS aan eerlijke handel is het ook voor haar toeleveranciers een vereiste 

Fairtrade gecertificeerd te zijn. Door deze voortrekkersrol nemen diverse leveranciers van huismerken en 
A-merken structureel Fairtrade op in hun aanbod, waardoor ook andere retailers Fairtrade gecertificeerd 
kunnen inkopen. Een voorbeeld hiervan is dat alle relevante leveranciers van PLUS begin 2017 zijn 
gevraagd om vanaf nu met het Fairtrade Cacao Programma te gaan werken, met als doelstelling dat 
uiterlijk 2020 alle huismerkproducten die cacao als ingrediënt hebben, Fairtrade gecertificeerde cacao 

bevatten. 
 
Naast het informeren van onze medewerkers, ondernemers en klanten, vindt PLUS het ook belangrijk om 
naar buiten toe transparant te communiceren over eerlijke handel en het belang van het betalen van een 
eerlijke prijs uit te dragen. Zodoende spreekt ons senior management zich regelmatig uit op congressen en 
bijeenkomsten over duurzaamheid, zoals op het True Price Bananendebat en Foodpolicy. We hopen dan 

ook dat we een voorbeeld kunnen zijn voor retailers en andere schakels in de ketens om hen te inspireren 
om duurzaamheid volop te omarmen.  
 
17. Verhaal en herstel 
In de OESO Richtlijnen en de UNGP on Business and Human Rights worden klachtenprocedures gezien als 

essentieel middel om mensenrechtenschendingen als gevolg van handel te beperken en/of te voorkomen. 
Onze klachtenprocedures in de keten zijn in ontwikkeling. PLUS zet zich binnen Superunie verband in voor 

klachtenprocedures die transparant, legitiem, toegankelijk en voorspelbaar zijn. Bovendien streven we 
ernaar dat deze procedures gebaseerd zijn op dialoog, betrokkenheid en toegankelijk voor meer kwetsbare 
groepen, zodat ieder individu of iedere gemeenschap die binnen onze toeleveringsketens mogelijk te 
maken heeft met schendingen van de mensenrechten, de kans krijgt zich te beklagen of zorgen te delen. 

 
Als PLUS vinden wij het van belang dat - indien er mogelijk sprake is van schending van mensenrechten - 
er een erkende procedure is voor herstel van de situatie en verhaal voor de getroffenen. In de Superunie 

Gedragscode Duurzame Handel is een vereiste voor leveranciers dat de directie van een bedrijf hier een 
procedure voor moet hebben ingericht.  
  
Het Fairtrade systeem kent verschillende procedures om klachten te adresseren. Zo verplichten de 
Fairtrade standaarden de boerenorganisaties en plantages om een klachtenprocedure te hebben alvorens 
Fairtrade gecertificeerd te kunnen zijn. Daarnaast is er, bij het signaleren van misstanden en/ of in het 

geval van een klacht, de mogelijkheid tot het doen van een ‘Allegation’.  

 

https://monitoringreport2016.fairtrade.net/en/
https://monitoringreport2016.fairtrade.net/en/
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https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/trade-standard.html
https://www.oesorichtlijnen.nl/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


 
De Fairtrade ketens van PLUS worden gecontroleerd door FLOCERT. FLOCERT kent strenge procedures 
wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Vanwege vertrouwelijkheid zijn deze stukken alleen 
openbaar voor de betrokken producenten en plantages. Dit voorkomt dat in het geval van non-compliances 

handelaren per direct de samenwerking stoppen, terwijl juist het hebben van een lange termijn 
handelsrelatie met bijbehorende waardeoverdracht essentieel is voor het oplossen van deze zaken.  
 
18. Communicatie 
PLUS communiceert in de supermarkt en daarbuiten met consumenten over het verduurzamen van ketens 
en de rol die de consument daarbij kan vervullen. PLUS communiceert ook stelselmatig over haar keuze 
voor Fairtrade en het verhaal daarachter.  

 
In de risicoanalyses per keten wordt beschreven wat de belangrijkste landen van herkomst van producten 
uit de betreffende keten zijn en wat de belangrijkste issues zijn die in de keten spelen.  
Eind 2018 mocht PLUS de Kristalprijs in ontvangst nemen. Het maatschappelijke jaarverslag van de 
supermarktorganisatie blinkt uit op het gebied van ketentransparantie. Het bedrijf toont haar 

verantwoordelijkheid voor de mogelijke risico’s voor de organisatie en de (in)directe gevolgen voor mens, 
milieu en natuurlijk kapitaal. 
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https://www.transparantiebenchmark.nl/nieuws/transparantie-plus-en-philips-beloond-met-kristalprijs-2018
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/publicaties

