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Met trots presenteren wij ons derde jaarFAIRslag. Een inkoppertje zou je zeggen,
de derde op rij. Nee hoor, niets is minder waar. We hebben deze keer ‘n verslag
geschreven volgens (tromgeroffel) de internationale richtlijnen voor duurzaamheids
verslaglegging van GRI, het Global Reporting Initiative. BAM! BAM! BAM! 3x dubbele
woordwaarde.
Wat je altijd al wilde weten
Goed. We hebben onderzocht welke onderwerpen voor ons van belang zijn om over te
rapporteren. Wat horen we via social media, in klantgesprekken, van journalisten en
van cacaoboeren in West-Afrika? Dat alles is de basis voor dit FAIRslag. We laten zien
wat we doen (en wat niet) en we zijn open over wat lukt (en wat niet). Je leest over
onze doelen, onze strategie en resultaten. Hopelijk inspireren we daarmee ook andere
bedrijven en social enterprises.
Over de afgelopen 21 maanden
Dit FAIRslag gaat over de afgelopen 21 maanden, 1 januari 2014 tot 30 september
2015. We hebben ’t begin en einde van ons boekjaar verlegd. Dat doen we om aan te
sluiten bij de start van de cacao-oogst en ’t chocoladeverkoopseizoen. Vanaf nu start
ons boekjaar in oktober en eindigt het in september.
Blijft dan niets hetzelfde?!?
Jeetje, wat een veranderingen allemaal, horen we je denken. Is er íets hetzelfde
gebleven? Maar natuurlijk! Naar goed gebruik verschijnt dit jaarFAIRslag tijdens de
Tony’s Fair, op 19 november 2015. Een bijzondere dag, want ’t is onze FAIRjaardag
én de film over tien jaar Tony’s gaat in première! We zijn nu 10 jaar jong en
vrienden, familie, cacaoboeren, consumenten, klanten, leveranciers en iedereen
die zin heeft in een feestje, is uitgenodigd om dat met ons te vieren. In dit jaarFAIR
slag blikken we ook kort terug op de afgelopen 10 jaar.
Nog één ding
Nu je gaat beginnen aan ons jaarFAIRslag rest ons één ding: vertel ons wat je vindt
van onze ideeën, aanpak en resultaten. Ons mailadres is mailme@tonyschocolonely.
com. Je vindt ons op Facebook via TonysChocolonely, op Twitter heten we
@TonyChocolonely en op Instagram tonyschocolonely. Laat van je horen!
Team Tony’s

G4-28 G4-30 G4-31
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‘‘het is feest.’’
“Met zo’n 70 Ivoriaanse cacaoboeren zit ik in een kring onder een bladerdak van cacao
bomen. Zojuist zijn mede-Tony Arjen en ik gekroond tot Reine et Roi de Blaisekro;
koningin en koning van Blaisekro. Arjen en ik zijn namens Tony’s Chocolonely bij
deze boerencoöperatie in Ivoorkust op bezoek en krijgen goudgeborduurde kleden,
sieraden, slippers én een kip en schaap! Een enorme eer en ik zal deze bijzondere
ceremonie nooit vergeten. Ik ben echt onder de indruk van deze bijzondere, feestelijke
waardering. Hier komen 2 totaal verschillende werelden samen, al jaren rechtstreeks
met elkaar verbonden door de cacao in onze chocolade.
Juist die rechtstreekse relatie met de West-Afrikaanse cacaoboeren onderscheidt ons
van al die andere chocoladebedrijven. Er zijn nog steeds grote problemen in de lange
cacaoketen: boeren die niet of nauwelijks kunnen leven van wat ze verbouwen, en
volwassenen en kinderen die illegaal en onder de slechtste omstandigheden moeten
werken. Tony’s Chocolonely wil slaafvrije chocolade. Een goed inkomen voor de boer.
Zover is het helaas nog niet. Sterker nog: het aantal slaven dat in West-Afrika illegaal
in de cacaosector werkt, was nog nooit zo hoog.
Tuurlijk, de grote spelers uit de chocolade-industrie committeerden zich in 2001 aan
’t elimineren van de ergste vormen van kinderarbeid en gedwongen arbeid in de
cacao. Ze ondertekenden het Harkin-Engel protocol. Het hielp niets – ondanks het
toegezegde commitment. Niemand was serieus bezig de problemen op te lossen.
Uit die frustratie is Tony’s Chocolonely opgericht vanuit het televisieprogramma
Keuringsdienst van Waarde. Een chocoladebedrijf was geboren. En daarmee een
enorme ambitie: 100% slaafvrije chocolade; niet alleen de chocolade van Tony’s
Chocolonely, maar alle chocolade wereldwijd.
En nu is het 2015 en bestaan we 10 jaar. Hoe ver zijn we? 100% slaafvrije chocolade
is nog steeds verre van normaal. Wel laten we zien dat ’t anders kan en op welke
manier. Onze routekaart naar slaafvrije chocolade beschrijft dat. De routekaart bestaat
uit 3 pijlers: alle chocoladeliefhebbers bewust maken van de ongelijkheid in de cacao
sector, als bedrijf ’t voorbeeld geven en laten zien dat je commercieel succesvol choco
lade kunt maken en de cacaowereld inspireren zodat ook zij hun verantwoordelijkheid
nemen.
Op de 1e en 2e pijler is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd. 2014 en 2015
waren (wederom) jaren van enorme groei voor Tony’s Chocolonely. In omzet, in aan
tal verkochte repen en dus cacao die we verwerken. In het aantal boeren waarmee we
in West-Afrika samenwerken en in bereik van mensen in Nederland en daarbuiten.
We werken al jaren samen met 2 West-Afrikaanse coöperaties in Ghana en Ivoorkust.
Om onze groei bij te benen is daar een 2e Ghanese boerencoöperatie bijgekomen:
Suhum Union. We hebben de productie van onze repen opgestart in een 2e chocolade
fabriek in België. Ons team in Amsterdam is flink uitgebreid en er was een wisseling
van de wacht. Ik heb de dagelijkse leiding van Tony’s overgenomen van Henk Jan
Beltman. Henk Jan is nu verantwoordelijk voor de uitbreiding van onze business,
zoals de lancering van Tony’s Chocolonely in Amerika.
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Arjen en Eva tussen cacaoboeren, vers gekroond tot Reine et Roi de Blaisekro.

Een doorn in ons oog blijft de nog niet traceerbare cacaoboter. Op dit moment is
alleen de cacao voor onze cacaomassa traceerbaar. Komend jaar moet dat toch ook
lukken met onze cacaoboter. Dat wordt zeker een feest, want dan kunnen we veel meer
cacaoboeren bereiken en.. onze befaamde reep wit framboos knettersuiker weer maken.
Onze andere uitdaging zit in het inspireren van de cacaowereld en de chocoladeindustrie. Grote bedrijven moeten anders gaan werken, want dat heeft impact op
het leven van heel veel cacaoboeren en hun gezinnen in West-Afrika. Wij laten zien
dat het kan. Onze norm voor samenwerking tussen chocoladebedrijven en boeren
laat zich vertalen in 5 principes. Niet minder belangrijk is dat we meer mensen gaan
mobiliseren voor onze missie. Naast de industrie en de consument, spelen overheid,
politiek, wetenschap en retailers een cruciale rol. Alleen gezamenlijk kunnen we
100% slaafvrije chocolade bereiken. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Juist daarom is de lancering van Tony’s in Amerika zo’n belangrijke mijlpaal.
Tot slot. Ik vind het geweldig dat ik, als First Lady of Chocolate – en dat klinkt toch
anders dan Reine de Blaisekro – leiding mag geven aan Tony’s Chocolonely. Een
prachtig team gemotiveerde en motiverende mensen, die dagelijks werken voor 100%
slaafvrije chocolade. Ik ben trots op wat we bereikt hebben en nog meer op wat we
willen bereiken. Daarom is tien jaar Tony’s een verjaardagsfeest waard. We vieren in
november onze FAIRjaardag met alle mensen die ons steunen, aanmoedigen, uitdagen
en opeten. En daarna weer vol energie op weg!”
Eva Gouwens, First Lady of Chocolate.
G4-1
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hee,
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daar!
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Wij zijn heel serieus als het om mensen gaat, zij zijn voor ons
superbelangrijk. In ’t bijzonder geldt dat voor onze stakeholders.
Ehmmm.. stakeholders?!? Ja, de mensen en organisaties die beïnvloed
worden door wat we doen, of die daar zelf invloed op hebben.

t

ony’s heeft belang bij stakeholders. Wie?!? Nou, consumenten, medewerkers,
cacaoboeren of winkeliers die onze repen verkopen. Alleen samen maken
we onze visie van 100% slaafvrije chocolade waar. Ook kunnen we zelf wel
vinden dat we lekker gaan en de juiste prioriteiten stellen, maar vinden
anderen dat ook? Daar komen we achter door met elkaar in gesprek te gaan. We
kunnen zo ook uitleggen waarom Tony’s bepaalde keuzes maakt.
Binnen onze eigen chocoladeketen zijn de belanghebbenden, de stakeholders dus, in
volgorde van belangrijkheid:

team Tony’s

de cacaoboeren en hun
coöperaties

consumenten

klanten

leveranciers

Team Tony’s
Team Tony’s is het allerbelangrijkst. We zetten onszelf op de eerste plek, omdat wij
geloven dat als de beste mensen als team samenwerken om de chocoladewereld te
veranderen, dat dan de organisatie ontstaat die we voor ogen hebben. Zo kunnen we
onze ambitie daadwerkelijk waarmaken. Structurele feedback van ons team halen
we uit onze jaarlijkse interne, anonieme werkpretenquête. Verder organiseren we
regelmatig kritische sessies en kwartaalmeetings met ons team.
De boeren en hun coöperaties
De cacaoboer en z’n coöperatie staan op 2. Zo’n coöperatie is eigenlijk een speciaal
soort vereniging, die bepaalde zakelijke belangen van haar leden, de cacaoboeren dus,
behartigt. Bijvoorbeeld de verkoop van cacaobonen of de inkoop van meststoffen.
Wij hebben met de boerencoöperaties een directe en langetermijnrelatie.
We werken met hen minimaal 5 jaar samen. De boeren in Ivoorkust en Ghana zijn
zo verzekerd van een stabiele afzet. De langetermijnrelatie maakt investeringen moge
lijk. Ook betalen we een betere prijs voor de cacaobonen dan anderen. We weten veel
over de cacaoboeren en zij over ons. Dankzij de mail, telefoon en Skype spreken we ze
zo goed als dagelijks. We gaan regelmatig naar Ivoorkust en Ghana en gaan dan ook
meteen langs bij de besturen van de coöperaties. Zij vertellen ons wat ze belangrijk
vinden en wat beter kan. Ook zijn we bij de jaarvergadering van de coöperaties, waar
alle boeren samenkomen. Daarnaast houden we de boel goed in de gaten en laten we
onafhankelijk onderzoek doen naar kinderarbeid en slavernij. Komend jaar willen we
een meer permanente vertegenwoordiging van Tony’s in Afrika opzetten.
G4-6 G4-18 G4-24 G4-25 G4-26 G4-DMA
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Klanten
Datzelfde geldt voor de verkopers van onze repen: onze klanten. Ook zij zijn een
onmisbare schakel in de chocoladeketen. We werken actief samen en zijn hen van
dienst waar we kunnen. We willen een betrouwbare partner zijn. Als ’t nodig is, zijn
we kritisch op elkaar. We reflecteren op de samenwerking en prestaties. Meestal gaan
wij bij onze klanten op bezoek. Het afgelopen jaar kwamen veel grote klanten ook bij
ons op kantoor langs, in onze nieuwe chocokeuken. Want onze klanten verkopen niet
alleen onze repen, ze zijn er zelf ook gek op!
Leveranciers
Ook voor onze leveranciers die bijvoorbeeld onze repen maken of wikkels drukken
willen we een betrouwbare partner zijn. Daar werken we hard aan. Met leveranciers
sluiten we langetermijnovereenkomsten. We verplichten ons om een zo goed mogelijke
partner te zijn. Geregeld vragen we ze naar hun tevredenheid wat betreft eerlijk,
volledig en tijdig voorzien van relevante informatie. Da’s nogal vaag misschien?
Neem nou informatie over nieuwe producten, gewenste hoeveelheden en leverdagen:
dat wisselen we dagelijks met elkaar uit. Maar ook informatie over ons bedrijf, onze
missie en wat wij belangrijk vinden bij de samenwerking bespreken we jaarlijks met
de grootste leveranciers.
Belangrijke anderen
Naast de mensen die dagelijks en direct onderdeel zijn van onze chocoladeketen, zijn
er ook andere groepen die indirect invloed hebben op Tony’s Chocolonely. Dat zijn
bijvoorbeeld chocoladebedrijven, politiek en overheid, wetenschap, certificeerders en
sectororganisaties. Met deze groepen gaan wij steeds actiever in gesprek, om ook hun
mening te horen en hen te betrekken bij onze missie.
En wat doen we met alle feedback?
Hoe hebben we bepaald wat in het FAIRslag komt en wat niet? We hebben daarvoor
goed geluisterd naar de mensen om Tony’s heen, die stakeholders dus. Daarnaast hebben
we al onze nieuwsbriefabonnees een enquête gestuurd met vragen over wat jullie graag
willen lezen in ons jaarFAIRslag. De respons daarop was ver boven verwachting: 2.230
mensen reageerden. We hebben de reacties verwerkt in dit FAIRslag. Wat we terug
kregen? Vaak zinvol en leuk, kritisch en scherp, soms gewoon de vraag wanneer nou
eindelijk de wit framboos knettersuiker weer terugkomt.

milieu:
gebruikte
materialen
milieu:
groene
beleid &
foodprint
belang voor stakeholders

Consumenten
Tony’s kan niet zonder de consument. Onze Tony’s fans zijn heel belangrijk voor ons.
Jullie kopen onze chocolade, delen ons verhaal en maken ons een succes. Dankzij
jullie heeft de chocolade-industrie steeds meer interesse voor ons verhaal en onze
aanpak. Open en eerlijke communicatie is daarbij de leidraad. We zijn transparant
en laten zien waar we mee bezig zijn. Dat doen we bijvoorbeeld met dit jaarFAIRslag.
Ook zoeken we steeds vaker de dialoog en rechtstreekse interactie met vrienden en
fans. Dat doen we op Facebook en Twitter en tijdens Tony’s Talks in het land. Per
mail, telefoon en post krijgen we dagelijkse vele vragen, reacties en aanmoedigingen.
Onmisbaar, want zo weten we wat consumenten belangrijk vinden of wat nog onduide
lijk is.
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De matrix heeft 4 kwadranten. Op de horizontale as zie je het belang voor Tony’s, op
de verticale as het belang voor stakeholders. Zaken die rechtsboven staan, zijn het
meest materieel (eigenlijk is het iets ingewikkelder, maar hé: we houden het hierbij).
Over de meeste onderwerpen zijn onze stakeholders en wij het eens. De grote
verschillen zijn:
• Financiële resultaten. Goede financiële resultaten zijn belangrijk voor ons voortbe
staan en daarmee het bereiken van onze visie. We zijn een social enterprise en willen
andere bedrijven het goede voorbeeld geven. Commercieel succes en gezond financieel
resultaat helpt ons om andere bedrijven te inspireren ons voorbeeld te volgen.
• Team Tony’s. Voor ons cruciaal in het behalen van onze missie, maar voor onze
stakeholders minder belangrijk om over te lezen. Toch staat het team erin, iets
beknopter dan voorgaande jaren.
• Milieu-aspecten. Communiceren over onze groene impact is nog veel belangrijker
dan wij al hadden gedacht. Stakeholders hebben op alle vlakken hoge verwachtingen
van een bedrijf als Tony’s. Onze focus is 100% slaafvrije chocolade en daarnaast gaan
we zorgvuldig om met natuur en omgeving. Afgelopen jaar hebben we onze groene
prestaties goed geëvalueerd en het beleid waar nodig al iets aangescherpt. Hier gaan
we komend jaar mee door.
• Chocolade & gezondheid. Met name de hoeveelheid suiker in chocolade was de
laatste maanden soms in het nieuws. Uit de enquête kwam dit niet naar voren als
een belangrijk punt. Wij willen eerlijk zijn: chocolade is heel lekker, maar niet
gezond. Goed samen delen dus. We gaan ons beleid ’t komend jaar hierop vormen.
De matrix is kwalitatief van aard. Deze manier om ons doen en laten te toetsen is
nieuw en gaan we de komende jaren verder ontwikkelen.

Tony’s presenteert: de materialiteitsmatrix
De materialiteitsmatrix is een handig middel om te laten zien welke onderwerpen
stakeholders en wijzelf belangrijk vinden.

Er staat heel veel in dit FAIRslag, maar ook heel veel niet. We berichten met name over
ons eigen bedrijf in Nederland en de cacaoboeren die je helemaal aan het begin van
onze chocoladeketen vindt, omdat we juist hun situatie willen verbeteren.
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hoofdstuk twee:

t
e
i
n
iedereen

is blij

b

ij Tony’s willen we dat iedereen blij wordt van chocolade. Jij, je BFF, je oma
en je buurvrouw. Maar ook cacaoboer Kofi in Ivoorkust en zijn collega Jacob
in Ghana. Toch zijn de boeren nog lang niet blij. Van het bedrag dat jij als
consument voor een reep betaalt, komt maar een beperkt deel bij de boeren
terecht. Hun inkomen is schokkend laag. Hoe komt dat?
Hoe werkt de cacaoketen?
De keten is lang en ingewikkeld, dus we hebben ’m wat vereenvoudigd. De schakels in
de keten zijn los weergegeven, maar in de praktijk zijn er bedrijven die meerdere
stappen in het proces uitvoeren.

cacaoboer

cacaovrucht

coöperaties en
lokale handelaren

cacaobonen

internationale
handelaren en
cacaoverwerkers

cacaomassa
& -boter

chocolademakers

retail /
winkeliers

consumenten

chocoladeproducten

.. het probleem
We nemen je in dit hoofdstuk mee naar de slavernij in de WestAfrikaanse cacaosector – de problematiek die de kern is van ons
bestaan. We laten zien hoe de cacaoketen werkt en dat de huidige
pogingen van de industrie de belangrijkste problemen niet oplossen.
Tot slot gaan we in op internationale eisen en normen voor duurzame
en traceerbare cacao. Zet je schrap voor hoofdstuk twee!

Van cacaoboon tot chocoladereep
Cacao groeit ’t best rond de evenaar; Zuid-Oost Azië, Zuid-Amerika en vooral in WestAfrika. West-Afrika is de belangrijkste teler van cacao; meer dan 60% van de jaarlijks
wereldwijd geproduceerde 4,2 miljoen ton cacao komt uit Ivoorkust en Ghana. In
die 2 landen alleen al gaat het om circa 2,5 miljoen cacaoboeren. Dat komt grofweg
neer op 1.000 kilo per boer per jaar. Cacaoboeren hebben vaak een heel klein boeren
bedrijf; meer dan 90% van de boeren beschikt over minder dan 5 hectare grond waar
op de cacao wordt verbouwd. Vergelijk dat maar eens met een gemiddeld Nederlands
akkerbouw bedrijf van 40 hectare!
Cacaoboeren telen en oogsten cacaovruchten. Zij halen de bonen uit de vrucht en
laten die fermenteren. Daarna drogen zij de gefermenteerde bonen in de zon. Je kunt
je voorstellen: een zeer arbeidsintensief proces.
Lokale handelaren, coöperaties van cacaoboeren en/of exporteurs vervoeren de cacao
bonen van de boeren naar de haven en kopers.
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De gedroogde cacaobonen worden vooral gekocht door een paar grote bedrijven: cacao
handelaren en chocolademakers. Door fusies en overnames blijven er steeds minder
van deze steeds grotere bedrijven over. Dus tsja, er is een oligopolie van multinationals
die de cacaoketen beheerst.
De handelaren en makers verwerken de gedroogde cacaobonen tot cacaomassa en
cacaoboter en uiteindelijk wordt het couverture (vloeibare chocolade). Wist je dat
meer dan 70% van al die couverture gemaakt wordt door slechts 2 bedrijven; Barry
Callebaut en Cargill?
Fabrikanten verwerken de vloeibare chocolade tot chocoladeproducten. Om
chocoladerepen te maken voegen zij lekkers toe zoals hazelnoten, karamel of zeezout.
De couverture gaat in mallen en wordt verpakt als chocolade, bijvoorbeeld repen. In
miljoenen winkels wereldwijd worden de chocoladeproducten vervolgens verkocht
aan miljarden consumenten.
Je ziet ’t: de keten is een zandloper
De cacaoketen heeft de vorm van een
klassieke zandloper. Miljoenen cacao
boeren aan het begin van de keten, enkele
grote multinationals in het midden en
miljarden consumenten aan het einde.
De cacaohandel en –verwerkers maken
nauwelijks onderscheid tussen gecerti
ficeerde en niet-gecertificeerde cacao.
De meeste cacao gaat op een grote hoop
en wordt daarna gebruikt door westerse
chocogiganten. De boeren in Ghana en
Ivoorkust krijgen per kilo een standaard
prijs. Geen aanmoediging om te werken
aan zaken als kwaliteit en professionaliteit.

Uitleg: mass balance en segregatie van cacaobonen
Wist je dat de meeste gecertificeerde repen (bijv. Fairtrade) ook nietgecertificeerde cacao bevat – en andersom? Als je gecertificeerde choco
lade koopt, kun je er zeker van zijn dat daarvoor érgens ter wereld de
bijpassende hoeveelheid gecertificeerde bonen is ingekocht. Het zit
alleen niet fysiek in je reep. Echt niet. Voor de boeren maakt het geen
verschil, zegt men. Het geldt voor vrijwel alle gecertificeerde chocolade
die in de supermarkt wordt verkocht.
MASS BALANCE

gecertificeerd
(2010-2012)

gecertificeerd

5,5 miljoen 
cacaoboeren
wereldwijd
cacao

2 couverturemakers,
8 cacaohandelaren en
verwerkers met meer
dan 70% marktaandeel

de stromen
worden gemengd
niet-gecertificeerd
niet-gecertificeerd

SEGREGATIE

miljarden
consumenten

gecertificeerd

gecertificeerd
(vanaf 2013)

chocolade

niet-gecertificeerd

niet-gecertificeerd

Het zou onhaalbaar zijn om gecertificeerde en niet-gecertificeerde
cacao gescheiden te houden. Niet in het land van herkomst en niet
bij de productie van de chocoladereep in Europa. Segregatie zou het
proces zo duur maken dat het eindproduct duurder wordt. Dat zou
ten koste gaan van de cacaoboeren.
De cacaoprijzen: wie krijgt wat
2014 en 2015 kenmerkten zich door een grote stijging van de cacaoprijs op de wereld
markten. Oorzaak was de angst voor een mislukte oogst in Ghana. Daarnaast beïn
vloedden speculanten de prijs kunstmatig om zo hun geld te verdienen. De cacaoboeren
merkten helaas maar zeer beperkt het voordeel van die hoge prijzen. De Ghanese en
Ivoriaanse overheid stellen de prijzen vast aan het begin van het oogstseizoen. En ook
al stegen de prijzen in het seizoen 2014-2015 op boerenniveau, dat effect ging groten
deels verloren, bijvoorbeeld door inflatie (met name in Ghana).
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Wij zijn ’t daar niet mee eens.
Natuurlijk kost de scheiding van gecertificeerde ingrediënten tijd en
geld, maar dat geldt met name voor de Europese producenten. In het
land van h
 erkomst brengt het slechts beperkt extra activiteiten en
kosten met zich mee. Wij vinden dat dat niet in verhouding staat tot de
vele voordelen van de directe relatie.
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Het afgelopen seizoen werd de cacaoprijs in Ghana en Ivoorkust bepaald op ongeveer
1,30 per kilo cacaobonen. Met een gemiddelde opbrengst van 1.000 kilo bonen
verdienen veel boeren niet meer dan 1.300 per jaar. Dat is zo’n 110 per maand.
In een gezin met 5 tot 7 personen betekent dat minder dan 1,- per dag per persoon.
Dat ligt ruim onder de armoedegrens van $ 2 (ongeveer 1,80) per persoon per dag!
En ’t staat in schril contrast met de miljardenwinsten die een handjevol handelaren
en verwerkers verdient aan cacao.

De armoedeval van de cacaoboer
lage prijzen

gebrek aan kennis
en investeringen

zwakke
 rganisatie
o

slechte infrastructuur en
bewustzijn

gebrek aan samenwerken
en schaalvoordelen

lage productiviteit

laag inkomen

Zo leven de cacaoboeren (Blaisekro Ivoorkust)

Welk gedeelte van de waarde van een reep zou naar een cacaoboer moeten gaan? Nou,
daarover verschillen de meningen. Wij vinden dat iedereen in de keten een eerlijk stukje
van de totale verkoopwaarde van de reep moet krijgen. Dat is nog niet het geval. De
belangrijkste spelers in de chocoladeketen werken met vaste procentuele marges. Ze
kijken niet naar wat een goed bedrag is per product. Nee, er wordt door verschillende
partijen in de keten altijd een vast percentage van de totale prijs berekend. Dat geldt
trouwens voor alle producten uit de supermarkt.
Uiteraard hebben we hier weer een goed, maar pijnlijk voorbeeldje van. Als Tony’s bij
voorbeeld 10% meer aan de West-Afrikaanse boer betaalt, houden de cacaofabrieken en
supermarkten hun procentuele marge gelijk en zullen zij dus ook allemaal 10% extra
gaan verdienen, bovenop het bedrag dat ze normaal al krijgen. Je raadt ’t al: de reep
stijgt door de hele keten 10% in prijs. De absolute prijsstijging aan het einde van de
keten is dan een veel hoger bedrag, dan alleen het bedrag dat bij de boer terecht komt.
Onze stelling: we moeten niet naar procentuele marges kijken, maar naar een goed
bedrag voor elke partner.
De boer zit in de val
Het wordt trouwens nog ingewikkelder, want de West-Afrikaanse boer produceert maar
bar weinig. De meeste boeren produceren slechts 30% tot 40% van wat redelijkerwijs
mogelijk zou zijn. Ze hebben niet genoeg kennis om cacao te verbouwen en middelen
om de oogst te verbeteren. Maar zélfs als een boer professioneel zou boeren, dan nog
zouden de huidige cacaoprijzen onvoldoende zijn om een boer uit de armoede te halen.
Ook inclusief de extra premies die boeren kunnen krijgen voor gecertificeerde cacao.
Daarnaast is één enkele cacaoboer geen partij voor de andere spelers in de keten.
Hij heeft een zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van diegenen die de cacao
opkopen. Zodra boeren zich organiseren in samenwerkingsverbanden, zoals coöpera
ties, staan ze sterker en kunnen ze samen schaalvoordelen hebben. Dat gebeurt al wel,
maar die coöperaties worden vaak nog niet professioneel gerund.

16

kinderarbeid,
sociale misstanden,
slavernij

Ook door armoede, crises en andere instabiele zaken is de infrastructuur in de WestAfrikaanse landen er slecht aan toe. Vooral als het geregend heeft, zijn de wegen
moeilijk begaanbaar. Daardoor kunnen de boeren bijvoorbeeld moeilijk reizen om
grondstoffen in te kopen of de geproduceerde cacao aan te bieden op de markt.
Daarmee zijn hun afzetmogelijkheden beperkt en zijn ze vaak afhankelijk van anderen.
Kortom, de cacaoboer zit in een vicieuze cirkel: lage productiviteit, extreme armoede,
gebrek aan samenwerken, kinderarbeid en slavernij. Wacht ‘es even.. kinderarbeid en
slavernij? Ja, je leest ’t goed.
Hoe groot is ’t probleem?
In de West-Afrikaanse cacaosector is het lastig om exacte berekeningen te maken van
aantallen mensen die cacao leveren. Boeren hoeven zich niet te registeren. Er is geen
goed kadaster en er zijn geen eigendomsdocumenten. Veel mensen zijn niet inge
schreven in het geboorteregister en hebben geen identiteitspapieren. Maar dankzij
onderzoeken van onder andere de Amerikaanse Tulane University en de Amerikaanse
overheid zijn er goede schattingen:
In Ghana en Ivoorkust zijn er ongeveer 2,5 miljoen boerderijen in de cacaosector.
Op deze cacaoplantages werken 2,26 miljoen kinderen mee (Tulane report 2015),
vaak op de boerderij van hun eigen familie.
Kinderarbeid
Van al die kinderen werkt 90% onder verboden omstandigheden. Dat zijn meer dan
2 miljoen kinderen: meer dan ooit tevoren. En hoewel er in Ghana in de afgelopen
jaren een lichte verbetering was, wordt dit grotendeels teniet gedaan doordat er in
Ivoorkust juist steeds meer illegale kinderarbeid is.
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Wat is moderne slavernij?
Over moderne slavernij bestaat geen internationale overeenstemming. De één noemt
het slavernij, de ander dwangarbeid of slavernij-achtig werk. Veel organisaties
rekenen de ergste soorten van kinderarbeid, zoals gedefinieerd door de ILO, ertoe
en sommigen kijken alleen naar mensenhandel. Eén ding is zeker: er is altijd sprake
van uitbuiting of gedwongen arbeid.

2,26 miljoen kinderen werken,
legaal en illegaal

Wij noemen elke vorm van gedwongen arbeid of uitbuiting
moderne slavernij, inclusief de (onder geen enkele voorwaarde
toegestane) ergste vormen van kinderarbeid.
hiervan zijn ruim 2 miljoen kinderen slachtoffer van
gevaarlijk werk en illegale kinderarbeid

bron: Tulane
University
2015

9o.0o0

Hoe je al deze misstanden ook benoemt of definieert; ’t mag niet, ’t is illegaal en ’t
moet stoppen. Zolang er ook nog maar één kind gevaarlijk werk doet of één volwassene
uitgebuit wordt, blijven wij strijden tegen de ongelijkheid in de cacao-industrie.
Pogingen en oplossingen van de cacaosector
De cacao-industrie laat wat vooruitgang zien als ’t gaat om de aanpak van slavernij.
Er zijn initiatieven, zoals CocoaAction en het International Cocoa Initiative. Die
laatste komt deels voort uit beloftes gemaakt in het Harkin-Engel Protocol.

kinderen (en volwassenen) werken onder dwang
en zijn slachtoffer van moderne slavernij
(onze schatting gebaseerd op meerdere bronnen
o.a. algemene cijfers Global Slavery Index 2015)

Feit is dat niet alle kinderen illegaal werken. Een kind dat voor of na schooltijd veilig
werk doet op de boerderij van zijn ouders is geen probleem (bijvoorbeeld cacaovruchten
oprapen van de grond). Sterker nog: hij of zij maakt zich nuttig voor zijn gezin en
leert bovendien van alles over de boerderij. Het wordt wél een probleem als een kind
gevaarlijk werk doet of door het werk niet naar school gaat.
Vaak moeten ze zware ladingen dragen, gevaarlijk gereedschap gebruiken (grote
kapmessen) en worden ze blootgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen. Ze moeten
werk doen waardoor ze niet naar school kunnen of waarvoor ze nog te jong zijn.
De meeste kinderen werken niet fulltime, maar een aantal uur per week. Of bijvoor
beeld alleen tijdens de belangrijkste oogstperiode. Hoe dan ook is het feit dat er anno
2015 zoveel illegaal werk door kinderen wordt gedaan beschamend.
Meer dan 90% van alle West-Afrikaanse kinderen die meewerken op de cacaoplantages
doen dit onder verboden en gevaarlijke omstandigheden. Voor onze chocolade!
Realiseer je goed dat ’t hier gaat om meer dan 2 miljoen kinderen.
Ook volwassenen zijn trouwens slachtoffer van misstanden. De afgelopen jaren zijn er
geen nieuwe betrouwbare onderzoeken gedaan naar mensenhandel en slavernij in de
cacao. Maar op basis van algemene onderzoeken naar en waarnemingen van slavernij
in Ghana en Ivoorkust gaan we uit van 90.000 slachtoffers van mensenhandel,
dwangarbeid en extreme uitbuiting. Dat zijn 1.600 touringcars vol slaven voor onze
chocolade! Het overgrote merendeel kinderen.
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Het Harkin-Engel Protocol werd bijna 15 jaar geleden getekend.
De doelen zijn lang niet gehaald.
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Onafhankelijk onderzoek in Tony’s keten naar kinderarbeid en slavernij
boerderijen kinderen met de eigen familie
meewerkten, onder omstandigheden die
eigenlijk niet mogen. Dat kwam bijvoor
beeld doordat kinderen vanwege ziekte
en overlijden van hun ouders niet naar
school konden. Uit pure noodzaak
moesten ze meewerken op de boerderij.
Ook wisten sommige boeren niet dat
hun kind te gevaarlijk werk deed.

Muurschildering tegen kinderarbeid
in Ivoorkust bij Kapatchiva

Onafhankelijke experts op het gebied van
kinderarbeid en cacao onderzochten het
afgelopen jaar kinderarbeid en slavernij
in Tony’s cacaoketen. Dat deden zij in
onze opdracht. De experts interviewden
bijvoorbeeld Ghanese leraren, en die
vertelden dat er tijdens het oogstseizoen
soms kinderen in de klas ontbreken.
In Ivoorkust waren er kringgesprekken
met kinderen van boeren (uiteraard met
toestemming van de ouders). Daarnaast
bezochten door ons getrainde internal
inspectors van onze partnercoöperaties
90% van alle cacaoboeren. Met behulp
van een digitaal dataverzamelingssysteem
zijn ze in kaart gebracht.
En wat kwam er uit?
Binnen de coöperaties waar Tony’s werkt
durven we met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid te zeggen (jaja, we zijn
net echte wetenschappers) dat er geen
slavernij voorkomt.
Wel weten we nu dat er vooral in
Ivoorkust (in de regio waar wij samen
werken met de boeren) nog steeds veel
indicaties zijn dat slavernij en gedwongen
werk voorkomen. Het is nadrukkelijk
niét aan de orde bij onze partnercoöpera
tie. Helaas komt er in onze keten soms
nog wel kinderarbeid voor. Uit eigen
onderzoek bleek dat in ieder geval op 11
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Wat doen we als er sprake is van kinder
arbeid? Samen met de gemeenschap
en de coöperatie kijken we naar een
oplossing. De boeren krijgen bijvoor
beeld extra trainingen over veilig werken
en er is aandacht voor hoe kinderen
buiten schooltijd toch veilig mee kunnen
helpen. Ook geven we extra onder
steuning aan educatie zodat kinderen
beter toegang hebben tot onderwijs. Dat
doen we samen met de Chocolonely
Foundation, de stichting waarmee we
verschillende projecten steunen.
De 11 gevallen zijn daadwerkelijk gesig
naleerd. Hoewel we het zelf niet direct
hebben aangetroffen, zei 12,5% van alle
kinderen in de interviews voor ons
eigen onderzoek, weleens gewerkt te
hebben met een kapmes. Dat is verboden
voor kinderen jonger dan 15 jaar. Ter
vergelijking: meer dan de helft van alle
kinderen op cacaoplantages doet dit
soort verboden en gevaarlijke werk
zaamheden, zo blijkt uit de nieuwste
onderzoeken naar de stand van zaken
in de sector. Dat onze boeren het beter
doen dan andere boeren in Ivoorkust
en Ghana, is goed nieuws. Toch is dat
voor ons geen reden om achterover te
leunen. Sterker nog: het motiveert ons
om door te zetten totdat geen enkel kind
in de cacaosector meer illegaal hoeft
mee te werken.

G4-DMA G4-LA15 G4-HR5 G4-HR6

Harkin-Engel Protocol
In deze verklaring uit 2001 beloofden de directeuren van de voornaamste chocolade
multinationals op persoonlijke titel om een einde te maken aan de ergste vormen van
kinderarbeid, inclusief kindslavernij in de West-Afrikaanse cacao-industrie. Het is
een zelfregulerend protocol van de chocolade-industrie zonder sancties en inmiddels
bijna 15 jaar oud. De Amerikaanse Tulane University onderzocht in 2010 de voort
gang. De harde conclusie was: de doelen waren nog lang niet gehaald. Tijd voor
aanvullende afspraken. Eén daarvan is het Framework of Action to support the
implementation of the Harkin-Engel Protocol.
Framework
Het Framework is de minder ambitieuze voortzetting van Harkin-Engel Protocol.
Het moet de ergste vormen van kinderarbeid in 2020 met 70% verminderen. Gaat dat
lukken? In 2015 legde Tulane University dat onder de loep. De conclusie is somber.
Hoewel er in Ghana een lichte verbetering zichtbaar is, is de situatie in Ivoorkust
verslechterd als je kijkt naar de absolute aantallen. Bij de huidige aanpak en gang
van zaken in de industrie lukt dat bij lange na niet. Want er is meer illegale kinder
arbeid dan ooit. Er is heel veel voor nodig om dat te veranderen.
CocoaAction
De World Cocoa Foundation heeft samen met 11 grote cacao- en chocoladegiganten
CocoaAction gelanceerd. Dit is een samenwerking om tot 2020 300.000 boeren te
trainen. De samenwerking is gericht op productiviteitsverbetering en verbetering
van de omstandigheden in cacaogemeenschappen. We juichen het toe dat in de cacao
sector op grotere schaal wordt samengewerkt. Helaas is de samenwerking weinig
ambitieus. 300.000 boeren zijn maar 15% van alle boeren in Ghana en Ivoorkust.
Dat zet voorlopig dus weinig zoden aan de dijk.
International Cocoa Initiative (ICI)
Het International Cocoa Initiative stamt uit 2001. Het is een samenwerkingsverband
van cacaobedrijven, ontwikkelingsorganisaties en overheden en kwam voort uit het
Harkin-Engel protocol. ICI werkt aan het uitbannen van de ergste vormen van kinder
arbeid en dwangarbeid uit de cacaoteelt en chocoladeproductie. Bij de oprichting van
Tony’s waren we sceptisch over ICI. We vonden (en vinden!) dat ICI door de cacaoindustrie als dekmantel werd gebruikt en te weinig resultaat behaalde. De afgelopen
jaren kreeg de organisatie wel een nieuw mandaat, met meer fondsen, meer actieve
partners en betere plannen.
Certificering van chocolade
Dan hebben we nog certificering. De certificering van chocolade neemt wereldwijd
toe. Er is steeds meer Fairtrade of chocolade met een duurzaam keurmerk. Een
goede ontwikkeling, zou je denken. Maar de extreme armoede van cacaoboeren en de
slavernij wordt hiermee niet genoeg aangepakt.
Certificering betekent dat een onafhankelijke partij bevestigt dat de boeren, en andere
bedrijven in de keten, volgens bepaalde minimumeisen werken. Deze certificeerders
kunnen meerdere partijen zijn en elk van deze partijen heeft een eigen naam. Zo heb
je het Fairtrade Max Havelaar-label, UTZ (dat spreek je dus uit als oetzzz) Certified en
Rainforest Alliance.
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Uiteindelijk werken alle certificeringen min of meer op dezelfde manier. Er mag bij
geen enkele certificering illegale kinderarbeid plaatsvinden en er moet tijdens de
verbouw van cacao respect zijn voor het milieu. Verschillen hebben vooral te maken
met de visie en achtergrond van de verschillende initiatieven. Zo focust Fairtrade met
name op de kracht van boerengroepen en een betere prijs. Rainforest Alliance heeft
meer aandacht voor milieubehoud. UTZ richt zich meer op de professionalisering van
de boeren.

Hoe werkt
certificering?

certificeringen
stellen gedragscodes
en voorwaarden op

We hebben een mooi overzicht gemaakt van alle certificeringen. Benieuwd? Je vindt ’t
op onze website.
Certificering is slechts een begin
Sinds onze eerste reep het licht zag, zijn we Fairtrade gecertificeerd. 10 jaar geleden
was Fairtrade Max Havelaar het enige initiatief dat zich ook hard maakte voor een
eerlijker keten en een betere positie voor de boeren. Helaas bleek al snel dat certi
ficering alleen niet genoeg was. Certificering verandert de industrie niet.

boerengroep

handelaren en
chocoladefabrieken

Tony’s
Chocolonely

Toch zien wij certificering als een positief startpunt. Aan een aantal randvoorwaar
den is voldaan en die zijn de basis voor verdere ontwikkeling. Een beetje zoals een
schooldiploma of een rijbewijs. Met alleen het papiertje ben je er nog niet, ze helpen
je wel om verdere stappen te zetten. Wij vinden dat je als chocolademaker zelf
verantwoordelijk bent voor je chocolade en keten, niet de keurmeester.
(meestal) onafhankelijke
inspecteur checkt of er aan
de regels wordt voldaan

Certificeringen concurreren met elkaar, soms ten koste van de boer. Dat kost de
boeren veel tijd. Onze partners in Ivoorkust en Ghana zijn ieder jaar 2 tot 3 keer
wekenlang aan het werk om dezelfde vragen en inspecties van de verschillende
initiatieven tot een goed einde te brengen. Terwijl dat ook prima kan met één
inspectie voor de verschillende certificeringen.
Ook verkopen de meeste coöperaties maar zo’n 30% van hun oogst als gecertificeerd
(dus met een stempeltje erop van bijvoorbeeld Fairtrade of UTZ). De meeste cacao
wordt nog steeds gebulkt en verkocht zonder premie. Dat beperkt de impact van extra
premies die voor een klein deel van de cacao wél worden betaald.
Hoe werkt dit dan in de cacaopraktijk? Een coöperatie krijgt bijvoorbeeld voor cacao
op de Fairtrademarkt een premie van $ 200 per 1.000 kg. Omdat ze maar 30% van
de oogst als Fairtrade kunnen verkopen, moeten ze ook 70% van de cacao verkopen
op de normale markt. Hiervoor krijgen ze geen extra premie. Binnen een coöperatie
worden de inkomsten eerlijk verdeeld over alle leden. Een boer krijgt dus geen
premie van $ 200, maar slechts 30% daarvan: $ 60 premie per 1.000 kilo. Daarvan
wordt dan ook nog een gedeelte (dat verschilt per coöperatie) besteed aan algemene
kosten en projecten, waardoor er cash nog minder naar de boer gaat.
Tony’s is kritisch lid van de internationale Fairtrade Beweging. Onafhankelijk van
de vastgestelde Fairtrade premie voor de boer betalen we ook een license fee, oftewel
lidmaatschapsgeld. Een deel daarvan wordt besteed aan ondersteuning op boeren
niveau. Afgelopen jaar was dit maar zo’n 11% van ons totale lidmaatschapsgeld. Wij
vinden dat dat omhoog moet. Ook moet het percentage als Fairtrade verkochte cacao
op de wereldmarkt wezenlijk blijven stijgen én willen we meer aantoonbare impact
van het Fairtradesysteem zien op boerenniveau. We zijn daarover continu in gesprek
met de Fairtrade-organisatie. Zo hadden we in 2015 een kritische ontbijtsessie met de
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directeur van Max Havelaar Nederland en voerden we diverse gesprekken op inter
nationaal niveau.
Eisen en normen
Momenteel bestaan er nog geen officiële Europese (CEN) of internationale (ISO)
normen voor duurzame cacao, maar daar wordt aan gewerkt binnen het zogeheten
CEN initiatief. Er komt een gedragscode met aandacht voor arbeidsomstandigheden,
milieu, handel en vele andere zaken. De code moet op een efficiëntere manier een
bepaalde mate van duurzaamheid garanderen. Deze ISO/CEN-standaard komt tot
stand in overleg met vele spelers uit de industrie. Kritische kanttekening: de belangen
van de boeren – waar het tenslotte om gaat – mogen meer aandacht krijgen.
Een samenwerkingsverband van allerlei ontwikkelingsorganisaties en vakbonden
probeert zo goed mogelijk toch het geluid van de boeren te vertegenwoordigen,
via het VOICE n
 etwerk. Dit VOICE-netwerk kreeg het afgelopen jaar steun van de
Chocolonely Foundation, onder andere op het gebied van lobby- en beleidsbeïnvloe
ding bij cacao-organisaties en het CEN initiatief.
Teveel partijen verschuilen zich achter het beeld dat ze op te grote afstand staan of te
onbetekenend zijn om iets aan de misstanden in de chocolade-industrie te kunnen
veranderen. Of ze vinden dat de eerste verantwoordelijkheid niet bij hen, maar bij
andere partijen in de keten ligt. Nogmaals, wij vinden dat je als chocolademaker zelf
verantwoordelijk bent voor je chocolade en de bijbehorende keten.

23

Onze samenwerkingsprincipes
Wij nemen onze verantwoordelijkheid en vinden dat elk bedrijf in ieder geval 5
samenwerkingsprincipes moet aanhouden in relatie met zijn cacaoboeren, van
traceerbaarheid tot een eerlijke prijs (en uiteraard geldt dit ook voor de leveranciers
van andere ingrediënten). In hoofdstuk zes gaan we hier uitgebreid op in.
betaal die
eerlijke prijs
traceer die
cacaoboon
samen kwaliteit
en productiviteit
verbeteren

5

samen
werkings
principes

boeren
staan
samen
sterk

ga voor de
lange termijn

Deze walnoot?
Of toch deze?
We willen alleen de lekker
ste en kwalitatief beste
repen maken. Alle ingre
diënten daarvoor kopen
we zoveel mogelijk in
volgens de eisen van
Fairtrade. Die ingrediën
ten stoppen we niet
klakkeloos in onze repen.
Ben je gek, in ons choco
lab testen en proeven we
dat ’t een lieve lust is.
Maar dan kan ’t dus
gebeuren dat een conven
tionele walnoot uit
Frankrijk veel lekkerder
in de reep smaakt dan
een Fairtrade walnoot uit
Tadzjikistan. Wat doen we
dan? We gaan dan voor
kwaliteit en gebruiken
de Franse noot. Max
Havelaar geeft ons daar
voor dispensatie, we
gebruiken het ingrediënt
tot we een betere kwaliteit
hebben gevonden mét
Fairtrade-label.

De rol van anderen
Er is tot slot ook een zeer belangrijke rol
weggelegd voor overheden. In productie
landen gaat ’t erom dat de eigen regel
geving en internationale ondertekende
verdragen worden nageleefd. Een simpel
voorbeeld: de overheid moet zorgen voor
goed onderwijs, zodat kinderen ook echt
kunnen leren voor een betere toekomst.
Ook overheden in consumentenlanden
kunnen veel meer doen om moderne
slavernij uit te bannen. Want stel je voor
dat een kind in de Amsterdamse haven
zou helpen om cacao uit een schip te
laden. Nou, dan heb je de poppen aan ’t
dansen. En dat t erwijl een kind dat die
zelfde cacao inlaadt in een vrachtwagen
in Ivoorkust geen enkel probleem is.
Kortom, Europese overheden moeten veel
meer eisen stellen aan bedrijven en die
vervolgens ook handhaven. Maak risico
analyses van de keten en wees transpa
rant over de omstandigheden waaronder
producten worden gemaakt. Trouwens,
de Nederlandse overheid wordt door de
Global Slavery Index, een toonaangevend
rapport over slavernij, geprezen om zijn
strijd tegen slavernij in Nederland. Maar
in datzelfde rapport krijgt diezelfde over
heid een dikke onvoldoende als het gaat
om de aanpak van slavernij in internatio
nale handelsketens.
Zoals we bij Tony’s zeggen: loop niet weg
voor je verantwoordelijkheid. Ook niet
als consument. Want onderschat die
macht niet. Gelukkig zijn er steeds meer
kritische consumenten die bewust kiezen.
Uiteindelijk kunnen we samen zelfs de
grootste giganten aanzetten tot structurele
verandering in hun bedrijfsvoering.
Misschien klinkt dit naïef of juist arro
gant, maar wij weten zeker dat het kan.

Ook overheden kunnen hun
verantwoordelijkheid nemen
bijvoorbeeld door de wegen te
verbeteren
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hoofdstuk drie:

wij

zijn

tony’s
en dit is ons verhaal

Wij zijn geen doorsnee bedrijf. We zijn een bedrijf dat een sociaal
probleem in de wereld wil oplossen. We willen zoveel mogelijk mensen
bewust maken van slavernij en uitbuiting in de chocolade-industrie om
samen 100% slaafvrije chocolade te realiseren. Dat betekent dat we ons
verhaal blijven vertellen. In dit hoofdstuk lees je hoe we dat
aanpakken. Je leest ook wat er het afgelopen anderhalf jaar binnen
Tony’s veranderde. En wat blijft: we houden van een goede portie
humor, een goed gesprek, en een stevig potje tafelvoetbal.

d

e start van ons bedrijf is alweer 10 jaar geleden. Weet jij nog hoe het begon?
Nee? Nou, je bent niet de enige. Daarom is het belangrijk dat wij ons verhaal
levend houden. Dat geldt trouwens niet alleen voor de start van Tony’s, maar
ook voor de problematiek en hoe ingewikkeld het is om de industrie écht te
veranderen. Onze grote uitdaging is om dat verhaal kort en concreet te vertellen,
zodat het makkelijk doorverteld kan worden. Daar zijn we in 2014 en 2015 mee aan
de slag gegaan. Veel gesprekken met fans, co-creatiesessies en reacties via onze social
media gaven daarvoor belangrijke input. We horen steeds 4 punten terug:

‘Vertel een
concreet
verhaal dat
ik aan mijn
vrienden kan
vertellen’

‘Wij willen
meedoen,
geef ons
tools.
You Tony,
Me Tony’

‘Laat zien
wat je doet en
wat je
bereikt hebt’

‘Blijf me
verrassen’

‘Vertel een concreet verhaal dat ik aan mijn vrienden kan vertellen’
Het verhaal achter de oprichting van Tony’s Chocolonely raakt, maar niet iedereen
kent ’t. Voor velen staat het verhaal nog te ver van ze af. Tony’s Chocolonely doet
goed, maar ehh.. wat nou precies?
‘Wij willen meedoen! You Tony, me Tony – geef ons tools’
Consumenten zijn een belangrijke schakel om echt iets kunnen veranderen, dat blijkt
steeds weer. We weten nu dat onze fans en vrienden in actie willen komen en Tony’s
verhaal willen verspreiden: op alle mogelijke manieren.
‘Laat zien wat je doet en bereikt hebt’
Dat we op weg zijn naar 100% slaafvrije chocolade wordt begrepen. Maar hoe dan?
Dat kunnen we laten zien door meer inzicht te geven in de route daar naartoe; laten
zien wat we al bereikt hebben. Daarbij hoort ook ’t delen van successen.
‘Blijf me verrassen’
Keep up the good work: voor de cacaoboeren, maar ook met lekkere smaken. Blijf
verrassen met te gekke chocoladesmaken. En.. toevallig! – juist met onze chocolade
kunnen we ons verhaal vertellen.
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We hebben daarom nog eens duidelijk opgeschreven waarom we er zijn, hoe we ons
doel willen bereiken en wat we doen.
Waarom we bestaan:
Tony’s Chocolonely is opgericht omdat er op cacaoplantages in West-Afrika slaven
werken. Veel van hen zijn kinderen. Dat vinden wij niet normaal. Wij zijn tegen
uitbuiting en houden niet van ongelijk verdelen. Chocolade moet 100% slaafvrij zijn.
Niet alleen onze chocolade, nee, alle chocolade wereldwijd.

Tony’s manifest

Op dit moment werken er slaven op de cacao-plantages in West-Afrika.
Veel van hen zijn kinderen. Dit is niet normaal.

Hoe we 100% slaafvrije chocolade bereiken:
Wij geven het voorbeeld en laten zien dat je ook commercieel succesvol chocolade
kunt maken zonder slavernij en uitbuiting. We maken chocolade van traceerbare
cacaomassa, investeren in langetermijnsamenwerking met cacaoboeren, we maken
betere prijsafspraken en we trainen cacaoboeren zodat hun oogstopbrengsten en hun
organisatie verbeteren. We zijn eerlijk en open over hoe we werken, wat we bereiken
én over dingen die mis gaan. Want.. hé, we zijn niet volmaakt.
Wat we doen:
We maken waanzinnig lekkere chocolade waar je niet omheen kunt, met smaakcom
binaties waarbij je je vingers nog net niet opeet. In uitgesproken kleurrijke wikkels
die van het schap knallen. Verdeeld in ongelijke stukken, omdat het nog zo ongelijk
verdeeld is in de chocolade-industrie. En daarmee vertelt onze chocolade ons verhaal
in zijn meest pure vorm: dat het anders kan. En het dus anders moet.
Ons waarom, hoe en wat hebben we samengevat in Tony’s manifest. Dat is het
verhaal dat we aan iedereen vertellen. En aan iedereen vragen om door te vertellen.

Onze visie is 100% slaafvrije chocolade. Niet alleen
ònze chocolade. Maar àlle chocolade wereldwijd.
Met waanzinnig lekkere chocolade geven we het voorbeeld en laten
we zien dat chocolade maken anders kan: in smaak, verpakking en
de manier waarop we met de cacaoboeren omgaan: 100% slaafvrij,
eerlijk en transparant.
In ons eentje maken we onze
chocolade slaafvrij, maar samen
maken we alle chocolade 100%
slaafvrij. Dus we vragen jou met
ons mee te doen.

Wat streven we na, wat roepen we wanneer je ons midden in
de nacht wakker maakt?
onze visie:

onze missie:

1o0% slaafvrije
chocolade

samen maken we
1o0% slaafvrij de
norm in chocolade

Niet alleen onze chocolade, nee, alle cho
colade wereldwijd. Pas als er echt geen
slavernij meer in de chocolade-industrie
voorkomt hebben wij ons doel bereikt.

Dit doen we door als chocoladebedrijf het
goede voorbeeld te geven en door de
industrie, de politiek en consumenten in
beweging te brengen om te veranderen.
We volgen daarbij onze routekaart:
Tony’s Chocolonely maakt bewust.
Tony’s Chocolonely geeft ’t voorbeeld.
En goed voorbeeld doet volgen.

Hoe gaan we dit doen? Nou, we moeten
ervoor zorgen dat 100% slaafvrije choco
lade normaal wordt.
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Want hoe meer mensen kiezen voor
slaafvrije chocolade en ons verhaal
delen, hoe eerder 100% slaafvrije
chocolade normaal wordt.
Uiteindelijk bepaal jij. Doe je mee?

crazy about chocolate,
serious about people
29

Wij zijn: crazy about chocolate & serious about people
We zijn een chocoladebedrijf én zijn gek op chocolade. Op ’t eten ervan, op ’t maken
ervan en op wat chocolade met je doet. We weten precies hoe chocolade gemaakt
wordt, van de cacaoboon tot aan de mond. Cacao is voor ons niet zomaar ’n commo
dity op de ‘stock market’ in London of New York. Het is een bijzonder product en de
mensen die ’t voor ons verbouwen, daar zijn we goed voor.

Hoe is het allemaal begonnen?

We zijn heel serieus als het om mensen gaat; zij zijn voor ons het allerbelangrijkst.
Dat geldt voor ons team in Amsterdam en in het Amerikaanse Portland en voor de
cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust. En net zo serieus zijn we als het gaat om onze
chocoladefans, klanten en leveranciers.

Tony’s Chocolonely is 10 jaar geleden
opgericht door de makers van het tv-
programma Keuringsdienst van Waarde.
De Keuringsdienst duikt in de wereld
achter de producten in ons boodschap
penmandje en brengt zo verbazing
wekkende zaken aan ’t licht. Eén van
de journalisten is Teun van de Keuken.
Teun is geschokt wanneer hij leest dat
in de cacaosector nog steeds slavernij
bestaat. Hij reist in 2003 naar cacao
plantages in West-Afrika en ziet daar
kindslaven aan het werk. Ze worden uit
gebuit, zijn soms zelfs weggeroofd van
hun ouders en gaan niet naar school.
En dat terwijl in 2001 een aantal inter
nationale chocoladebedrijven hun hand
tekening zetten onder het Harkin-Engel
Protocol, met daarin afspraken om de
ergste vormen van kinderarbeid te
elimineren. Teun slaat alarm en belt
met alle grote chocoladebedrijven maar
niemand staat ’m te woord.
Hij neemt verantwoordelijkheid en komt
in actie. Hij eet een aantal chocolade
repen en geeft zich bij de autoriteiten
aan als chocoladecrimineel. Want door
chocolade te eten is hij medeplichtig aan
slavernij. Het Openbaar Ministerie gaat
niet tot vervolging over. Teun laat het
er niet bij zitten en gaat op zoek naar
getuigen: slachtoffers van zijn chocolade
consumptie. Hij vindt meerdere jongens
die als slaaf op een cacaoplantage in
Ivoorkust werkten. Zij leggen een
getuigenverklaring af tegen Teun en
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tegen 2.136 andere chocoladeconsumen
ten, die zich ondertussen bij Teun
hebben aangesloten.
Op 29 november 2005 besluit Teun, in
afwachting van de uitspraak van de rech
ter, het goede voorbeeld te geven en laat
5.000 Fairtrade-chocoladerepen maken.
Tony’s Chocolonely is geboren.
Melkchocolade in alarmerende rode
verpakking om aandacht te vragen voor
Teun’s (Tony’s) eenzame (lonely) strijd
voor slaafvrije chocolade. De repen zijn
alleen online verkrijgbaar en direct een
groot succes: er worden er wel 13.000
besteld.
Het gerechtshof in Amsterdam besluit in
2007 dat Teun niet vervolgd zal worden
op juridische gronden. Inhoudelijk
gezien heeft Teun gelijk, oordeelt de rech
ter, maar het is onbegonnen werk om alle
chocoladeconsumenten in Nederland te
veroordelen. Tony’s Chocolonely’s strijd
is dan al in volle gang en niet meer te
stoppen. Een chocoladebedrijf opgericht
als middel in de strijd voor slaafvrije
chocolade. Met als stip op de horizon:
100% slaafvrije chocolade.

‘Crazy about chocolate & serious about people’ vat dan ook samen wie we zijn en wat
ons drijft. We gebruiken deze zin in al onze communicatie.
Onze waarden
Onze waarden zijn ons kompas en leiden ons bij het maken van de keuzes.
Wat zijn onze waarden waard?

Kritisch
We hebben en geven een duidelijke mening over onszelf, chocolade en de wereld.
We zijn open, zeggen altijd waar het op staat en blijven vragen stellen. Zo blijven
we leren en houden we onszelf en anderen scherp.
Ondernemend
We zijn een commerciële organisatie, een bedrijf dat de wereld mooier wil maken.
Geld is niet ons doel, maar een middel om onze visie te realiseren. We hebben lef,
durven groots en zonder beperkingen te denken en krijgen daarom veel voor elkaar.
We kiezen nooit de makkelijkste weg en houden vol waar anderen afhaken.
Eigenzinnig
We zijn een pionier pur sang. We geloven in vrijheid en ruimte om dingen anders te
doen, dat maakt ons origineel en grensverleggend. We verkennen nieuwe wegen als
we geloven dat de wereld daar beter door wordt. Zo blijven we onszelf uitvinden en
anderen inspireren.
Om blij van te worden
Positief als we zijn geloven we in kansen en in het goede van mensen. Liever een tik
keltje naïef dan negatief. We hebben lol in wat we doen, blijven lachen en zijn daarom
vol energie om bergen chocolade te verzetten.
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Samen 100% slaafvrij de norm in chocolade te maken
Als we ons voorstellen hoe de wereld eruit ziet als wij onze visie hebben bereikt, dan
is 100% slaafvrije chocolade normaal, al het andere is dan abnormaal. We bereiken
onze visie door ‘samen 100% slaafvrij de norm in chocolade te maken’. We realiseren
ons dat we niet alleen het goede voorbeeld kunnen geven en dat anderen ons dan wel
vanzelf gaan volgen. Daarom voeren we de komende jaren de druk op. We zijn daar
al mee begonnen, onder meer door in gesprek te gaan met de politiek, ngo’s (niet-
gouvernementele organisaties, die onafhankelijk van overheid een maatschappelijk
of politiek doel nastreven) en wetenschap. De lat moet omhoog, zodat we de tijd van
chocolade met bijsmaak van slavernij en uitbuiting achter ons kunnen laten.
Let’s raise the bar!

Onze oprichter Teun van de Keuken is nog steeds betrokken als kritische, maar onaf
hankelijke ambassadeur. En met de blik op de toekomst: in 2016 gaan we een Raad
van Commissarissen instellen met advies- en controletaken. Een belangrijke mijlpaal!
We groeien als kool
Ondertussen groeit ons team nog steeds als kool. Eind september 2015 stond de
teller op 24 Tony’s (waren er 17 eind 2013). We hebben inmiddels 2 kantoren: 1 in
Amsterdam en 1 in het Amerikaanse Portland. In Amsterdam werken 23 Tony’s en
in Portland 1. Onze enige echte drs. Peter Zandee bereidt in Portland de Amerikanen
voor op onze grote oversteek. Er zijn 13 dames-Tony’s en 10 heren-Tony’s. De
dagelijkse leiding is in handen van Eva, onze First Lady of Chocolate. In Tony’s
managementteam zitten 2 dames en 2 heren.

We zijn nu 10 jaar onderweg naar slaafvrije chocolade. We zijn gesteund, aangemoe
digd, uitgedaagd en opgegeten. We hebben ontzettend veel geleerd en vooral hoe lastig
het is om een industrie te veranderen. En na 10 jaar zijn we er nog niet. Onze choco
lade is nog steeds niet 100% slaafvrij en slaafvrije chocolade is nog verre van normaal.
We kunnen het niet alleen. De komende jaren ligt de nadruk dan ook op ’t creëren
van een beweging van vrienden die met ons mee willen doen. We gaan actief op zoek
naar partners die ons model volgen en we gaan ook jou vragen om met ons mee te
doen. Vanaf 2016 gaan we onze ‘vriendenkring’ in kaart brengen en vragen of en
hoe zij voor Tony’s in actie willen komen. Samen maken we chocolade 100% slaafvrij.
Je ziet dat nu al in de tekst van onze aangepaste button.

Team Tony’s is goed op weg
We zijn dus chocolademakers met een enorme ambitie, crazy about chocolate &
serious about people. Dat serious about people begint bij onszelf. Wij geloven dat als
de beste mensen als team samenwerken om de chocoladewereld te veranderen, dat
dan de organisatie ontstaat die we voor ogen hebben. En dat we dan onze ambitie
daadwerkelijk kunnen waarmaken. Nou, we zijn goed op weg.
Het afgelopen anderhalf jaar is Tony’s Chocolonely flink gegroeid en professioneel
verbeterd. Onze managementstructuur is gewijzigd. Tony’s managementteam nam
de dagelijkse leiding over van Henk Jan Beltman. Henk Jan blijft aandeelhouder en
is verantwoordelijk voor onze toekomstige groei & impact, zoals onze lancering in de
USA. Henk Jan is en blijft ten slotte een rasechte ondernemer.
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Werkpret
Nadat we begin 2014 waren gekozen als Great Place to Work hebben we de lat weer
wat hoger gelegd. In onze eigen jaarlijkse, interne werkpretenquête vragen we nog
specifieker wat we goed doen en vooral wat er beter kan. We hadden als doel een 8,2
te scoren, maar helaas, helaas, het werd slechts een 8,1.
We deden het afgelopen jaar veel met en voor Tony’s team. We discussiëren in
kritische sessies met ons eigen team over onderwerpen als certificering en moderne
slavernij. Ontbijtsessies met externe sprekers zetten ons aan het denken over de rol
van overheden bij het tegengaan van slavernij, de (on)mogelijkheden bij het reduceren
van je milieu-impact of hoe we als Tony’s ook buiten de chocolade een bijdrage
kunnen leveren aan een slaafvrije wereld. Maar ook deden we inspiratie op met
zeezeilers, conceptuele kunst en presentaties over de plastic soep.
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Dit is Team Tony’s (september 2015):

Het hele team is door onze eigen chocoladegoeroe Eva W. getraind tot chocolade-
experts.Verder hebben we nu een officieel trainingsbudget zodat iedereen (bij) kan
blijven leren. En uiteraard hebben we voor nieuwe Tony’s een mooi programma.
Daaronder bijvoorbeeld 1-op-1 kennismakingsgesprekken met het hele team, een
spoedcursus over de misstanden in de cacaosector en een bezoek aan de Belgische
chocoladefabriek.
Samen kiezen we democratisch de Medewerker van het kwartaal én eten we beschuit
met muisjes. Ja, want er zijn het afgelopen anderhalf jaar 4 kleine Tony’s geboren,
en die kregen naar goed gebruik de Tiny Tonybonus van 1.000. Wederom n
 oemde
geen enkel teamlid zijn newbornbaby Tony, wat een extra bonus zou hebben opgele
verd!
Kan het wat stiller?!
Waar we nog kunnen verbeteren? Nou, we zitten met zijn allen in een grote ruimte,
uiteraard gezellig door elkaar. Op de dagen dat we er allemaal zijn, is de concentratie
soms ver te zoeken. Gelukkig zijn er nu 2 stilteruimtes op ons kantoor. Onze
IT-omgeving leidt soms ook tot kleine ergernis. Het is als een donkere cloud boven
je hoofd als de boel vastloopt. Gelukkig helpen onze vrienden van 2ML ons meestal
uit de nood.
Personeelszaken
Carline is nu onze officiële People Champion. Onder haar leiding is er veel aandacht
besteed aan personeelszaken. Zo zijn de contracten van alle Tony’s goed bekeken en
geüpdatet. Ons salarishuis is bijgewerkt. Hierin staat hoeveel een Tony per functie
verdient en wat er van hem verwacht wordt. Op basis van je prestaties in je functie
maak je mogelijk promotie in je schaal naar een volgende trede. De meest verdienende
persoon binnen Tony’s verdient 2,5 keer zoveel als de minst verdienende Tony. In
Nederlandse bedrijven verdient de meest verdienende gemiddeld 19 keer meer dan
de minst verdienende. En ter vergelijking met andere bedrijven: bij internationale
bedrijven verdient de directeur soms wel 1.000 keer meer dan de medewerker op
minimumniveau. Duizend keer!
De functieprofielen zijn aangepast, we zijn getraind in feedback geven (en dat helpt
ons om nog beter samen te werken) en de nieuwe werkkostenregeling is ingevoerd.
Verbeterpunten blijven de communicatie van en aansturing door het management
team én we willen meer structuur en processen. Maar met mate hoor, want juist met
de flexibiliteit en vrijheid zijn we zo blij.
Wist je trouwens dat we verhuisd zijn? Polonceaukade 20 is nu de place to be; met
een grotere chocokeuken inclusief bonenrooster, meer werkplekken en vanaf 2016
zelfs een echte chocostore! Enne... wist je dat Arie ging zweefvliegen, Sanne ging
koken en Klink op skateles ging? Mogelijk gemaakt dankzij de Tony’s beurs voor
niet-werk gerelateerde, maar wel érg chille persoonlijke ontwikkeling.
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column Teun van de Keuken: Slaafvrij
Tien jaar Tony’s Chocolonely. 10 jaar de
reep die – of ik het nou leuk vind of niet
– toch een beetje mijn naam draagt. En
niet zomaar 10 jaar. Enorm succesvolle
jaren. Volgens Tony’s Arjen Boekhold,
ook niet zo maar iemand, maar de num
mer 9 in de duurzame 100 van Trouw,
zijn er in die jaren zo’n 20 tot 25 miljoen
repen verkocht! Tony’s Chocolonely is
inmiddels het op 2 na grootste chocola
denrepenmerk van Nederland en sinds
2015 worden Tonybars in 6 landen ver
kocht. Het afgelopen jaar was de omzet
van deze geliefde reep ruim 17 miljoen,
met zo’n 4% winst. Dus tel uit je winst.
Aanvankelijk was het ons slechts te doen
om de slavernij in de chocolade-indus
trie. Om die tegen te gaan, klaagde ik mij
ooit aan als chocoladecrimineel, vroegen
we Nestlé om een slaafvrije reep op de
markt te brengen en om dezelfde reden
begonnen we ooit met Tony’s. We zouden
de reep in het gezicht zwaaien van de
slavenreepfabrikanten, we zouden lobby
en, we zouden lawaai maken, we zouden
niet zwijgen als een ander bedrijf slecht
bezig was, of Max Havelaar weer eens een
modderfiguur sloeg. En we zouden nooit,
nooit, het commerciële belang laten
prevaleren boven het belang van de
cacaoboer.
Hoe staat het daar nu mee?
Allereerst de reep zelf. De afgelopen jaren
stond er een gele button met de tekst ‘op
weg naar slaafvrij’ op de reep. Hoe lang
kun je op weg zijn? Wanneer kan Tony’s
eindelijk garanderen dat de reep echt
slaafvrij is? Wanneer krijgen de cacao
boeren zoveel betaald dat ze fatsoenlijk
kunnen leven en er dus geen druk meer
is om kinderen aan het werk te zetten?
De eerste jaren van Tony’s is hier weinig
aan gedaan. Er werd vooral gewerkt aan
uitbouwen van het merk en praten met
category managers om de reep in de
supermarktschappen te krijgen. Leuk om
een succesvol bedrijf te creëren, maar de
cacaoboer schoot er weinig mee op. ‘Als
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we maar groot genoeg zijn, dan zal de
rest van de industrie ons eindelijk wel
volgen’, was destijds een veelgehoord
argument. Op zijn zachtst gezegd enigs
zins lachwekkend.
Pas de laatste 2 jaar zijn er eindelijk
stappen gezet om die slaafvrije belofte te
gaan inlossen. Vooral met het project
bean-to-bar, waarmee Tony’s een lang
durige relatie is aangegaan met 2 cacao
coöperaties in Ghana en Ivoorkust, wordt
een poging ondernomen om eindelijk
echt te weten waar de cacao vandaan
komt. De boeren op deze cacaoplantages
zouden genoeg moeten verdienen om
boven de armoedegrens te komen. Maar
dat lukt hoogstens de helft. De meeste
boeren produceren nog steeds te weinig.
Vooral omdat zij nog niet professioneel
en efficiënt genoeg werken. Door trainin
gen en investeringen hoopt Tony’s dit te
veranderen. Maar dan zijn we er nog
niet. Als je kijkt naar de totale hoeveel
heid bonen die Tony’s inkoopt voor
cacaomassa en cacaoboter, dan komt
slechts de helft daarvan van de 2 coöpe
raties in Ghana en Ivoorkust. Voor de
andere helft is de oorsprong ongewis.
Dat de boeren er voldoende geld voor
krijgen is al helemaal niet te zeggen.
Produceren zij wel slaafvrij?
Daarmee kunnen we zeggen dat het nu,
10 jaar na de oprichting van Nederlands
eerste slaafvrije reep, slechts voor een
kwart van de cacao zeker is dat deze boe
ren voldoende geld oplevert om boven het
bestaansminimum te blijven. Voor de
overige driekwart niet. Is deze cacao sla
afvrij? Is de reep nu gegarandeerd slaaf
vrij? Hoe lang blijven we nog op weg?
En dan die nóg grotere taak: is het aan
pakken van de slavernij in de chocola
de-industrie de afgelopen 10 jaar een
beetje gelukt?
Ik vrees het niet.

Het Harkin-Engelprotocol, dat in 2005
zijn eerste deadline beleefde, wordt keer
op keer opgerekt en uitgesteld. Nu hoeft
er pas in 2020 aan de eisen te worden
voldaan. Maar die eisen zijn verslapt.
Ging het eerst om het totale uitbannen
van de slavernij, nu nog maar om 70%
van de ergste vormen van kinderarbeid.
Meer dan 90% van alle cacaoboeren in
West-Afrika leeft nog steeds onder abso
lute armoedegrens van $ 2 per dag!
Er werken nu zelfs meer kinderen dan
ooit tevoren in de cacaosector. Meer dan
2 miljoen van hen doen gevaarlijk en
verboden werk. Cerificeringsorganisaties,
zo blijkt ook uit een rapport van
Fairtrade zelf, hebben nauwelijks impact
op deze situatie.
Met andere woorden: de situatie in de
cacaosector is nu beduidend slechter dan
toen Tony’s begon. Hoe bitter. Als het
onze missie was om de slavernij in de
chocolade-industrie aan te pakken, dan
is die mislukt.

Inmiddels is “op weg
naar” vervangen door
“samen maken we choco
lade 100% slaafvrij”. Een
mooie kreet. Maar wat
betekent het? Wie zijn
deze ‘we’ en ‘samen’? Als
ik het goed begrijp, wordt
hier de intentie uitgespro
ken om niet alleen de
eigen reep, waar nog wel
iets aan te verbeteren valt,
maar over de hele choco
lade-industrie aan te
pakken. Het zou mooi zijn
als in de komende 10 jaar
eindelijk wordt gewerkt
aan de verwezenlijking
van de oorspronkelijke
doelstellingen die in de
afgelopen 10 jaar zijn
genegeerd. We mogen best
even feesten en trots zijn,
maar daarna keihard aan
de slag!

Teun van de Keuken is journalist, columnist en programmamaker. Teun
is presentator van De Monitor en Keuringsdienst van Waarde. Hij schrijft
een wekelijkse column voor de Volkskrant over actuele maatschappelijke
kwesties en holle frasen en hij schreef het boek Puur & Eerlijk.
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watskeburt met
de chocolade?
(januari 2014 – september 2015)
exclusieve Exclusives
De winnaar van de Limited
Editions gaat voortaan (in
een gestreept jasje) vast
een exclusief assortiment
in: de Exclusives. Het hele
jaar te koop bij o.a. Marqt,
de Wereldwinkels, WAAR
en de Bijenkorf (dus niet
in de supermarkt). En al
het goede komt in tweeën:
puur meringue kers en
melk coffee crunch.

smaakvol zwart-wit
Tadaaaa! In september 2015 presenteerden
we onze – inmiddels welbekende – Limited
Editions. Ditmaal in een stijlvol zwartwit jasje met de smaken melk banaan
walnoot, puur sinaasappel rozemarijn en
melk drop. Deze laatste had wat voeten
in aarde vanwege een E-nummer in de
drop. Dat klinkt eng, maar dat valt mee.
E-153 is namelijk een natuurlijke, plant
aardige koolstof. Je vindt het in bijna
alle dropjes en winegums, en het ontstaat
ook als je courgettes grillt. Er zat 0,0019
gram E-153 in de reep. Heel weinig, maar
wel te gek voor de smaak!
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pepernoot in je reep
In ’t najaar van 2014 kwamen we weer
met Sinterklaaslekkernijen. En wat voor
lekkernijen.. Pepernoot in je reep! Maar
onze kritische fans hadden de noot al
gekraakt: op de verpakking staat een
kruidnootje! Hoe zit dat nou? Er zitten
kruidnootjes in de letterreep, dus wat je
ziet is wat je eet. Omdat kruidnoten in de
volksmond (en in de meeste Sinterklaas
liedjes) meestal pepernoten worden
genoemd, hebben wij er voor gekozen
om dat ook te doen. Ondanks de verwar
ring is één ding heel zeker: hij is zo
lekker dat je er wel 2 keer je schoen
voor zou willen zetten!

estafettereep
In ‘t najaar van 2014 kwam
onze eerste ‘estafettereep’
in de schappen bij de
Albert Heijn. De estafette
reep geeft ieder half jaar
het stokje over aan een
andere, verrassende smaak
die inspeelt op het jaarge
tijde. Zo was deze met
melkchocolade, marsh
mallows en pecannoten
een combinatie om warm
van te worden tijdens de
koude winterdagen.

kleintje karamel
De oranje reep (karamel zeezout) gaat
door het dak! De favoriet van velen en
niet meer weg te denken. Tijd voor
gezinsuitbreiding, vonden wij, en het
kleintje is geboren. Dolgelukkig en trots
zijn wij op onze 47 grams karamel
zeezout.

winaar Limited Editions
In maart 2015 werden onze 2 Exclusives
vergezeld door de winnaar van de
Limited Editions van 2014: de puur
sinaasappel rozemarijn. Kruidig en zoet
in de 51% couverture. Ongelimiteerd
verkrijgbaar!

een hele hoop bonen
Het ging goed met de chocoladeverkoop,
wat betekende dat er een hele hoop
cacaobonen nodig waren. Goed nieuws
zou je denken, toch hadden we niet
genoeg traceerbare cacao om al onze
repen te kunnen produceren. Voor de
pure repen stapten we daarom tijdelijk
over op Fairtrade bonen uit verschillende
West-Afrikaanse landen. Niet volledig
traceerbaar, maar wél gecertificeerd.
Voor de chocolademelk gebruikten we
bio-Fairtrade cacaopoeder uit Peru.
Gelukkig proefde je het verschil niet met
onze traceerbare cacaomassa, al snappen
we het als ze stiekem toch iets minder
lekker smaakten. Na enkele maanden
waren er weer traceerbare bonen.
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traceerbare Tiny’s
Hoera! Vanaf juni 2015 kunnen we de
pure Tiny Tony’s maken van Tony’s
traceerbare Bean-to-Bar chocolade, en
vanaf oktober de melkvariant. En dat is
een grootse prestatie van de Tiny’s.

hee, ben
jij nieuw
hier?

dat zeg
je vast tegen
alle eitjes

puur pecan kokos
Fans van pure chocolade hebben een
goed jaar: de 6e classic is in pure
chocolade gegoten. Puur pecan kokos,
een ware tropische verrasing.. wake me
up before you coco!

Pasen 2015
Pasen zou niet compleet
zijn zonder onze
beroemde karamel zeezout
dus vanaf 2015 hebben
we ook oranje eitjes in
onze doosjes verstopt.

ready to crumble
De estafettereep melk marshmallow pecan draagt het
stokje over aan de zomerse melk rabarber crumble!
In mei 2015 ligt hij bij Albert Heijn tussen de andere
chocoladerepen. Goeie timing, want net op dat moment
komen bij de groetenafdeling de rabarbers binnen.

chocolademelk 2.0
De prijs van biologische melk en -suiker steeg zó enorm
dat onze biologische chocolademelk zó duur werd dat
we er minder van verkochten. En daardoor konden de
boeren minder cacao, suiker en melk aan ons verkopen.
Daarom besloten we nog steeds dezelfde biologische
cacao te kopen, voor dezelfde prijs, maar zonder het
bio-stempeltje erop. Dat scheelt veel geld. Voor de overige
ingrediënten hebben we ook alternatieven gezocht, die
minstens zo impactvol zijn. Vera, onze sugarbabe, deed
onderzoek naar suikersystemen, want was is nou eigen
lijk ‘duurzaam’? Is lokaal geproduceerde suiker uit
Nederland en Duitsland zonder kinderarbeid duurzamer
dan rietsuiker uit verre landen? We kozen ervoor om
de suiker Fairtrade en traceerbaar in te kopen in
Mauritius. En de melk komt nu van een groep Duitse
boeren die boeren volgens het ‘Faire Milch’ concept.
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feestelijke Limited Editions 2015
Repen maken lijkt soms makkelijker dan het is. Zo
stond al een héééél lange tijd melkchocolade met vijg
en walnoot op ons verlanglijstje, maar het was nog niet
gelukt die te maken in de fabriek waarmee wij werken.
Fruit moet doorgaans gevriesdroogd worden omdat ’t
anders blijft plakken tijdens de productie. Maar vijgen
wilden wij niet gevriesdroogd, aan een gedroogde vijg
zitnamelijk een lekker knispertje. Na veel zoeken dach
ten we de perfecte vijg gevonden te hebben voor onze
feestelijk Limited Editions. De generale repetitie in de
fabriek ging goed en de discoballen gingen bijna aan tot
dat.. Telefoon: ‘Amai! D’r is een motje gesignaleerd en
hij kwam uit de zak met vijgen.’ Hoe kan dat nou?
Gedroogd fruit is een vol-le-dig natuurlijk product en
hoe je ook je best doet, er zijn risico’s aan verbonden.
Zo ook deze ‘plodia interpunctella’, ofwel de Indische
meelmot. Hoezeer we ook weten dat jullie houden van
verrassingen in je reep, je wil geen mot met je vijgen. We
besloten de reep niet op de markt te brengen en, geheel
tegen traditie in, met maar 2 feestrepen te starten: melk
popcorn discodip en puur amandel zeezout. Maar geen
feest is compleet zonder taart; de nieuwe 3e Limited
meldde zich fashionably late: melk lemon cheesecake!
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hoofdstuk vier:

onze

route
kaart
naar 100%
slaafvrije chocolade

We hebben in 2014 en 2015 heel wat voor elkaar gekregen, maar nog
lang niet genoeg. Op Tony’s routekaart zie je onze doelen op de lange
termijn en onze concrete activiteiten per jaar. Op de volgende pagina’s
lees je daar meer over en vertellen we je hoe ver we zijn.

a

an de hand van onze routekaart lees je wat we de afgelopen 21 maanden alle
maal gedaan hebben om de slaafvrije industrie een stap dichterbij te brengen.
We gaan ook in op het effect hiervan op onze stakeholders (dat zijn dus alle
mensen waarmee we samenwerken): medewerkers, cacaoboeren, consumen
ten, winkeliers en leveranciers.
De bottomline: 100% slaafvrije chocolade wereldwijd lukt alleen als we ’t samen
doen. Daarom moet ons model schaalbaar en bruikbaar zijn voor de grote volumes
van de chocoladegiganten. Bewustwording, commercieel succes én anderen inspireren
om dezelfde weg te volgen zijn daarbij onmisbaar. We hebben dat vastgelegd op onze
routekaart:

start 2005

Tony’s maakt bewust
start 2012

Tony’s geeft ’t
voorbeeld
hoe eerder,
hoe beter

goed voorbeeld
doet volgen

Tony’s maakt bewust
We willen alle chocoladeliefhebbers bewust maken van de ongelijkheid in de cacao
sector. Als de retail én consumenten eisen stellen en actief vragen naar eerlijke choco
lade, nemen chocolademakers eerder hun verantwoordelijkheid om dat waar te maken.
Tony’s geeft ’t voorbeeld
Wij geven het voorbeeld en laten zien dat je ook commercieel succesvol chocolade kan
maken zonder slavernij en uitbuiting. We investeren in langetermijnsamenwerking
met cacaoboeren, maken betere prijsafspraken en trainen cacaoboeren om hun oogstopbrengsten en hun organisatie te verbeteren. We maken chocolade van traceerbare
cacaomassa.
Goed voorbeeld doet volgen
We inspireren anderen om in actie te komen en we zijn actief op zoek naar partners
die ons model willen volgen. We verhogen de druk op de industrie door de dialoog te
voeren met de politiek, ngo’s en wetenschap.
Een gedetailleerd overzicht van onze routekaart, met alle doelen en resultaten, staat in de bijlage. En speciaal
voor iedereen die dié lettertjes te klein vindt, staat ie ook online!
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Zitten we nog op ’t juiste spoor? Daarvoor hebben de meedenkende adviseurs van
Avance ook in 2015 weer onze sociale impact gemeten. Deze impact-experts helpen
ons bij het meten en maximaliseren ervan. En.. de uitslag is: van de door ons gestelde
doelen hebben we 89% gehaald. Slechts 2 doelstellingen konden we niet meten.
Dat is een grote verbetering ten opzichte van vorige jaren.

Tony’s maakt
bewust

Tony’s geeft
’t voorbeeld

6%

goed
voorbeeld
doet volgen

7%

8%
100 %

29 %

17 %

64 %

69 %

3 doelen

36 doelen

14 doelen

3 gehaald

25 gehaald
6 gedeeltelijk
gehaald
3 niet gehaald
2 niet te meten

9 gehaald
4 gedeeltelijk
gehaald
1 niet gehaald

+
-

Wat vindt Avance d’r van?
De belangrijkste conclusies uit het rapport over boekjaar 2015:

Door Tony’s grote commerciële groei zijn er nu veel meer boeren waarmee we
samenwerken, waarvan we direct cacao kunnen kopen en die we ondersteunen.
We gaven ’t afgelopen jaar veel meer aandacht aan onze “serious” boodschap; over
de misstanden in de sector. Communicatie naar klanten en consumenten ging niet
langer alleen over Tony’s lekkere chocolade, maar ook over de problematiek en we
willen ze in actie laten komen.
De manier waarop we onze impact meten is sterk verbeterd. We weten meer en zijn
ook beter in staat onze strategie hierop aan te passen.

Onze grote groei is een mooie uitdaging: kunnen we bij opschaling voldoende
impact blijven maken en die goed blijven meten?
Onze invloed op de groei van de productiviteit op boerenniveau is nog beperkt. Toch
is dat een randvoorwaarde bij de berekening van de prijs voor een leefbaar inkomen
van Tony’s.
We zijn nog niet goed genoeg in ’t meten van de productiviteitsstijging op
boerenniveau.
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hoofdstuk vijf:

tony’s
maakt

bewust
.. weet jij waarom we
’t zo doen?

w

ij willen je informeren, inspireren en activeren. Dat klinkt mooi hè? We
vertellen je zo duidelijk en feitelijk mogelijk hoe ’t zit, op een manier dat
het een beetje te verteren is en het je aan het denken zet. Zodat jij zelf kunt
bepalen of je voor en met ons in beweging wilt komen om de chocolade
wereld te veranderen. We beloven je altijd eerlijk en open te zijn (ook als het geen
mooi verhaal is) en willen je daarbij graag betrekken. Hoe doen we dat?
We betalen niet voor reclame
We kiezen ervoor om geen betaalde reclame te maken op televisie, radio of in bladen.
We gebruiken onze eigen kanalen en zo houden we onze marketingkosten laag.
Onze ongelijk verdeelde reep is misschien wel ons belangrijkste middel. We intro
duceerden ’m al in 2012. Die opvallende vlakverdeling van onze chocolade is niet
toevallig! De reep is ongelijk verdeeld, net zoals de cacaowereld. Helaas zijn onze 50
grams repen nog niet zo ongelijk als we zouden willen. Daar ga je in 2016 echt meer
van zien.
Ook de binnenkant van de wikkel gebruiken we om ons verhaal te vertellen. Je leest
op de binnenkant over de ongelijke verdeling in de cacaowereld, hoe jij bijdraagt én
over tien jaar Tony’s. Nou bleek jammer genoeg dat veel mensen die info missen, ze
zien het over ’t hoofd. In 2015 hebben we ons best gedaan om daar meer aandacht
op te vestigen door groter op de wikkel te zetten: psst.. check de binnenkant van deze
wikkel.
Even een lesje aardrijkskunde tussendoor. Want onze repen zijn niet ‘zomaar’ ongelijk verdeeld. De onderkant van de reep is de evenaar, want cacao is een tropisch
gewas dat rondom de evenaar het beste groeit. Daarboven zie je van links naar rechts
Ivoorkust, Ghana, Togo en Benin (volledig politiek incorrect bij elkaar gevoegd, zodat
er een hazelnoot in past), N
 igeria en Kameroen.

Nu we zo hard groeien en je onze repen op steeds meer plekken
tegenkomt, zijn er steeds meer mensen die ons kennen. Ze zien onze
opvallende verpakkingen en eten onze lekkere chocolade. Toch weet niet
iedereen hoe we zijn ontstaan, wat we doen en ambiëren. Daarom
vertellen we ons verhaal keer op keer op keer op ehh.. keer.
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Dan zijn er nog onze events waar we ons verhaal vertellen, denk aan de Tony’s Fair
en de Tony’s Talks. Maar ook publicaties, onze website en Twitter, Facebook en
LinkedIn gebruiken we om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarnaast proberen
we zoveel mogelijk gratis aandacht te krijgen in media van anderen (redactionele
aandacht, partnerships, zichtbaarheid in winkels die ons verkopen). Want wij
kunnen Tony’s chocolade slaafvrij maken, maar samen maken we alle chocolade
100% slaafvrij. Daarom ben jij samen met al onze andere vrienden en partners zo
belangrijk voor ons.

Nu we beter weten wie wel en wie niet weet hoe ’t zit kunnen we nog gerichter ons
verhaal vertellen. We gaan dit voortaan tweemaal per jaar onderzoeken om zo ontwik
kelingen en onze impact nog beter in de gaten te kunnen houden.

Wij willen weten: wat weet je eigenlijk van ons?
We hebben het afgelopen anderhalf jaar voor ’t eerst gemeten wat de bekendheid en
het begrip van onze missie is. Een aantal belangrijke inzichten uit die eerste meting
(juni 2015):
•W
 e hebben nog veel te winnen in bekendheid van ons merk en onze missie.
Van de chocolade-eters in Nederland roept 17% spontaan Tony’s Chocolonely als
ze gevraagd worden naar chocolademerken. 53% kent ons als ze onze naam zien
(maar.. 47% kent ons nog helemaal niet).
Spontaan wordt de term slaafvrij slechts door 9% genoemd als we naar Tony’s mis
sie vragen, als we ze een beetje helpen kent 67% van de Tony’s kopers onze missie.
•T
 ony’s kopers weten meer af van de cacaoproblematiek dan niet-Tony’s
kopers (meer daarover lees je in de tabel hiernaast).
De belangrijkste redenen om Tony’s Chocolonely te kopen zijn smaak, slaafvrij en
fairtrade. Daarna komen kwaliteit en unieke smaakcombinaties.
• Tony’s kopers zijn bovengemiddeld betrokken, ze weten wat ze eten en
identificeren zich met ons merk. Maar we moeten hen nog bewuster maken van
het belang van het delen van ons verhaal.
78% geeft aan dat het gewoon niet bij ze opkomt om over Tony’s Chocolonely te
praten en 56% geeft aan meer over de missie en de activiteiten te willen weten.

Chocofans weten hoe chocolade wordt gemaakt en waar cacao vandaan komt

Je ziet ons overal!
We liggen inmiddels zo’n
beetje overal waar veel
chocolade wordt verkocht:
in heel veel winkels, pret
parken, dierentuinen,
restaurants, bioscopen,
koffiebarretjes en ga zo
maar door. Zo bereiken we
met onze chocolade zoveel
mogelijk mensen. En ja,
daarom zijn we ook bij de
meeste supermarkten te
koop – essentieel om ons
doel te bereiken. Wie klein
en selectief is op distributie,
wordt nooit een voorbeeld
voor de grote chocolade
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bedrijven. We blijven super
blij met onze fans en win
keliers die bijdragen aan
ons duurzame karakter en

eigenzinnige imago. Om dit
te benadrukken hebben we
voor onze klanten van het
eerste uur en bijzondere
(cadeau)winkels bijvoor
beeld het Exclusives assor
timent met speciale sma
ken als de melk coffee
crunch of de puur merin
gue kers en lanceren we
jaarlijks 3 Limited Editions
met verrassende repen, bij
voorbeeld in 2014 de melk
banaan walnoot (met de
allereerste Fairtrade
gevriesdroogde banaan te
wereld!).

Weet wat je eet

Bron: Tony's merkmonitor, uitgevoerd door InSites, juni 2015
Tony’s kopers
niet-Tony’s kopers

chocolade wordt van
cacao gemaakt

cacao groeit aan een
boom op plantages rond
de evenaar

de meeste cacao komt
uit Ivoorkust en
Ghana

88% 6o% 21%
80% 55% 20%
Chocofans weten van de slavernij en uitbuiting op de cacaoplantages in West-Afrika
cacaoboeren leven ver
onder de armoedegrens

op cacaoplantages komt
slavernij voor

op cacaoplantages komt kinder
arbeid en andere vormen van
uitbuiting voor

45% 41% 41%
3o% 23% 22%
Chocofans weten van de ongelijk verdeelde macht in de chocolade-industrie
in de chocolade-industrie is de
macht in handen van een paar
grote chocoladebedrijven

cacaoboeren verdienen zo weinig door
het winst gedreven beleid van de grote
chocoladebedrijven

46% 41%
30% 29%
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Dit deden we in 2014 en 2015:
Tijdens het Goed Geld Gala 2014 van de
Nationale Postcode Loterij ontving Max Havelaar
een cheque voor het project ‘It takes a village to
protect a child’. Dat is een project van Max Havelaar
met Tony’s Chocolonely om kinderarbeid op de cacao
plantages in Ivoorkust tegen te gaan. Dankzij de cheque
van 1 miljoen kan het project worden uitgevoerd.
En kunnen wij erover vertellen en resultaten laten zien.
Niet alleen in eigen land, maar ook in Afrika. En dat is
minstens zo belangrijk.
Het Klokhuis zond 2 uitzendingen uit over
kinderarbeid en eerlijke chocolade, die werden
bekeken door 358.000 kinderen en ouders. Deze
uitzendingen zijn samen met het lesprogramma op
scholen gebruikt door 11.500 leerlingen als onderdeel
van It takes a village to protect a child. De bijbehorende
consumentenactie waarbij een Tony’s Reporters Reis
kan worden gewonnen, staat voor 2016 op de agenda.
Als kinderen naar school gaan is er minder grote
kans dat ze op de plantage werken

Workshop over kinderrechten als onderdeel van het
project ‘It takes a village to
protect a child’

foto: Reinier RVDA

We organiseerden in mei 2014 onze 2e Tony’s Fair, met traditiegetrouw de
presentatie van ons jaarFAIRslag. Het was wederom een groot succes met wel
1.000 bezoekers die we inspireerden. Niet alleen met Tony’s verhaal en een
terugblik op het afgelopen jaar, maar ook met sprekers van B-Corp en Fairphone.
’s Avonds ging het dak eraf met Jungle by Night en wie wilde kon cacao snuiven.
Want we houden wel van een lolletje.

In het tv-programma Kassa werden
onze chocoladeletters in november
2014 uitgeroepen als meest eerlijke
letters. In september 2015 eindigden we
trouwens als 2e in de melkchocoladetest
van de Consumentenbond. Met de smaak
test en onze duurzaamheid zat het hele
maal snor, maar de lettertjes van onze
ingrediëntendeclaratie op de wikkel
waren volgens hen net een beetje te klein
geschreven.. weer wat geleerd!
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We verhoogden de prijzen van
onze repen en communiceerden
dit in december 2014 via een
social video: ‘Goed nieuws: onze reep
wordt (ietsje) duurder’. Onze openheid
werd gewaardeerd en leverde veel positieve
reacties op van fans, klanten en de
media.

We verstopten op
onze Facebook
pagina digitale
paaseitjes en organiseer
den met de Bijenkorf in
zowel 2014 en 2015 de
succesvolle ‘gouden ei’
actie. De Bijenkorf pakte
ermee uit en wij maakten
een Bijenkorfklant ontzet
tend blei met het vinden
van een echt gouden ei
(ter waarde van 600!).
De winnaars schonken het
bedrag aan een goed doel,
helemaal passend in de
gedachte van ‘paas ’m
door’.

We vliegen met KLM de hele wereld
over. Sinds mei 2015 worden onze
kleintjes melk, puur en karamel
zeezout niet alleen aan boord verkocht,
maar ook door de cabincrew ingezet als
‘wisselgeld’ bij tax free aankopen. Tijdens
een groot KLM-event mocht Team Tony’s
aan 1.000 stewards en stewardessen
Tony’s verhaal vertellen en werden de
repen geproefd. Zowel het verhaal als de
repen werden met veel enthousiasme
ontvangen!
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Je zag ons misschien op het
Solarfestival in Roermond in
augustus 2015. Onze giga-reep
hielp vrienden om elkaar terug te vinden
en stak bezoekers een hart onder de riem
met een hug en chocolade. In aanloop
naar het festival organiseerden we samen
met Solar en JT bioscopen een actie om
festivalkaartjes te winnen door een selfie
te maken voor onze display en deze via
Facebook te delen. Deze actie was geen
succes.. ’t was vast iets te donker in de
bioscoop.

is er nog
taart?

De Bijenkorf feliciteerde ons
met een Tien jaar Tony’s taartje.
Ze vlogen de winkel uit en op
Facebook bereikte de aankondiging bijna
250.000 mensen.
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We organiseerden in 2015 samen met de Wereldwinkels de actie ‘kadootje voor jou,
kadootje voor de cacaoboeren’. Bij aankoop van 2 Limited Editions werd er voor 10
eurocent aan cacaoboompjes gekocht voor de boeren van de coöperaties. Daar wordt
iedereen blij van!

kadootje
voor jou..

En we deden veel méér
Er verschenen in de periode 2014/2015 ruim 500 free publicity-artikelen in allerlei
media. Ter vergelijking: als we dit hadden ingekocht had dit ons 1,5 miljoen gekost.
Onze Chief Chocolate Officer Henk Jan gaf veel interviews, waaronder aan het
Financieel Dagblad en Elsevier. Er was een kritische publicatie in het NRC Handels
blad. Dat artikel ging in op de verdeling van de macht in de cacaoketen. En natuurlijk
waren er vele blijmakende stukken over onze chocolade door foodbloggers en life
stylemagazines. We organiseerden vele chocoworkshops op onze thuisbasis in
Amsterdam, en tijdens events, zoals bijvoorbeeld het Culy festival. Eva, Henk Jan en
Arjen toerden door het land en beklommen ’t afgelopen jaar meer dan 100 podia in
grote en kleinere zalen. We vertellen ons verhaal natuurlijk ’t liefst voor een groot
publiek en doen ons best om onze Tony’s Talks ook buiten de Randstad te brengen.
Je kon ons ’t afgelopen jaar dan ook op veel plekken horen: van Holten tot
Schoonhoven, van Culemborg tot Groningen. Enneh.. lekker om te (w)eten:
we vragen de organisatie altijd om voor iedereen in ’t publiek 2 Tony’s repen te
kopen; een voor wie naar ons komt luisteren en een om eerlijk te delen.
We versterkten ons team in 2015 met Kirsten, onze social talk-expert en werkten
hard aan onze social media strategie. Met succes.. want we zijn gegroeid naar 38.000
Facebookfans en de vele reacties, likes en shares geven aan dat onze fans echt betrok
ken zijn en onze berichten ook echt leuk vinden! We zijn sinds juli 2015 actief op
Instagram waar we binnen no-time 6.000 volgers hadden. Ook zijn we meer actief op
Twitter en LinkedIn. We informeerden je over serieuze zaken via onze blogs, onder
andere over E-nummers, onze prijsverhoging en mass balance.

..kadootje voor
de cacaoboeren!
En.. misschien kwam je
Team Tony’s wel tegen bij
de Toppers (één van onze
guilty pleasures).
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hoofdstuk zes:

tony’s

geeft

’t

orbeeld
vo
.. en zo
doen we dat

We laten zien dat je commercieel succesvol slaafvrije chocolade
kan maken. Samenwerking is daarbij voor ons ‘t fundament.
Wat dat betekent leggen we graag aan je uit. We laten ook zien
hoe we ‘t in praktijk brengen.

b

am. Zowel in kalenderjaar 2014
als boekjaar 2015 jaar zijn we
enorm gegroeid. Dat is natuurlijk
leuk voor een bedrijf. Maar ’t is
vooral b e l a n g r i j k. Want dankzij die
groei kunnen we meer bonen op een
betere manier inkopen en meer boeren
als partner omarmen.
We begonnen 3 jaar geleden aan ons
avontuur van rechtstreekse relaties met
boerengroepen in West-Afrika; Abocfa in
Ghana en Kapatchiva in Ivoorkust. Dit 3e
jaar van intensieve samenwerking met
onze partnercoöperaties zat vol verande
ringen, groei en op z’n tijd een beste uit
daging. We kochten meer cacaobonen en
ondernamen samen met onze coöperaties
veel activiteiten. Met beide coöperaties
hebben we een langdurige handelsrelatie.
Sinds januari 2015 kopen we ook bonen
van de coöperatie Suhum Union in
Ghana. Hoewel de leveringen van deze
nieuwe partner dit seizoen nog wat
tegenvielen (want ook in Ghana geldt;
wat de boer (nog) niet kent dat eet die
niet!) zien we ook met hen voor de
komende jaren veel kansen.

Is ’t nou zo moeilijk om
een eerlijke reep te
maken?
Niet echt. In bepaalde
gebieden in Zuid-Amerika
bijvoorbeeld wordt cacao
gemaakt zonder kinderar
beid of slavernij. Maar
wij willen verandering
creëren op dié plekken
waar het nodig is, en altijd
op een manier die de
industrie inspireert.
Daarom werken we alleen
in West-Afrika, waar meer
dan 60% van de wereld
productie wordt verbouwd.
Daar zijn de sociale pro
blemen het grootst en daar
halen ook alle chocogigan
ten cacao vandaan. Als wij
in Ghana en Ivoorkust op
een eerlijke manier kunnen
werken, dan kunnen die
giganten dat ook!

We zien en hebben gemeten dat heel veel
wat we doen werkt. 5 principes vormen
daarbij het fundament. Voor ons zijn ze
een stevige basis onder Tony’s succes.
Principe: samen kwaliteit en
productiviteit verbeteren
Op dit moment produceren
cacaoboeren vaak maar 30% tot
50% van wat er mogelijk is.
Hierdoor lopen ze veel inkomsten mis.
Ook valt de kwaliteit van veel bonen
tegen. Veel bonen halen de export niet.
En da’s zonde. Want hoe meer bonen
worden afgekeurd, hoe minder een boer
verdient. Door kleine stappen, zoals betere
bemesting en op tijd snoeien, kan de
productiviteit al snel verdubbelen en
stijgt de kwaliteit. Ook door de aanplant
van nieuwe jonge bomen en verdere pro
fessionalisering kan de oogst en kwaliteit
van de bonen nog meer omhoog.
G4-6
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tony’s vijf samen werkingsprincipes
betaal die
eerlijke prijs

traceer die
cacaoboon

zorg samen voor een
leefbaar inkomen boven
de armoedegrens

weet waar de cacaoboon
vandaan komt

beloon kwaliteit

neem samen
verantwoordelijkheid

samen
kwaliteit
en productiviteit
verbeteren

breng de keten in kaart
plan & verbeter
waar nodig

aandacht voor
productiviteit en
kwaliteit
stimuleer
landbouwkundige
verbeteringen
motiveer de
cacaoboeren

boeren staan
samen sterk

ga voor de lange termijn

versterk boerengroepen

verzeker de boeren minimaal
5 jaar van afzet

zorg voor
schaalvoordelen

regel toegang tot financiering
investeer in lokale projecten

creeër commitment
en vertrouwen
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G4-DMA

G4-DMA
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Tony’s wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Tony’s laat ’t zien:
We hebben de afgelopen 3 jaar in Ghana in kaart gebracht hoeveel van ‘onze’ bonen
zijn afgekeurd. In 2013 werd bij onze Ghanese partnercoöperatie Abocfa zo’n 35%
afgekeurd. In 2014 was dat 16% en in 2015 nog maar 5%. In Ghana zien we dus een
grote verbetering. Bij onze partner Kapatchiva in Ivoorkust zijn we dit nu ook gaan
bijhouden en in 2015 werd 15% van de bonen afgekeurd, met name aan het einde
van het oogstseizoen toen de kwaliteit van de bonen snel achteruit ging.

Waar gebruik je Tony’s extra
premie voor?
Dankzij de premie kon ik extra arbeiders
inhuren die me hielpen op de boerderij.
Ook heb ik het schoolgeld van mijn
kinderen betaald en de ziekenhuis
rekening.

Kritische noot: helaas is de productiviteit ook bij onze partners in Ghana en
Ivoorkust nog niet op het niveau wat we zouden willen. Uit eigen onderzoek bleek
dat het vorig jaar gemiddeld zo’n 450 kilo per hectare was. Boeren produceren zo te
weinig bonen die ze kunnen verkopen. Ze verdienen nog niet genoeg om de armoede
achter zich te laten. En dat is nou precies waarom Tony’s minimaal 5 jaar samen
werkt met boeren. Veranderen kost nou eenmaal tijd.
Eén van de zaken die we doen is verbeteringen stimuleren. Dat doen we natuurlijk
op de Tony’s manier, bijvoorbeeld met de Tony’s Best Farmer Awards. Cacaoboeren
van de coöperaties konden laten zien dat ze écht beter gingen boeren. Naast de award
was er landbouwgereedschap te winnen. En natuurlijk was er voor elke deelnemer
een reep! Het was zo’n succes dat we de komende jaren de Young Farmer Awards
sponsoren. Veel boeren zijn namelijk al wat ouder, en de jonge generatie is vaak niet
geïnteresseerd om de boerderij over te nemen. Door extra aandacht en ondersteuning
willen we de jonge boeren stimuleren professioneel te boeren, zodat ze in de toekomst
echt een aardige boterham (of Foufou) kunnen verdienen met het verbouwen van
hun cacao voor onze reep.

Wat merk je van de samenwerking?
De extra premie wordt snel betaald, de
oogst voorgefinancieerd en Tony’s steunt
de Best Farmer Awards.
En wat nog meer? Er zijn nu toiletten
op de scholen maar vooral.. als de Tony’s
hier zijn, nemen ze chocolade mee voor
ons allemaal!
Janet Tawiah (51)
6 gezinsleden
Abocfa, Ghana

Met ontwikkeling en veranderingen komen ook dilemma’s. Zo hebben we in 2015
samen met Abocfa besloten dat de wegen van de coöperatie zich scheidden van die
van AgroEco. Deze duurzame onafhankelijke advies- en onderzoeksclub gaf sinds de
oprichting van Abocfa veel assistentie en steun. Toch bleek onze visie op mogelijke
productiviteitsgroei bij de boeren en onze resultaatgerichtheid teveel te verschillen
met die van AgroEco. Gelukkig blijven de banden goed. Zo onderzocht een AgroEcostagiair bij Abocfa de redenen waarom boeren wel of niet besluiten te leveren aan een
coöperatie.

Waar gebruik je Tony’s extra premie voor?
Ik betaal er de schoolspullen van voor mijn
kinderen en bouw een spaarpotje op voor als
ik ziek ben.
Wat merk je van de samenwerking tussen
Kapatchiva en Tony’s?
De boeren krijgen extra training en ik ontvang
een bonusbedrag voor mijn cacao.

Kortom, door goede samenwerking, basistraining, motivatie en door extra tijd te
steken in de boerderij, is een oogst van zeker 800 kilo per hectare mogelijk, ten
opzichte van soms maar 350-550 kilo nu. Sommigen zeggen dat in de toekomst zelfs
dat 1.500 kilo mogelijk is!
Principe: boeren staan samen sterk
In een wereld waar een paar chocogiganten de dienst uit maken, en het
oplossen van kinderarbeid voor hoofdbrekens zorgt, is het belangrijker dan
ooit dat boeren samenwerken en zich ontwikkelen. Zonder samenwerking
kunnen boeren nooit een vuist maken. Toch is slechts 30% van alle cacaoboeren lid
van een coöperatie. Het merendeel daarvan functioneert slecht en is zwak georgani
seerd. Ze zouden te groot en te bureaucratisch zijn en te ver bij de boeren vandaan
staan. Bovendien is er de jaarlijks terugkerende discussie over de strijkstok bij
sommige van deze clubs.
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Bado Alidou (49)
9 gezinsleden
Kapatchiva, Ivoorkust
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En ja zeg, veel van deze kritiek is terecht, maar juist sterke coöperaties leveren boeren
veel voordelen op. Om er een paar te noemen: assisteren bij het vinden van interna
tionale markten, transport organiseren, training geven of gezamenlijke inkopen van
landbouwmiddelen. Kortom, er is een groot potentieel voor boerenorganisaties om
boeren te ondersteunen professioneler te boeren. Het belang daarvan wordt gelukkig
door steeds meer spelers erkend.

Waar gebruik je Tony’s extra premie voor?
Om het schoolgeld voor mijn kinderen te betalen.
Wat merk je van de samenwerking tussen
Kapatchiva en Tony’s?
Nu is er meer training in de coöperatie en de
gemeenschap over kinderarbeid, goede land
bouwmethoden en vrouwenrechten.

Jaarlijkse ledenvergadering
Kapatchiva, Ivoorkust 2015

En wat nog meer?
Dankzij de samenwerking is er een school in
mijn dorp gebouwd. Ik lever meer kilo’s cacao en
Tony’s betaalt een hogere premie voor de cacao.

Yao Kouakou N’Guessan (53)
12 gezinsleden
Kapatchiva, Ivoorkust

Waar gebruik je Tony’s extra premie voor?
Ik gebruik het om nieuw landbouwgereedschap
te kopen, zoals snoeischaren. Ook heb ik de
arbeiders op mijn boerderij betaald en kon ik
met de premie voedsel voor mijn gezin kopen.
Wat merk je van de samenwerking?
Dankzij Tony’s netwerk werken we nu samen
met allerlei nieuwe partijen. Van Progreso krij
gen we technische assistentie en een lening.
Kumankoma is onze nieuwe lokale handelaar.
En wat nog meer?
Tony’s betaalt de premie snel uit en helpt ons
om nieuwe afzetmarkten te vinden.
Jacob Kornor (58)
8 gezinsleden
Abocfa, Ghana
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Jaarlijkse ledenvergadering Abocfa, Ghana 2015
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Principe: betaal die eerlijke prijs
Cacaoboeren verdienen te weinig. Ook als ze al hun cacao verkopen als duur
zaam gecertificeerd, is de prijs die ze ervoor krijgen te laag om hun leven
boven de armoedegrens te krijgen. Wat is dan wel een eerlijke prijs?
Misschien is dit wel letterlijk de one-million-chocodollar-question waarop nog geen
eenduidig antwoord is. Veel bedrijven, maar ook overheden, vermijden deze vraag.
Wij niet. We zoeken actief naar het antwoord. En hoewel we de waarheid niet in pacht
hebben, doen we ons best er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen.
Terwijl binnen certificeringen, ontwikkelingsorganisaties en allerlei andere instituten
er al langer gediscussieerd wordt over de Living Wage (het minimum loon dat een
werknemer in een bepaald land moet verdienen), is er weinig aandacht voor het
zogeheten Living Income. Dat is het inkomen wat een kleine zelfstandige cacaoboer
zou moeten verdienen. Het is dus iets anders dan een vast maandsalaris, want dat
heeft een boer als ondernemer niet. Het uiteindelijk inkomen hangt af van bijvoor
beeld de totale jaaroogst, maar ook van kosten als kunstmest of nieuwe cacaoplantjes.
Behalve dat er vele manieren (en antwoorden) zijn om de juiste premie te berekenen,
is het ook een gevoelig onderwerp. Zo hebben wij berekend dat de normale
Fairtradepremie, of de premie van andere labels, onvoldoende is om een gezin van
een gemiddelde cacaoboer boven de armoedegrens te krijgen. Dat is natuurlijk con
fronterend.

Tony’s laat ’t zien:
We betaalden voor ’t eerst een premie die de boeren in principe een inkomen kan
geven bóven de armoedegrens. De premie kwam in 2014/2015 overeen met een bedrag
van 25% bovenop de farmgate prijs. Onze premie was gemiddeld zo’n 375 per 1.000
kilo cacao. Dat is inclusief de Fairtradepremies van $ 200. Inderdaad bijna 2 keer
zoveel als wat Fairtrade oplevert en bijna 3 keer zoveel als andere certificeringen
vorig jaar opleverden. Is de boer daarmee uit de armoede? Nee, nu heel vaak nog
niet. Niet alleen de prijs, maar ook de eigen productie moet omhoog.

Living income gap
kosten bedrijf
(salaris arbeiders,
planten, kunstmest)

+

kosten gezin
(eten, onderwijs, pensioen,
basisverzekeringen,
kosten huis, transport)

Om alle kosten te kunnen betalen van het gezin en de
boerderij moeten boeren niet alleen meer produceren
maar ook een hogere prijs krijgen per kilo cacao

-

mogelijke
productie

+

We zijn trots op het commitment van onze boeren. Dat bleek bijvoorbeeld uit de grote
opkomst bij de jaarlijkse ledenvergaderingen in zowel Ghana en Ivoorkust. Volle
zalen! In Ghana was er in 2014 voor ’t eerst een democratische bestuursverkiezing.
En in Ivoorkust werd in juni 2015 besloten over de verdeling van de door ons betaalde
extra premie onder de boeren. Natuurlijk was er ook ‘n delegatie van Tony’s aan
wezig; zo kunnen we de boeren nog beter leren kennen en zien we dat onze premie
op een goede manier besteed gaat worden.
Kritische noot: een boerenorganisatie is net zo sterk als de eigen leden, in het bijzonder
de bestuursleden. Dat zijn vaak gewone cacaoboeren, met gemiddeld een opleiding die
niet verder reikt dan lager of middelbaar onderwijs. Ze weten hierdoor soms weinig
van bijvoorbeeld financiën. Ook hier zien we weer het voordeel van onze rechtstreekse
handelsrelatie. We kennen de coöperaties waar we mee werken en kunnen helpen
waar nodig: met kennis of ondersteuning.

farmgate prijs (de vastgestelde prijs voor de boer in Ivoorkust of Ghana) is voor
boeren met hun huidige kleine stukjes land en productiviteit te laag om ooit boven de
armoedegrens te kunnen leven.

-

Tony’s laat ’t zien:
We investeren in langetermijnrelaties en meerjarige projecten. We hebben bijvoor
beeld partnerschappen met specialistische ontwikkelingsorganisaties. Zij assisteren
bij de ontwikkeling van de coöperaties. Kapatchiva, onze partnercoöperatie in
Ivoorkust, laat zien dat sterke boerenorganisaties in staat zijn om meer in eigen hand
te houden of beter samen te werken. De coöperatie is lid van de grotere Ivoriaanse
boerenunie Ecookim en exporteert daardoor nu op eigen kracht. Het afgelopen jaar
gebeurde dat superstipt, zonder enige vertraging. In de afgelopen jaren zagen steeds
meer boeren het nut van goede samenwerking. Dat blijkt ook wel uit de groei die onze
partners doormaakten; elk jaar kwam er meer dan 10% nieuwe leden bij! De handels
relatie met Tony’s en de daaruit komende voordelen hebben hier zeker invloed op
gehad.

(dit is niet genoeg om
van rond te komen)

(Tony’s premie
overbrugt dit gat)

prijs

marktprijs

+

Tony’s premie
voor traceerbare
cacao

Als je alle kosten van een redelijk professionele boer in West-Afrika bij elkaar optelt
en kijkt wat hij zou kunnen verdienen, dan is er een gat. Conclusie: de huidige
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De data om de premie te berekenen zijn deels gebaseerd op rapporten van Fairtrade,
Tulane University en de Cacaobarometer en ons eigen True Price-onderzoek (2013).
We baseren onze berekening op zaken waar we mogelijk invloed op kunnen hebben,
zoals productiviteit, kwaliteit en inkomsten. Natuurlijk is er altijd veel ruimte voor
discussie en verbetering in rekenmodellen en berekeningen. Deze discussie gaan we
graag aan. We betalen een eerlijke prijs en zijn daar kritisch op.
Verantwoordelijkheid komt van 2 kanten. Wij betalen een betere prijs voor professio
neler boeren. Dus vinden we het goed dat de coöperatie de premie ook gebruikt om de
productiviteit te verbeteren en landbouwmiddelen gezamenlijk in te kopen. In natura
is dat ook weer een besparing per boer. Bovendien gaan we voor professionele onaf
hankelijke cacaoboeren en dus mag daar in geïnvesteerd worden.
Hoe zit de prijs van ’n reep in elkaar?
Hoe zit de prijs van onze repen nou in elkaar? Laten we kijken hoe de prijs van een
reep Tony’s Chocolonely gemiddeld is opgebouwd. Hierbij gaan we uit van een reep
die in Nederland wordt verkocht, voor de gemiddelde consumentenprijs. We gaan uit
van de gemiddelde percentages over alle verkochte repen en smaken van onze Tony’s
in 2015, melk en puur samen.
Op dit moment wordt ongeveer 9% van de verkoopprijs van onze repen besteed ten
gunste van de cacaoboer. Dat doen we door rechtstreekse betalingen, maar ook bij
voorbeeld met steun aan de coöperatie en met de projecten van de Chocolonely
Foundation.
cacaoprijs voor de boer
(farm gate price)
BTW
6%

Fairtrade premie (1%)

6%

extra premie bovenop Fairtrade prijs
voor traceerbare cacaomassa (0,4%)

3%
4%
3%

belastingen in Ghana en Ivoorkust,
lokaal opslag en transport
marge internationale tussenhandel

bruto-marge Tony’s
Chocolonely & wederverkoper (incl 3%
Tony’s winst per reep)
53%

Alleen samen maken
we ’t verschil
We roepen ’t niet alleen,
maar maken ’t ook echt
waar. Daarom zijn we zo
blij met de steun van
stichting Progreso aan
onze boeren van Abocfa.
Die steun is voor de lange
termijn (4-5 jaar) en
integraal (kwaliteit,
management, financiën
en toegang tot de markt).
Er wordt samengewerkt
met de Ghanese experts
van Sustainable Empower
ment and Development
(SED) Consult. Afgelopen
seizoen kreeg Abocfa een
lening van Progreso,
waarmee meer cacao kan
worden ingekocht. Het
was de allereerste keer
dat het Abocfa lukte een
lening af te sluiten. De
lening kon tot stand
komen omdat Tony’s
Chocolonely zich garant
stelde voor terugbetaling.
High five! Opnieuw een
zichtbaar gevolg van onze
rechtstreekse handelsrela
ties met boerengroepen.

melkpoeder
productie
chocolade en
verpakken
chocoladereep
18 %

suiker (incl. Fairtrade premie) (2%)
overige inclusies (1%)
opslag en transport (2%)

De overige kosten die we voor de cacao
bonen maken komen ten goede aan lokale
en internationale handelaren, belastingen
en zaken als transport en opslag.
Ongeveer 18% van de prijs besteden we
om de cacaobonen, suiker, melkpoeder
en, waar we dat lekker vinden, de andere
ingrediënten te laten verwerken tot de
lekkerste repen. Gemiddeld 53% van de
totale prijs gaat naar zowel Tony’s
Chocolonely als de wederverkoper.
Wederverkopers zijn onze klanten; zoals
de supermarkt en de koffiebar waar de
Tony’s liggen. In het overzicht zie je dat
onze bruto-marges met die van hen zijn
samengevoegd. Wij kunnen niet in de
kostenopbouw en winstpercentages van
onze klanten kijken, maar wel in die van
ons. Onze kosten zitten bijvoorbeeld in
personeelskosten, de ontwikkeling van de
nieuwste smaken, belastingen en investe
ringen om nieuwe markten te veroveren.
Op de consumentenprijs van een reep was
afgelopen jaar 3% van de waarde uiteinde
lijk netto-winst voor Tony’s Chocolonely.
Principe: ga voor de lange termijn
Wij vinden dat elke chocolade
maker zich moet inspannen
voor gelijkwaardige langeter
mijnrelaties. Alleen als boeren weten wat
hen de komende jaren te wachten staat,
kunnen ze leningen afsluiten en investe
ren om een betere oogst te realiseren.
Helaas is ’t nog niet de normale manier
van werken in de markten waar de
chocogiganten hun cacao kopen.

Max Havelaar license fee (1%)
bijdrage (1%)
Chocolonely Foundation

gaat naar de boer of projecten
ten gunste van de cacaoboeren
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Van een gewone, niet-gecertificeerde
chocoladereep krijgt de boer voor zijn
onverwerkte cacaoboon ongeveer 3 tot
5% van de waarde. Van ons krijgen de
boeren iets meer, maar nog niet genoeg.
We betalen namelijk alleen Tony’s extra
premie voor de traceerbare bonen die in
onze cacaomassa zitten (in 2015). De
cacaoboter is nog niet traceerbaar. Zodra
we dat ook kunnen regelen, krijgen de
boeren die dat leveren daar natuurlijk
ook extra premie voor.

G4-EC1

G4-EC1
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premie per
1000 kilo:

Meten is weten
In januari 2014 werd door de Nationale
Postcode Loterij steun toegezegd aan Max
Havelaar voor het project ‘It takes a villa
ge to protect a child’ in Ivoorkust.
Binnen dit project zijn wij een trotse
partner. We richten ons samen met de
vertegenwoordigers van Ecookim vooral
op het vernieuwen en betrouwbaarder
maken van dataverzameling. Daarmee
krijgen partnercoöperaties veel beter
inzicht in de omstandigheden waaronder
cacao wordt verbouwd. Op basis daarvan
kunnen ze bijvoorbeeld hun plannen
aanpassen om kinderarbeid te voor
komen. Een concreet resultaat is dat
onze boeren in Ivoorkust met GPS voor
het eerst in kaart zijn gebracht.
Voordeel daarvan is dat ze makkelijker
eigendomsrechten kunnen verwerven
over hun boerderij. Dat lukte voorheen
gewoon niet. Ook is er een mobiele app
waarmee de coöperaties alle informatie
kunnen verzamelen die nodig is voor
ertificeringen. Zo wordt het voor hen
weer goedkoper om te bewijzen dat ze
aan de eisen van certificeringen voldoen.
Op onze beurt kunnen wij dankzij de
GPS-data checken of een certificerings
inspecteur echt bij de boeren langsgaat.
De samenvatting van alle data staat in

een gedeelte
cash
en een gedeel
te
voor landbouw

middelen

Hieronder vind je een aantal data die we
nu (bijna) perfect in kaart hebben voor
90% van de boeren die ons traceerbare
cacao leveren:
+V
 an de boerderijen in Ghana en
Ivoorkust is 13% in handen van
vrouwen
+ De boeren hebben gemiddeld rond de
3 hectare cacao
+ Veel boeren verbouwen naast cacao
nog andere producten, koffie zoals in
Ivoorkust of bananen in Ghana.
Cacao zorgt voor meer dan 90% van de
inkomsten
+ Slechts 1% van alle boeren heeft hoger
onderwijs kunnen volgen
+ De boeren hebben gemiddeld 4 kinderen

Tony’s laat ’t zien:
In 2012 maakten we afspraken met 2 West-Afrikaanse coöperaties: Abocfa in Ghana
en Kapatchiva in Ivoorkust. We kopen van onze partners minimaal 5 jaar lang alle
cacao die we nodig hebben, waarbij ze volledig vrij zijn om ook aan andere partijen
te leveren. En als ze meer kunnen leveren dan wij nodig hebben, gaan we samen op

2o0
1o0

premie per
1000 kilo:

Cropster, ons eigen datasysteem. En
daarmee kunnen wij onze impact weer
beter in kaart brengen. Want hé, meten
is weten!

Een directe en langetermijnrelatie stelt chocolademakers in staat om samen met de
boeren te investeren in productiviteit en kwaliteit. Samen kunnen er sociale rand
voorwaarden worden gecreëerd die kinderarbeid voorgoed uitbannen. Daarmee wordt
de impact van de eigen aanpak duidelijk. Opleiding, verandering van cultuur, maar
ook bijvoorbeeld de kweek van cacaobomen; het duurt allemaal jaren. Dus ja, we
weten dat dit een kwestie van lange adem is.. moeilijk hoor, want een gezonde portie
ongeduld zit in ons dna.
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premie per
1000 kilo:

375
199

Tony’s premie
is hoger dan
Fairtrade!

475
min.

voor de boer

premie per
1000 kilo:

6o0
228

voor de boer

2o0
50

premie per
1000 kilo:

275

voor de boer

698
181

voor de boer

voor de boer

MT geleverd
Kapatchiva
(Ecookim)

175

premie per
1000 kilo:

611
98

MT geleverd
Abocfa

181
premie per
1000 kilo:

1o0
MT geleverd
Suhum Unioon

voor de boer

5o

35

2012-2013

2013-2014

375

2014-2015

zoek naar een extra koper. Omdat andere kopers vaak op zoek zijn naar speciale
certificaten (als Utz of Fairtrade) werken we ook samen om efficiënter aan de eisen
van deze standaarden te voldoen. We doen ons best een zo goed mogelijke klant voor
ze te zijn en met elkaar te werken aan een betere toekomst. In 2015 worden de eerste
resultaten zichtbaar. Boeren leveren een groter gedeelte van hun oogst aan de coöpe
raties en niet meer aan andere handelaren. Hierdoor kan ook Tony’s steeds meer
kopen tegen betere prijzen voor de boer. Er is meer vertrouwen in de coöperatie en de
boeren zien de meerwaarde van de samenwerking, naast alleen maar een betere prijs.
Door de samenwerking zien we oprechte trots als boeren de cacao proeven in onze
repen. Iets wat ze nog nooit eerder hebben meegemaakt.
Dankzij die langdurige samenwerking zien we een toegenomen bewustwording
over kinderarbeid en kunnen er projecten worden gestart over specifieke thema’s.
Zoals bijvoorbeeld It takes a village to protect a child, een project van Max Havelaar,
gesteund door de Nationale Postcode Loterij, waar wij als partner aan meedoen. Onze
partnercoöperatie in Ivoorkust doet hieraan mee en dat is een rechtstreeks effect van
onze langetermijnrelatie. Dat geldt ook voor de opening van een school in Ivoorkust
en een Chocolonely Foundation/Edukans-educatieproject in Ghana. Uiteindelijk zijn
goede randvoorwaarden in de gemeenschap een absolute voorwaarde voordat je ook
maar kunt spreken over de uitbanning van kinderarbeid of slavernij.
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Die langetermijnrelatie geldt trouwens niet alleen voor onze cacaoboeren. Al sinds
onze oprichting worden onze repen met veel passie en chocoliefde gemaakt door onze
ongelijke chocolademaker Althaea de Laet in België. Vanwege Tony’s grote groei en
onze internationale uitbreiding, zijn we op zoek gegaan naar een 2e chocolademaker.
En hoera, die hebben we gevonden: Kim’s Chocolates. Deze Belgische chocolade
fabriek is één van de groenste in Europa. Onze bedoeling is om uiteindelijk met alle
leveranciers een langdurige relatie op te bouwen. We gaan voor preferred suppliers
die vanuit hun passie meewerken om alle chocolade slaafvrij te maken.
Principe: traceer die cacaoboon
Voor ons is traceerbaarheid een essentiële stap om echte en langdurige
impact te kunnen genereren. Bijna geen enkel chocolademerk in de super
markt weet precies waar, hoe en door wie zijn cacao geproduceerd wordt.
En hoe gek ook, dat geldt ook voor veruit de meeste gecertificeerde of duurzamecacao.
Als je weet waar je cacao vandaan komt en wie het verbouwd, ga je je ook verant
woordelijk voelen voor de omstandigheden waaronder dit gebeurt en ga je hiernaar
handelen.
Tony’s laat ’t zien:
We hebben een volledige gesegregeerde cacaoketen voor onze cacaomassa opgezet.
Het kan dus! Gedurende 3 jaar kopen we nu al elk jaar een toenemend volume van
onze partners. In 2015 was dit meer dan 700.000 kilo! Da’s geen heuveltje meer, da’s
‘n ware cacaoberg! Natuurlijk gaat het niet altijd vanzelf. In vorige jaren bleek met
name de aanvoer vanuit Ghana niet altijd even stabiel. Er kwamen minder contai
ners, en die kwamen ook nog later dan gepland. Dat kwam ondermeer door problemen
tussen de boeren en de lokale handelaar. In de zomer van 2014 gingen we om die

reden met een nieuwe handelaar samenwerken. In 2015 groeiden we als bedrijf zo
hard dat de boeren er niet tegenop konden leveren! Hierdoor moesten we in 2015 een
groot gedeelte van onze pure repen met mass balance cacao maken. We zetten belang
rijke stappen om dit in de toekomst te voorkomen.
Heel belangrijk daarbij is een betere planning en een goede voorspelling van de beno
digde bonen. Met het opzetten van de Tony’s Beantracker krijgen we nu elke 2 weken
de meest up-to-date voorraden uit Ghana en Ivoorkust. We zien ook hoeveel bonen er
op de boot onderweg zijn of in België worden verwerkt. Verder zijn we op zoek naar
extra partnercoöperaties in Ivoorkust en Ghana zodat we mogelijke tekorten in de
toekomst voorkomen.

Tony’s bonen
apart opgeslagen
en vervoerd

Tony’s coops:
ABOCFA (Ghana),
Suhum Union (Ghana)
en Kapatchiva (Ivoorkust)
betalen van een betere
prijs en een bijdrage aan
Chocolonely Foundation

Boter op je hoofd ehhhh... in je reep
Om chocolade te maken heb je cacao
massa en cacaoboter nodig. Beide pro
ducten worden gemaakt uit de cacao
boon. Na lange onderhandelingen lukte
het in 2013 om de eerste traceerbare
cacaomassa in onze repen te stoppen.
Dat was een enorm belangrijke stap.
Helaas is het nog niet gelukt om datzelfde
ook voor cacaoboter te fiksen. Cacaoboter
maken is ingewikkelder dan je denkt en
veel cacaoboterfabrikanten zien het nut
van traceerbaarheid nog niet. Voor hen
komt boter allemaal uit hetzelfde
ontraceerbare vlootje. Het smaakt toch
allemaal hetzelfde?!?? Hierdoor dompe
len mensen zich in onwetendheid.
Voor ons is smaak slechts één deel van
een product. Arbeidsomstandigheden,
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herkomst en de betaalde prijs vinden we
net zo belangrijk, en alleen door traceer
baarheid echt te achterhalen.

Tony’s trader:
Cocoasource

hoe wij er
chocolade
van maken
Tony’s
smaakmaker:
Barry Callebaut

Tony’s
bean-to-bar
reep

Een ander aspect is dat als je cacaoboter
maakt, je cacaopoeder overhoudt. En
omdat we heel veel boter nodig hebben,
zouden we, als we dit in eigen beheer
doen, ook veel cacaopoeder overhouden.
Wat doen we daar dan weer mee?!? Want
tja, onze chocolademelk verkoopt helaas
nog niet zo goed dat we alle poeder ook
nodig hebben. Daarom praten we nu met
chocoladebedrijf Barry Callebaut en andere
partijen om samen met ons de volgende
stap te zetten. Wij weten het zeker:
traceerbare cacaoboter komt er aan!

cacaoboter, suiker,
en eventueel andere
ingrediënten

Tony’s ongelijke
repenmakers: Althaea
en Kim’s Chocolates

inclusie per smaak
(hazelnoten, noga,
karamel, etc.)

G4-12
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melk uit
West-Europa
meringue uit België:
vrije uitloop eieren
zeezout
uit België
noga uit
België:
Fairtrade

pecannoten uit de
Verenigde Staten
amandelen uit de
Verenigde Staten:
dispensatie
Fairtrade

tijdelijk: cacao uit
Peru: biologisch
Fairtrade voor
chocolademelk
carageen: ergens
uit de oceaan

popcorn uit Nederland: non-GMO
marshmallow,
drop en discodip
uit Nederland

koek uit
Duitsland
walnoot uit Frankrijk:
dispensatie Fairtrade

hazelnoot uit
Nederland, Italië,
Duitsland en Spanje

karamel
uit België
en Italië

cacao uit Ivoorkust
en Ghana: Fairtrade

banaan uit
Colombia:
Fairtrade

suiker uit WestEuropa: Fairtrade
mass balance
rabarber
uit Polen

gevriesdroogde
kers uit Polen,
Servië, Turkije en
Bulgarije
rozemarijn uit
Turkije: dispensatie
Fairtrade
vijg uit
Turkije

koffie uit
Ethiopië:
Fairtrade

kokos uit
Sri Lanka:
biologisch

sojalecithine:
non-GMO

waar komt al
dat lekkers
dan vandaan?

sinaasappel uit Brazilië,
Zuid-Afrika, Mexico,
Argentinië en Uruguay

rietsuiker uit
Mauritius:
Fairtrade
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hoofdstuk zeven:

d
e
o
g
voorbeeld
t
e
dvo
olgen
.. de grens over
Het is duidelijk: we willen de chocolade-industrie veranderen.
Verschil maken. In 2015 hebben we op dit vlak belangrijke
stappen gezet. We kiezen nog beter waar we ons verhaal
vertellen. Zo zijn we nu voor het eerst betrokken bij
internationale samenwerkingsverbanden, vinden onze weg op
de internationale markten, zoeken toenadering tot de
politiek en zijn we, ja echt waar, voorzichtig gestart
een wetenschappelijke bril op te zetten.

h

elaas, met alleen een succesvolle businesscase in Nederland overtuigen we
de choco-collega’s van andere bedrijven niet. Bovendien vraagt ‘n slaafvrije
chocoladewereld, met een levenswaardig bestaan voor iedereen, verantwoor
delijkheid van meer partijen dan alleen de industrie.

Wat is nodig om te inspireren?
In het najaar van 2013 hebben we in kaart
gebracht wat er, door de verschillende spelers
in de chocosector, gedaan moet worden om
chocolade 100% slaafvrij te maken. Denk aan
consumenten die andere keuzes kunnen maken
als ze boodschappen doen, of de supermarkten
die zelf bepalen welke producten ze in het
schap leggen. En wat denk je van banken? Die
verstrekken leningen aan chocogiganten waar
mee ze oneerlijk geproduceerde cacao inkopen.
En ook voor de politiek is er ’n rol. Die zou
betere wetgeving over kinderarbeid kunnen
opstellen, en uiteraard moeten zorgen voor
naleving hiervan. We deden dit onderzoek
trouwens samen met Nathalie Rey. Zij is een
internationale expert in het ontwikkelen van
campagnestrategieën en draaide tijdelijk vrij
willig mee in Team Tony’s om met ons voor de
eerste keer een stakeholderanalyse te maken;
wie doet wat in de sector en wat kunnen wij doen?

Jahaaa, we gaan de grens over!

Een belangrijke conclusie én actiepunt: we moeten beter overdenken hoe en waar we
ons verhaal gehoord krijgen. We moeten beter formuleren wat we vragen van andere
spelers én we moeten de politiek laten inzien dat het in de cacaosector nog steeds
ongelijk verdeeld is. In 2014 bleek het nog te vroeg om die conclusie in de praktijk
te brengen, we waren er simpelweg nog niet klaar voor. Inmiddels wel.
In 2015 hebben we stappen gezet die soms ook voor ons nog even wennen zijn. Zo
zijn we nu betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden die de cacaowereld
willen veranderen, zoeken we toenadering tot de politiek en zetten we stappen om
wetenschappelijk bezig te gaan.
Inspire to Act goes international
Nederland is een prachtig land, maar niet het enige of grootste chocoladeland in de
wereld. Als we willen dat de grote chocoladegiganten ons voorbeeld gaan volgen, is
het belangrijk op hun vizier te komen en dus ook in andere landen succesvol te zijn.
De stap naar internationale uitbreiding sluit helemaal aan bij onze routekaart.
Soms moeten we wel een beetje blozen van het buitenlandse enthousiasme voor
Tony’s. We krijgen verzoeken vanuit alle hoeken van de wereld: van Singapore en
Accra tot aan New York.
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In de Verenigde Staten begint onze fanbase inmiddels flink te groeien. We zijn heel
gericht begonnen in Portland, Oregon (PDX), het mekka van bewust en lekker eten,
en breiden vanaf daar uit volgens het olievlekprincipe. Overal waar we komen delen
we het verhaal van Tony’s – in de winkel, op straat en zelfs op het nieuws. Het
enthousiasme waarmee Tony’s ontvangen wordt, daar worden we nou écht blij van.
We kiezen er bewust voor om onze ogen nog even te richten op de VS, maar stiekem
begint ’t in onze buikjes al te kriebelen voor de volgende gouden markt, ‘the UK’.

PDX
or bust!

Net echt: we netwerken
Wij roepen chocobedrijven op de 5 samenwerkingsprincipes te volgen, meer samen te
werken en ervaringen te delen. Om onze chocodaad bij het woord te voegen zijn we
lid geworden van het International Cocoa Initiative (ICI). Dit initiatief, ooit opgericht
om een bijdrage te leveren aan het Harkin-Engel protocol, heeft in het verleden niet
zoveel bereikt. Toch zijn we in 2015 lid geworden. De afgelopen jaren kreeg de orga
nisatie een nieuw mandaat, met meer fondsen, meer actieve partners en betere plan
nen. Ondertussen hebben wij ook geleerd. Zeker nu we groeien als bedrijf, actiever
worden in Afrika en vinden dat de industrie meer moet samenwerken, kunnen wij
niet in ons eentje langs de zijlijn staan. Uiteindelijk is ICI het enige initiatief in de
chocoladewereld volledig gericht op de bestrijding van kinderarbeid.
Nu we lid zijn van het ICI verwachten we de komende jaren veel te leren, onze erva
ringen te delen, een goede (Fairtrade)peper te kunnen steken in de organisatie en
vooral samen te werken bij het opzetten van innovatieve pilot projecten in West-Afrika.

Wat is ‘top shelf’ in het Engels?

Goud, zilver en brons
Het is verleidelijk om overal heen te vliegen, maar we maken gerichte keuzes.
Voordat we gaan exporteren naar een nieuwe markt, onderwerpen we die markt eerst
aan een goede analyse. Behalve de lokale chocolademarkt, het prijspeil en het consu
mentengedrag is vooral het feit of we andere chocoladebedrijven kunnen beïnvloeden
in die markten een gouden voorwaarde. En zo delen we onze exportmarkten ook in;
goud, z ilver en brons.
Zo is de Verenigde Staten de thuismarkt van 3 van de 5 grootste spelers, die samen
meer dan 35% van de wereldwijde chocolademarkt in handen hebben! Bij uitstek dus
een gouden markt om impact te maken; en dat doen we door daar een relevante speler
te worden en daar een lokale Tony’s organisatie op te bouwen. In de zilveren markten
werken we samen met een lokale distributeur aan ’t bewust maken van de consument
en aan commerciële kansen. Het zijn markten waar veelal chocoladeliefhebbers en
bewuste consumenten wonen, maar die net iets minder groot zijn dan de gouden
markten. Denk aan de Scandinavische landen, België en Duitsland. Bronzen markten
tot slot zijn geselecteerde markten die specifieke kansen bieden die we vanuit
Nederland invullen.
In 2014 exporteerden we onze eerste repen naar België en Finland, terwijl in 2015
Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten volgden. Het opzetten van een internatio
nale keten met de juiste partijen, de distributie, maar ook de ontwikkeling van speci
ale producten bleek geen sinecure. De lancering in de Verenigde Staten had uiteinde
lijk een vertraging van ruim een jaar met namen omdat de groei in Nederland al onze
aandacht vroeg. Maar met de lessen die we leerden, kunnen we nu de wereld aan!

76

G4-6 G4-8

G4-15

77

Conferentietijgers
In 2014 en 2015 zochten we ook actief ’t podium op bijeenkomsten en evenementen
waar de hele choco-industrie was of waar andere stakeholders kwamen. We spraken
op fora van Nederlandse ondernemers, werden samen met de president van Ghana
uitgenodigd op een congres in Noorwegen. We waren tijdens de World Cocoa
Conference in Amsterdam het enige bedrijf dat durfde te praten over een leefbaar
inkomen. We waren vertegenwoordigd op een World Certification Conference in
Ivoorkust, op Chocoa in Amsterdam en bij een meeting van de International Cocoa
Initiative in Geneve. Wat zeg je; worden we conferentietijgers? Soms voelt dat zo,
maar alles met 1 doel; laten zien dat ’t anders kan. We vertellen ons verhaal en
motiveren anderen om ook in beweging te komen.
En deze internationale contacten geven een mooie kans. We zoeken toenadering
met partijen die bijvoorbeeld veel cacaopoeder nodig hebben (het restproduct als je
traceerbare cacaoboter wilt maken). Ook zoeken een aantal grote chocobedrijven en
retailers in Nederland en België actief contact om te horen en te ontdekken hoe wij
onze chocolade maken en nog hard groeien ook. Heeft dit allemaal al geleid tot actie?
Het (cacao)zaadje is geplant, in 2016 willen we actie zien!
Wat we ook meer willen doen in 2016 is organisaties steunen die ’t juiste geluid willen
laten horen. Het is zeer belangrijk dat boeren worden gehoord op internationale fora
en discussies, zoals bij certificeringen, discussies over prijzen en handelsconferen
ties. We juichen dan ook toe dat voor het eerst er nu een aantal initiatieven zijn
waarbij geprobeerd wordt hieraan vorm te geven. Het is namelijk van de zotte dat er
altijd over boeren wordt gepraat, maar zelden met boeren.
Tijdens de World Cocoa Conference in Amsterdam (2014), de grootste cacaoconferentie
ter wereld, is besloten dat boeren meer invloed en zeggenschap moesten krijgen.
Inmiddels zijn er 3 organisaties die op internationaal niveau boerengroepen vertegen
woordigen. Tony’s steunt zulke initiatieven natuurlijk. In september 2015 namen we
deel aan een strategische brainstorm bij een van deze organisaties en gaven we een
presentatie aan boerenvertegenwoordigers.
Social Enterprise NL
Gelukkig zijn wij niet ’t enige bedrijf dat
de wereld een stukje mooier probeert te
maken. Stel je voor! Door onze krachten
te bundelen vergroten we onze slag
kracht. We zijn er dan ook trots op dat we
lid zijn van Social Enterprise NL. Doel
van Social Enterprise NL is om de sector
van social enterprises in Nederland te
versterken en zo de maatschappelijke
impact van deze bedrijven te vergroten.
We werken actief samen op vele manie
ren, zoals het bezoek met andere social
enterprises aan minister-president Mark
Rutte en de oprichting van een leerstoel
in Utrecht. Onze ervaring met impact
meting is met vele andere partners
gedeeld. Social Enterprises zijn da bomb!
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Natuur & milieu:
Tony’s Foodprint
Door wereldwijde, maar ook regionale,
klimaatverandering met temperatuur
stijgingen en de uitdroging van grote
gebieden in het vooruitzicht, loopt de
cacaoproductie in delen van West-Afrika
direct gevaar. Daarmee raakt klimaat
verandering het inkomen van de cacao
boeren. Aandacht voor het milieu vinden
wij niet meer dan logisch. We communi
ceren er als merk met een sociale missie
misschien minder over dan veel partners
van ons verwachten. Toch hebben we onze
impact op natuur en milieu inmiddels
aardig in kaart en wel in Tony’s Foodprint.
Het gaat hierbij om meer dan alleen cacao
(waarvan we onze Foodprint trouwens al
in 2013 berekenden).
Voor een volledige Foodprint gaan we door
de hele keten: hoe zit het met suiker, melk
poeder en verpakkingsmaterialen? Onze
sugarbabe Vera leverde daarvoor tijdens
haar stage in 2015 puik werk. Zo weten
we nu dat rietsuiker van kleinschalige
suikerboeren in de tropen geregeld
milieu-onvriendelijker wordt verbouwd
dan Europese bietsuiker.
Tijdens de zoektocht popten zaken op die
tegenvielen. Zo bleek onze aluminiumfolieleverancier al anderhalf jaar niet meer te
werken met de deels gerecyclede materialen.
Daar wordt natuurlijk niemand blij van.
We zijn daarover met hem in gesprek en
kijken naar nieuwe opties én naar onze
eigen processen.
De belangrijkste Foodprint-inzichten kregen
we samen met True Price, met steun van
de Rabobank Foundation eind 2015.
Hierbij keken we niet alleen naar de ener
gierekening van onze chocoladefabriek,
maar ook naar bijvoorbeeld het water dat
nodig is om cacao en suiker te verbouwen.
We berekenden hoeveel voer de koeien eten
voor onze melkpoeder. En ja, zelfs het
broeikasgas van een goeie koeienvlaai zit
erbij. We weten nog niet voor elke reep pre
cies waar de melkpoeder en de suiker van
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Tony’s melkreep:
506 gram CO2 per reep

puur:
142 gr

daan komen, en daarom zijn we uitgegaan
van gemiddelden. Bij de CO2-voetafdruk
hebben we de foodafdruk van Nederlandse
melkpoeder en Duitse suiker genomen. Het
grootste gedeelte van alle broeikasuitstoot
komt uit de productie voor de melkpoeder,
ruim 70%! Van de broeikasgasuitstoot
komt 8% door de productie van de reep zelf
en de verpakking. Dit laatste is minder dan
we zelf hadden gedacht.
Het duurde langer dan verwacht om alle
gegevens te verzamelen. Wel weten we nu
van al onze grondstoffen wat Tony’s
Foodprint is. Bovendien hebben we intern
alvast het nodige aangepakt. Alle karton
nen omdozen zijn nu bijvoorbeeld van 20%
lichter en gerecycled materiaal. En we
gaan door. Want in 2016 gaan we al onze
cacao en verpakkingen volledig CO2neutraal maken. In 2017 en 2018 nemen
we de overige ingrediënten onder handen,
en dat doen we door continu te kijken
waar we kunnen reduceren. Waar het echt
niet anders kan, compenseren we. Om
daarbij de juiste stappen te zetten zijn we
in gesprek met de Naga Foundation. Deze
stichting richt zich op vergroening van de
droge gebieden in Afrika en wil tegelijker
tijd lokale economieën stimuleren. Kortom,
we hebben aandacht voor ons milieu: nu
en straks.
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B-Corp
B-Corp is een Amerikaans initiatief dat verder kijkt dan
de boer in Afrika, een groot verschil met veel andere
initiatieven. B-Corp is een internationaal ambitieus
netwerk van Benefit Corporations. Dit zijn bedrijven die
niet alleen meerwaarde willen creëren voor hun eigen
stakeholders, maar voor de samenleving in het alge
meen. Het lidmaatschap geeft ons inzicht in zaken
waar we eerder nog niet goed over hadden nagedacht.
Bijvoorbeeld; hoe zorgen we dat niet alleen de boeren,
maar ook de inpakkers in de fabrieken goed behandeld
worden. En wat doet Tony’s Chocolonely op het diversi
teitbeleid van het eigen personeel?
Ook hebben we dankzij ons B-Corp lidmaatschap een
beter netwerk kunnen opbouwen in Amerika. Zo is onze
eerste Amerikaanse klant New Seasons supermarkten
in Portland ook B-Corp gecertificeerd.
Nadat we in december 2013 als 1e Europees chocoladebedrijf en als 2e Nederlands
bedrijf zijn toegelaten, zijn we in oktober 2015 opnieuw B-Corp gecertificeerd. Ehh..
ja, dat is boekjaar 2016, maar wel mooi om te noemen! We scoorden van de 200 te
halen punten er 113, en scoorden zo 20% hoger dan de vorige keer. Ter vergelijking;
een gemiddelde B-Corp scoort 96 punten en een vergelijkbaar normaal bedrijf 51.
Bovendien zijn we in 2015 gaan deelnemen aan het Supply Chain Cohort. Dat is een
werkgroep van vooroplopende bedrijven in de B-Corp Movement. We werken samen
om de impact van de belangrijkste toeleveranciers in de eigen keten beter in beeld te
krijgen. Hoe gaan die bijvoorbeeld om met waterverbruik of arbeidsvoorwaarden van
het eigen personeel? De deelname bleek moeilijker dan verwacht, vooral omdat het
Amerikaanse B-Corp voor onze Europese toeleveranciers nog erg onbekend was. De
meeste bedrijven zijn trouwens zo langzamerhand certificerings- en beoordelingsmoe.
Jammer, maar we snappen ’t stiekem wel. Met de geleerde lessen hopen we volgend
jaar een betere impactsanalyse te maken met en voor onze toeleveranciers.
De wetenschappelijke reep
Living wage discussies, het economisch systeem, de impact van handel, klimaatveran
dering, ziektes in de cacaobomen, ontwikkelingsmodellen; ja, ook in onze sector valt
genoeg te onderzoeken. En ’t belang is nu groter dan ooit, mits al deze onderzoeken
natuurlijk leiden tot praktische toepassingen in de praktijk. Want aan een ivoren
chocostudietoren heeft niemand wat.
We maken ons hard om de eerste Leerstoel Social Entrepreneurship van Nederland
(en misschien wel ter wereld) op te richten. We willen wetenschappelijk onderzoek
ondersteunen en daarvoor werken we samen met de Universiteit Utrecht. Een belang
rijk thema is hoe social enterprises als Tony’s de industrie écht op de kop kunnen
zetten. Welke stappen kunnen chocolademakers samen nog meer zetten? Bovendien
komt er een chocopromovendus. Met wetenschappelijke blik gaat hij zeer kritisch
kijken naar alles wat we doen. 2015 werd gebruikt om de opzet van de leerstoel te
formaliseren, fondsen te werven en natuurlijk op zoek te gaan naar de beste professor
om die leerstoel te leiden. Hopelijk zal begin 2016 de leerstoel echt van start gaan..
met scripties, dikke proefschriften en grote dissertaties. We houden je op de hoogte.
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Ook kennis eerlijk delen
Naast de leerstoel delen we zoveel mogelijk onze ervaringen met anderen. Nadat
we 3 jaar geleden begonnen met een onderzoek met adviesbureau True Price (om te
berekenen wat de niet doorberekende externe kosten, zoals de sociale problemen
of milieuvervuiling, zijn bij de productie van de cacao in chocolade) is daarna True
Pricing, True Costs, Real Pricing of hoe je het ook maar noemt, ontzettend op komen
zetten. Terecht! Als gevolg hebben we het rapport met vele wetenschappers en consul
tants gedeeld in 2015. Ook nemen we deel aan een speciale internationale werkgroep
gericht op verbeteren van de Living Income berekeningen. Maar vooral blijven we
onze choco-collega’s uitdagen; nu moeten zij in actie komen.
Tony’s als studie-object
We zijn een geliefd onderzoeksobject bij scholieren en binnen studies en faculteiten.
Ook diverse promovendi gebruiken ons als case in hun onderzoek. En hoewel we
zoveel mogelijk mensen willen inspireren, moeten we keuzes maken. We zijn nog
steeds een klein team en chocolade maken is ons vak. Daarom gaan we in 2016
gerichter samenwerken met een beperkt aantal studies of onderzoeksinstituten.
Zo kunnen we meer kennis op doen of de Tony’s van de toekomst ontdekken.
Chocopolitics
We kunnen concluderen dat we als Tony’s het belang en de invloed van de politiek
in het verleden over het hoofd hebben gezien. Vanaf 2014 zijn we dan ook daar ons
verhaal actief gaan vertellen, want als de bedrijven geen actie ondernemen dan moet,
helaas, de politiek zorgen voor de juiste voorwaarden.
Maarreh.. politiek is toch heel saai?!?
Dachten wij ook, gelukkig brachten we ook daar wat leven in de brouwerij. Met onze
Chief Chocolate Officer als leading man, hadden we een goed gesprek met minis
ter-president Mark Rutte over social enterprises.
Er waren gesprekken met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken),
met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), met de Amster
damse burgemeester Eberhard van der Laan, met wethouders, en we ontmoetten en
werden als voorbeeld aangehaald door minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking).
Ook gaven we een reep aan de president
van Ghana (we denken gezien te hebben
dat karamel zeezout zijn voorkeur had)
en namen een delegatie van de Neder
landse ambassade mee naar onze part
ners in Ghana. Enne.. vinden we ’t nog
steeds saai? Nou, ’t is vooral erg nuttig.
Want als bedrijven niet snel genoeg hun
verantwoordelijkheid nemen dan moet de
politiek zorgen dat ze het doen (maar
pfff.. het duurt allemaal wel lang zeg!).
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Trots!
We zijn apetrots op Henk Jan, onze Chief Chocolate Officer. Hij werd
namens Tony’s verkozen tot Amsterdamse ondernemer van het jaar,
stond in de finale van Ondernemersverkiezing Noord-Holland (2014)
en won in oktober 2015 de EY Business Award 2015 in de categorie
“Emerging Entrepreneur”. Minstens zo trots zijn we op onze keten
regisseur Arjen. Hij kwam nieuw binnen in de Duurzame 100 (2015)
van dagblad Trouw. En niet zomaar ergens halverwege, nee, Arjen
stormde gewoon de top 10 binnen. Een prachtige plek op deze rang
lijst met meest invloedrijke en impactvolle mensen op het gebied van
duurzaamheid. Voor ons is ’t een mooi teken dat we op de goede weg
zijn. Maar ‘t is vooral een aansporing om die slaafvrije chocoladeindustrie echt werkelijkheid te maken.
EY Business Award

Nieuw binnen
met stip op
nummer 9 in de
Duurzame 100

op bezoek bij Mark

Financieele Dagblad,
6 juni 2015

Amsterdamse ondernemer
van het jaar
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hoofdstuk acht:

2o14

en ’15
in cijfers

d

it FAIRslag gaat eenmalig over een beetje een rare periode, namelijk over de
afgelopen 21 maanden: 1 januari 2014 tot 30 september 2015. We hebben
ons boekjaar verlegd. Zo sluiten we aan op het chocoladeverkoopseizoen en
loopt onze financiële jaarplanning gelijk met die van onze boerencoöperaties
in West-Afrika. We hebben dit allemaal netjes in onze statuten en andere belangrijke
documenten laten vastleggen.
Ons laatste jaarFAIRslag dateert van ruim anderhalf jaar geleden en ging over
kalenderjaar 2013. We gaan nu met name in op de financiële resultaten in boekjaar
2014/2015 (oktober-september) en vergelijken die met dezelfde 12 maanden in
2013/2014. Dat betekent dat de cijfers die we nu brengen niet aansluiten op de cijfers
uit ons vorige jaarFAIRslag. Voor de periode januari 2014 t/m september 2014 hebben
we voor de belastingdienst een verkorte financiële jaarrekening laten maken. Volg je
’t nog? Dan gaan we verder naar de doelstellingen.
Wat waren onze doelstellingen ook alweer en zijn die behaald?
Gezonde winst
Onze netto-winst na belasting over boekjaar 2014/2015 + 4,1%. Daarmee hebben
we genoeg financieel vlees op de botten om onze missie voort te zetten.
Netto-omzet boven de 10 miljoen
We wilden doorgroeien naar een netto-omzet van ruim 10 miljoen. Dat is
ruimschoots voor elkaar. De netto-omzet in boekjaar 2014/2015 is 17,6 miljoen.
Dat is een groei van 83% ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor!
Omzet

Dan nu graag je aandacht voor onze cijfers, Gouden Wikkels,
marktaandeel en de winst- en verliesrekening. En voor ons boekjaar.
Voorheen rapporteerden we de jaarcijfers over januari tot en met
december. Sinds 2014 start ons boekjaar in oktober en eindigt ’t in
september. Dus vanaf nu eten we in september oliebollen en in oktober
vieren we de start van ons nieuwe boekjaar!

17.600.00

11.900.000
9.600.000
7.400.000
4.500.000
2.400.000
2011
(jan-dec)

2012
(jan-dec)

2013
(jan-dec)
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2014/2015
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Ruim 350 ton cacaobonen kopen
Ook dat is gelukt, we kochten meer bonen rechtstreeks en traceerbaar in, maar
minder ruim dan op basis van onze omzet verwacht was. Er waren leveringspro
blemen bij Abocfa in 2014 en de nieuwe coöperatie Suhum Union in 2015. Je wilt de
cijfers weten? In 2014 kochten we samen met onze handelaar Cocoasource 375 ton
cacaobonen in bij de boeren. In 2015 was dat ruim 700 ton voor onze cacaomassa,
waarvan 475 ton in Ivoorkust. Hiervan wordt een groot gedeelte gebruikt in de repen
van 2016. Ter vergelijking; we stopten in 2015 in totaal ca. 1.345 ton bonen in de
cacaomassa en cacaoboter in onze repen.

Lotsenhus BV
(34%)

Wij zijn een social enterprise
Het combineren van commerciële doelen met sociale en maatschappelijke doelstellingen
maakt ons tot een social enterprise. Voor ons staat het creëren van sociale en maat
schappelijke impact voorop. Pas daarna volgt winst- of aandeelhouderswaarde
maximalisatie. Weer zo’n mooi financieel begrip. En dan komt er hier nog één:
rentabiliteit. Dat is voor ons geen doel op zich, maar een middel om onze sociale
missie te bereiken. Wel streven wij een voldoende winstniveau na. Daarmee laten we
de industrie zien dat een eerlijke keten gecombineerd kan worden met een gezonde
bedrijfsvoering en dito rendementen.
‘De Gouden Wikkel’
Eerlijk delen is waar Tony’s Chocolonely voor staat. Successen delen we dan ook
graag met het team waar we die successen mee behalen. Daarom hebben we Stichting
Administratie Kantoor (STAK) ‘De Gouden Wikkel’ opgericht. Nu kan iedere Tony een
stukje Tony’s aanschaffen. Je snapt dat we het hier niet hebben over onze repen.
Iedere Tony uit Tony’s Team kan op basis van de eindejaarsbeoordeling een aantal
(stemrechtloze) certificaten van aandelen kopen. Tony’s Factory BV geeft hiervoor extra
aandelen uit. De zittende aandeelhouders verwateren ten gunste van het personeel.
Hoera, 3 dochters!
Tony’s Factory BV is de holdingmaatschappij geworden en daarin zijn alle immateriële
vaste activa geplaatst. Henk Jan Beltman heeft 51% van de aandelen. De andere aan
deelhouders zijn Maurice Dekkers en Eveline Raijmans. Maurice was bij de start van
Tony’s Chocolonely de drijvende kracht achter de Keuringsdienst van Waarde.
Maurice bezit 34% van de aandelen. Eveline had tussen 2006 en 2011 de leiding over
Tony’s Chocolonely en heeft de overige 15% van de aandelen.
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Big Eve BV
(15%)

STAK ‘De gouden
Wikkel’ (0%)

Tony’s Factory B.V.

Go international
De omzet en resultaten hebben we vooral in Nederland behaald. Maar onze
repen liggen sinds 2014 in België, Finland en sinds 2015 Zweden en Duitsland
in de winkels. De lancering van Tony’s in de USA duurde langer dan gedacht. Maar we
did it en sinds september 2015 liggen we ook in Portland in de schappen. Bring it on!
Direct to consumer
We wilden de rechtstreekse relatie met fans versterken door verkoop van nieuwe
producten in onze webshop. Dat blijft nog even op onze agenda staan. Wel hebben
we een CRM-systeem geïmplementeerd. Ehhhhh.. watte?!? Een softwaresysteem dat
ons helpt om jou te helpen als je ons belt of mailt. Als je bijvoorbeeld een klacht hebt,
leggen we dat vast. Niet met pen en papier, maar in het systeem. De volgende keer dat
je ons bijvoorbeeld mailt of belt, weten we meteen wie je bent (ja echt!) en waar we je
van kennen.

A Genuine Chocolate
Company BV (51%)

Tony’s Chocolonely
Nederland BV

Tony’s Chocolonely
Inc.

Tony’s Team BV

Onder Tony’s Factory BV hangen de 3 100% dochter-vennootschappen.
Jawel, Tony’s Factory BV heeft per 1 juli 2014 3 dochters gekregen:
• Tony’s Chocolonely Nederland BV: hierin vallen de Nederlandse activiteiten.
• Tony’s Chocolonely Inc.: hierin vallen de Amerikaanse activiteiten.
• Tony’s Team BV: hierin zijn alle arbeidscontracten ondergebracht.
Dutch Good Growth Fund (DGGF)
Het DGGF helpt Nederlandse ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden
en opkomende markten met op maat gesneden dienstverlening. Een hele mond vol.
Het fonds is gericht op impact maken in onder andere West-Afrika en valt onder het
ministerie van Buitenlandse Zaken. DGGF heeft een omvang van 700 miljoen.
Tony’s Chocolonely heeft bij DGGF een aanvraag gedaan voor co-financiering (samen
met de Rabobank) van het werkkapitaal en de voorfinanciering van cacaobonen.
Goed nieuws: in oktober 2015 zijn de afspraken succesvol afgerond. Het geeft ons
de rust en ruimte om ons te richten op groei én impact maken.
Nog meer percentages
Hoe meer repen we verkopen, hoe meer cacao we kunnen verwerken en hoe meer
boeren met ons kunnen samenwerken. Dus hoe succesvol we zijn in repen verkopen
is belangrijk voor ons. Daarom houden we ons marktaandeel goed in de gaten. In
2015 (tot oktober) is ons marktaandeel 8,8%. Dat betekent dat 8,8% van de omzet
door chocoladerepen in Nederlandse supermarkten Tony’s repen zijn. Vorig jaar was
dit marktaandeel over dezelfde periode nog 4,5%. Da’s een groei van 97%! Whoop
whoop high five!
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Nu door naar de droge cijfers:
Winst- en verliesrekening

Balans
1-10-2014 t/m 30-9-2015

Netto Omzet
Inkoopkosten
Kostprijs verkopen
Tony’s Additionele Premie

1-10-2013 t/m 30-9-2014

17.621.473
11.035.799
10.925.312
110.487

9.649.199
6.021.621
6.021.621

Bruto Marge
Bruto Marge Percentage

6.585.674
37,37%

3.627.578
37,59%

Personeelskosten

1.927.865

1.365.232

Verkoopkosten
Marketing & PR
Promotiebijdragen
Premies
Fairtrade premie
Chocolonely Foundation premie
Reis en representatiekosten
Overige verkoopkosten

2.241.403
490.197
1.220.655
362.817
187.892
174.925
119.507
48.228

1.179.208
180.659
730.021
234.762
139.386
95.376
24.504
9.262

Logistieke kosten

616.841

363.457

Algemene kosten

644.009

317.059

1.155.555

402.623

Afschrijvingen

160.689

115.105

EBIT

994.866

287.518

34.891

30.807

Belastingen

230.554

32.600

NETTO WINST

729.421

224.111

4,1%

2,3%

EBITDA

Financiele baten en lasten

NETTO WINST PERCENTAGE
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30-09-2015

30-09-2014

Activa
Vaste Activa
Immateriele Vaste Activa
Materiele Vaste Activa
Voorraden
Debiteuren en overige vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

4.889.685
410.012
138.037
271.975
1.860.049
2.619.624
2.468.362
151.261

2.522.776
374.154
198.060
176.094
808.060
1.340.562
1.265.289
75.273

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst en gestort kapitaal
Agio reserve
Wettelijke reserve
Algemene reserve

4.889.685
809.511
32.000
314.125
105.227
358.159

2.522.776
480.932
32.000
314.125
115.035
19.772

Current liabilities
Rekening Courant
Handelscrediteuren
Belastingen en sociale premies
Overige schulden en overlopende passiva

4.080.174
985.590
2.145.232
193.066
756.287

2.041.844
155.017
1.374.469
140.751
371.607
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Tony’s vrijwillige bijdragen

De Chocolonely Foundation

Fairtrade premie cacao
Fairtrade premie suiker

247.285,57
46.731,02

Totale Fairtrade premie voor onze couverture

294.016,59

Tony’s additionele premie voor traceerbare bonen
in cacaomassa

110.487,00

Fairtrade premie cacaopoeder
Fairtrade premie suiker

7.765,87
319,09

Totaal Fairtrade premie chocolademelk

8.084,96

reservering Chocolonely Foundation
bedrag License Fee Max Havelaar

174.925,00
187.892,00

TOTAAL vrijwillige bijdragen:

775.405,55

De Chocolonely Foundation steunt projecten die een
100% slaafvrije cacaoketen dichterbij brengen. Tony’s
Chocolonely reserveert jaarlijks 1% van de netto-omzet
voor activiteiten van de Foundation.
Om onafhankelijkheid te garanderen heeft de
Foundation een onafhankelijk bestuur. Het bestuur
bepaalt de strategie en geeft goedkeuring aan projecten.
De Foundation is ANBI gecertificeerd.

We hebben in totaal 775.405 aan vrijwillige bijdragen gedaan. Wat dit inhoudt?
Eigenlijk is dat de optelsom van onze uitgaven die direct of indirect ten goede moeten
komen aan de cacaoboeren en onze strijd voor een slaafvrije sector. Met de
Fairtradepremie en Tony’s vrijwillige premies betaalden we een extra bijdrage aan de
boeren en hun coöperaties. Een speciaal vermelden waard is dat we in ’t boekjaar zelf
besloten een reservering te maken van 43.970,31. Dit bedrag zit in Tony’s additio
nele premie van 110.487. Omdat we eind 2014 cacao tekort kwamen, moesten we
tijdelijk overschakelen naar mass balance in plaats van traceerbare cacao. Tony’s
additionele premie voor deze hoeveelheid hebben we dus gereserveerd. Het bedrag
hebben we gedeeltelijk besteed om Abocfa te helpen betere dataverzameling te realiseren,
maar zal worden ingezet om nog meer cacaoboompjes te kopen die op het FAIRlang
lijstje staan van onze West-Afrikaanse partners.
Met de license fee steunden we Fairtrade om een groter marktaandeel te krijgen voor
eerlijke cacao en steun aan de boeren. En natuurlijk was er onze bijdrage aan de
Chocolonely Foundation.

Sinds 2013 zijn 9 projecten ondersteund, met een totale
waarde van ruim 560.000. Stuk voor stuk mooie pro
jecten: de bouw van een school in Ivoorkust, een nieuw
opvanghuis voor voormalige kindslaven in Burkina
Faso, steun aan boerenorganisaties, een educatieproject
in Ghana en de financiering van onderzoek en publica
ties voor een betere cacao-industrie.
In 2015 reserveerden we 174.925 voor de
Chocolonely Foundation, naast de openstaande ver
plichting van Tony’s uit de vorige jaren ( 191.972).
Tony’s Chocolonely maakt het gereserveerde bedrag
altijd in delen over (na een betaalverzoek per project
van de Foundation). Voordeel daarvan is dat onze
reservering niet ineens in z’n geheel op de bank
rekening van de Foundation belandt.
In het boekjaar 2015 is er in totaal 95.378 voor
projectbetalingen overgemaakt. In 2016 lopen er nog 4
projecten door. Die projecten hebben we al opgenomen
in de huidige voorziening, ja zo heet dat. Eind 2015
heeft de Foundation nog een bedrag van 106.656
vrij te besteden voor nieuwe projecten. In november
2015 besluit het bestuur welke projecten goedkeuring
krijgen.
Meer informatie over de Foundation en de projecten
vind je op www.chocolonelyfoundation.org
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hoofdstuk negen:

let’s
raise

the bar!
.. en nu doorrrrr
We hebben de afgelopen anderhalf jaar veel bereikt,
en daar zijn we geweldig trots op. We gaan de toekomst
met vertrouwen tegemoet.

w

e sluiten de boeken van 2014 en 2015, ’t is klaar. Op naar 2016! Samen
maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade. Komend jaar gaan we door
groeien om onze impact verder te vergroten. Onze meetbare doelen zijn:

26,4
miljoen euro omzet met
4,5% netto winst

1.1o0

ton (minimaal) bean-to-bar bonen met Tony’s premie
voor onze cacaomassa.

We halen in Nederland over het hele jaar
een marktaandeel van

12,5%

De bekendheid van slavernij in de cacao
sector stijgt van 37% naar

5o%
(onder kopers) en van 22% naar 30%
(niet-kopers).

1.2o0
boeren (minimaal) profiteren van onze premie.
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Om deze ambities te bereiken doen we dit:

1 2 3 45
foto: Reinier RVDA

Set the standard
We vergroten onze impact
in West-Afrika, laten zien
dat onze aanpak met 5
principes werkt en schaal
baar is. Onze kennis en
ervaring delen we met
anderen. Samen zetten we
de norm tot 100% slaaf
vrije chocolade en zo
inspireren we anderen in
de industrie ons voorbeeld
te volgen.

Tony’s movement
We informeren, inspireren
en activeren onze vrien
den en stakeholders om
samen 100% slaafvrij de
norm in chocolade te
maken. We versterken
onze eigen digitale com
municatie en maken die
interactief, zodat we echt
met onze vrienden en
stakeholders in contact
zijn en blijven.

Tony’s product
development
We verbeteren Tony’s
productontwikkeling en
-management, want met
onze chocolade vinden we
de weg naar het hart van
onze vrienden. We zetten
de volgende stap naar
100% slaafvrije cacao
in onze eigen reep met
traceerbare cacaoboter.

Future growth & impact
Dankzij onze groei in
omzet, cacaobonen en
marktaandeel is impact
en het bereiken van onze
visie haalbaar. Om de groei
in de toekomst te behouden,
investeren we nu fors in
nieuwe marktkansen voor
de langetermijn. We gaan
de grenzen over om zo
nog meer mensen bij ons
verhaal te betrekken.

Grow strong
Om ook in de komende
jaren gezond te blijven
groeien, gaan we Tony’s
organisatie verder verster
ken. We brengen structuur
aan waar ’t nodig is, blijven
in ons team investeren en
zorgen voor ontwikkeling,
voeren een degelijk finan
cieel beleid en investeren
in systemen en software.

Ben je ook zo benieuwd
naar ’t resultaat?
Ha, wij ook. In het volgende
jaarFAIRslag lees je of ’t
is gelukt. Wij zijn vast
besloten om alle chocolade
slaafvrij te maken. Help
ons bewijzen dat ’t kan!
Enne.. wil je een keer met
ons van gedachten wisse
len of heb je een über
geweldige Tony’s Choco
lonelychocoladefondant
cake gemaakt? Laat ’t
weten. We zijn er op
Facebook, Twitter,
Instagram, je kunt ons
bellen, mailen of een
mooie handgeschreven
brief bezorgen. Vinden we
allemaal leuk. Je vindt
ons hier:

TonysChocolonely
@TonyChocolonely
@tonyschocolonely
mailme@tonyscholonely.com
www.tonyschocolonely.com
Tony’s Chocolonely
Polonceaukade 20 (Westerpark)
1014 DA Amsterdam
chocofoon: 020 20 512 00
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GRI-inhoudsopgave G4 Core

ALGEMENE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
Algemene
standaard
informatievoorziening Pagina
Beschrijving
1. Strategie en Analyse
G4-1
6,7	Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie
over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en
haar strategie.
2. Organisatieprofiel
G4-3
95
Naam van de organisatie.
G4-4
achterflap
Voornaamste merken, producten en/of diensten.
G4-5
95
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.
G4-6
9, 11, 57, 76	Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen
met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie
voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen.
G4-7
86, 87
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.
G4-8
76
Afzetmarkten.
G4-9
33, 85, 89-90
Omvang van de verslaggevende organisatie.
a) 11 mensen met een voltijdscontract a.Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht.
G4-10		
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemers
(waarvan 27% vrouw) en 13 met
categorie en geslacht.
een deeltijdcontract (waarvan 77%
c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere
vrouw).
hulppersonen en geslacht.
b) 19 mensen met een vast contract
d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht.
(waarvan 47% vrouw) en 5 met
e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitge
een tijdelijk contract (waarvan
voerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aange
80% vrouw).
merkt of door andere personen dan de eigen werknemers/hulp
c) niet van toepassing
personen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers
d) p24
daaronder begrepen.
e) 1 zelfstandige werkt 2 dagdelen
f. Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals
per week
seizoenarbeid in de toeristische of agrarische sector).
f) geen schommelingen in personeels
bestand, wel sterke groei.
G4-11
0%	Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.
G4-12
71
Toeleveringsketen van de verslaggevende organisatie.
G4-13
85-87	Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft
omvang, structuur of eigendom.
G4-14
79	Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslag		
gevende organisatie.
G4-15
22, 77, 78, 80	Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatie
ven die de organisatie onderschrijft.
G4-16		
De Jonge Turken, Food Service Netwerk, Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en
EFMI, Social Enterprise NL, B Corp,
nationale en internationale belangenorganisaties.
Nima, International Cocoa Initiative,
FairTrade, Huurderscommissie
Westergas
3. Vastgestelde Materiële Aspecten en Afbakening
G4-17
11, 87
Operationele structuur, afbakening van het rapport.
G4-18
9-11
Proces en uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud en de
		
afbakening van verslag.
G4-19
11
Opsomming materiële aspecten.
G4-20
11
Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie.
G4-21
11
Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie.11
G4-22
85
Gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte
		
informatie.
G4-23
85
Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes
		
ten aanzien van reikwijdte of afbakening.
4. Stakeholderbetrokkenheid
G4-24
9-10	Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie
heeft betrokken.
G4-25
9-10
Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.
G4-26
9-10
Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de
		
frequentie ervan per type en groep belanghebbenden.
G4-27
10-11
Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie
		
hierop heeft gereageerd.
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Algemene
standaard
informatievoorziening Pagina

Beschrijving

5. Verslagprofiel
G4-28
5, 85
Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.
G4-29
85
Datum van het meest recente verslag.
G4-30
5, 85
Verslaggevingscyclus.
G4-31
5, 85
Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.
G4-32
96-97
De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie en de
		Het jaarverslag is in overeenstemming GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.
met de kernachtige (core) optie.
KPMG controleert het financieel jaar
Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken
G4-33				
verslag. Avance controleert de voort
van externe assurance van het verslag.
gang op onze routekaart maar niet dit
FAIRslag of delen daarvan.
		
6. Bestuursstructuur
G4-34
32, 33	De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van
		
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.
7. Ethiek en Integriteit
G4-56
28,32
Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes
		
en uitgangspunten met belang op vlak van MVO.

SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
Materieel
Managementaanpak
Pagina
Omissies Beschrijving
aspect
en indicatoren
Categorie: Economisch
Economische
G4-DMA
11, 86		Waarom het onderwerp materieel is, de
prestatie 				impact van het onderwerp en hoe de
organisatie ermee omgaat.
G4-EC1
66, 67, 88, 89-90		Directe economische waarden die zijn
				
gegenereerd en gedistribueerd.
Inkooppraktijk G4-DMA
11, 58, 59		Waarom het onderwerp materieel is, de
impact van het onderwerp en hoe de
organisatie ermee omgaat.
FP1
74% repen traceerbaar,
Percentage gekocht volume van
		
26% Fairtrade mass balance.	leveranciers conform bedrijfsinkoopbeleid.
FP2
100% cacao is Fairtrade
Percentage gekocht volume dat wordt
		
gecertificeerd.		geverifieerd als zijnde in overeenstemming
met geloofwaardige internationaal erkende
verantwoordelijke productienormen.
Categorie: Sociaal
Subcategorie: Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Assessment van G4-DMA
9-11, 20		Waarom het onderwerp materieel is, de
toeleveranciers 				
impact van het onderwerp en hoe de
op arbeids-				
organisatie ermee omgaat.
omstandigheden
G4-LA15
20		Belangrijke huidige en potentiële negatieve
gevolgen voor arbeidsomstandigheden in de
supply chain en de getroffen maatregelen.
Subcategorie: Mensenrechten
Kinderarbeid
G4-DMA
9-11, 20		Waarom het onderwerp materieel is, de
impact van het onderwerp en hoe de
organisatie ermee omgaat.
G4-HR5
20		Activiteiten en leveranciers gekenmerkt
met significant risico voor gevallen van
kinderarbeid, en maatregelen die bijdragen
aan de daadwerkelijke afschaffing van
kinderarbeid.		
Dwangarbeid of G4-DMA
9-11, 20		Waarom het onderwerp materieel is, de
Onvrijwillige 				
impact van het onderwerp en hoe de
Arbeid 				
organisatie ermee omgaat.
G4-HR6
20		Activiteiten en leveranciers gekenmerkt met
significant risico voor gevallen van gedwon
gen of onvrijwillige arbeid, en die bijdragen
tot de uitbanning van alle vormen van
dwangarbeid of onvrijwillige arbeid.
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onze
routekaart

En daar zijn we met de kleine lettertjes. Nee, geen rare voorwaarden of disclaimers,
maar gewoon onze interne doelstellingen op onze routekaart zoals we die afgelopen
jaar hadden opgesteld. Onze doelstellingen zijn een combinatie van impact en inspan
ningsdoelstellingen. De routekaart maakten we voor ’t eerst in 2012 en kozen toen
2018 als richtjaar voor onze middellangetermijndoelstellingen. Dat jaar is voor ons
een belangrijk meetpunt van onze impact op weg naar een slaafvrije industrie.
We weten dat sommige accountants onze kleine lettertjes niet perfect zullen vinden.
Transparant als we zijn, willen we ze uiteraard wel met je delen. En ook wij vinden
dat het uiteraard altijd beter kan. Daarom zullen we in 2016 onze routekaart begrij
pelijker maken én verbeteren met geüpdate doelstellingen en betere KPI’s (die kun je
dus meten). Houd onze website in de gaten. Hier zullen we de nieuwe en verbeterde
routekaart publiceren.
Oja, tot slot toch nog een advies: pak je leesbril er maar bij, want de lettertjes zijn
écht klein (echt!).

start 2005

Tony’s m aakt bewust
start 2012

Tony’ s geeft ’t
voo rbeeld
hoe eerder,
hoe beter

g oed voorbeeld
doet volgen
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Tony’s maakt bewust
thema

onderdeel

onze standaard

variabelen

doel boekjaar 2015

behaald?

doel 2018

Tony’s betrekt
de consument

Tony’s zoekt actief
naar nieuwe manieren/
kanalen om misstanden
in de cacaosector naar
consumenten te
communiceren.

Tony’s voert jaarlijks aansprekende activiteiten uit
met betrekking tot Serious About People.

# jaarlijkse consumentenacties mbt social issues in
de keten.

Presentaties, online communicatieplan gemaakt
en uitgevoerd, consumentenactie, eerste grote
serious campagne.

Consumentenactie uitgevoerd, online communicatieplan gemaakt en uitgevoerd (met nieuwe social media
manager); presentaties gegeven.

Jaarlijks te bepalen

Consumenten weten
hoe het zit

Alle consumenten zijn
zich bewust van de
misstanden in de cacaosector.

Jaarlijks onderzoek naar bewustzijn bij consumenten
als onderdeel van Tony’s strategie.

% choco-consumenten in Tony’s markten dat zich
bewust is van misstanden in de cacao-sector zoals
uit eigen onderzoek blijkt.

Brandtracker uitgevoerd.

ja

80%

Fans zijn ambassadeurs

Onze fans kennen onze
visie en delen deze actief
met anderen.

Tony’s informeert zijn consumenten zo eerlijk, volledig mogelijk; hierdoor weten ze wat er speelt in de
cacaoketen en gaan ze hier actief mee aan de slag.

% fans dat weet waarom en hoe Tony’s chocolade
gemaakt wordt.

Brandtracker uitgevoerd.

ja

100%

100
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Tony’s geeft ’t voorbeeld
thema

onderdeel

onze standaard

variabelen

doel boekjaar 2015

behaald?

doel 2018

De beste chocolade

Volwaardig smaakprofiel

Door expert proevers erkend als professioneel,
complete smaak.
Tony’s heeft zijn eigen unieke receptuur voor alle
producten.
Tony’s gebruikt alleen verse cacaobonen voor het
maken van de couverture en chocolade.

Professioneel smaakpanel kiest voor Tony’s.

N/A

couverture opgesteld ism experts Barry Callebaut.

TBD

% van het geproduceerd volume gebaseerd op eigen
recept.
% van geproduceerd volume per jaar met bonen
gegarandeerd uit hetzelfde of afgelopen seizoen.

100%

100%

80% van de cacao in de cacaomassa.

51% (met name cacaomassa in pure recepturen was
Mass Balance).

Kwaliteitsboon

Tony’s cacaobonen zijn van hoge kwaliteit.

Cut test scores.

ja

Traceerbare ingredienten
van onze partners

Tony’s ingredienten zijn 100% traceerbaar tot
aan de boer.

% per hoofdingredient dat binnen Tony’s
systeem traceerbaar is tot aan de boer.

Alleen ‘clean label’
ingrediënten

Alle ingredienten zijn puur natuurlijk, dus zonder
kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen en natuurlijk ook geen genetisch gemodificeerde ingredienten of
rare chemische conserveringsmiddelen.

% producten zonder kunstmatige toevoegingen.

% rejected beans in Ghana is minder dan 20%,
specs couverture in eigen bezit.
100% van de cacaomassa, plan goedgekeurd voor
traceerbare cacaoboter, keuzes gemaakt voor
traceerbare ingredienten in nieuwe receptuur
chocolademelk.
100%

We willen geen smaken uit de catalogus, met eigen smaakprofielen, traceerbaarheid en bonen uit West-Afrika.
Bonen worden alleen gekocht om chocolade te maken,
niet om mee te gokken op de wereldmarkt ten koste
van de boer.
We kopen cacao van professionele boeren die alleen
goede bonen leveren, die daardoor meer verdienen.
100% van de grondstoffen

Tony’s het favoriete
merk van chocoladeliefhebbers
Consumenten vinden
Tony’s de lekkerste

Tony’s Chocolonely is het meest favoriete
chocolade merk.

Awareness meten via tracker; Bekendheid (spontaan, geholpen, past bij mij, past 4 weeks usage.

Brandtracker uitgevoerd.

Consumenten vinden ons de lekkerste.

% consumenten in smaakpanel dat Tony’s kiest
tijdens (blinde) testen.

Brandtracker uitgevoerd.

Een gemotiveerd team

Tony’s is the Great Place
to Work

Om onze missie te bereiken heeft Tony’s Chocolonely
de meest bijzondere mensen in het team. Alle teamleden zijn zeer gemotiveerd en tevreden, waarbij Tony’s
zich inspant om de beste werkgever te zijn.

Great Place to Work Enquete (Credibility, Respect,
Fairness, Pride & Camaraderie) scoort Tony’s op alle
onderdelen 8,5 of hoger.

Werkpret enquete gemiddeld een 8.2.

Goede boeren

Tony’s eigen keten
slaafvrij

Er vinden geen vormen van moderne slavernij plaats
in Tony’s keten.

# misstanden aangetroffen in de keten.

0

Aantal actieve monitoringsactiviteiten van Tony’s
om slavernij uit te sluiten.

4 eigen bezoeken, FLO inspecties en meerdere bezoeken consultants; digitale dataverzameling met data
van alle boeren voltooid.
0 op basis van eigen data collectie en FLO
rapportages.

Unieke & eigen
receptuur
Verse cacao

Een succesvol merk

Sterke cooperatie

Lange termijn relaties
Een eerlijke prijs

Toereikende (sociale)
voorzieningen; werk
omstandigheden, gezondheidzorg en educatie
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Definitie clean label onder review, wel 100% productie
zonder kunstmatige toevoegingen

ja
ja
Bijna; 8.1

0
ja

In de boerenfamilies waar Tony’s mee werkt vindt
geen gevaarlijke kinderarbeid meer plaats.

# ontdekte gevallen van illegale kinderarbeid.

Tony’s partner cooperaties worden ondersteund om
sterker te worden en een betere positie ten opzichte
van andere spelers in de keten in te nemen.

% operationele kosten betaald door externe partijen
(per organisatie).
% boerenorganisaties met heldere en functionerende
governance structure.
% boerenorganisaties met helder beleidsplan.
Aantal activiteiten door de cooperatie voor de leden
georganiseerd.
% van de premie betaald voor de cacaobonen dat
cash aan de individuele boer uitbetaald wordt.

Abocfa; 25% Ecookim; 15%.

Aantal handelspartners waarmee lange termijn
(langer dan 3 jaar) contracten/MoU is afgesloten.
Totaal Farmgate price incl. premium betaald tov
gemiddelde farmgate price voor cacao aan boer in
betreffende land.
Er is een eigen onafhankelijke onderbouwing
gemaakt voor de hoogte van de extrapremie.
% Betaalde meerprijs door Tony’s aan de producentenorganisaties gebasseerd op ‘Tony’s Pricing
Theory’.
% ingredienten dat gecertificeerd is of voldoet aan
eisen certificeringen.

3

%families van Tony’s boeren dat genoeg middelen
heeft om naar de dokter te gaan indien noodzakelijk.
% families op redelijke afstand (x) tot medische
voorziening.

Afstanden gemeten en noodzakelijke data verzameld om verder te kunnen analyseren.

Check; Cropster na 1 sept, eigen vragenlijst Avance

% kinderen t/m 15 van Tony’s boeren dat naar
school gaat.
% kinderen t/m 15 dat kan lezen, schrijven en
rekenen.
% getrainde boeren per cooperatie in duurzame
productiemethoden.
Gemiddelde Productiviteit in kg/Ha per cooperatie.

Doel actie; onderwijsprojecten en verbetering
onderwijs wordt langdurig ondersteund in
gemeenschappen van de partners.

Project met Edukans in Ghana en nieuwe school
gesteund in Ivoorkust.

Tony’s gaat langdurige en directe handelsrelaties aan
met zoveel mogelijk producentenorganisaties.
De prijs die boeren, die aangesloten zijn bij Tony’s
leveranciers, ontvangen voor hun cacao is beter dan
gemiddeld in het land.
De extra premie die producentenorganisaties ontvangen is gebasseerd op ‘Tony’s Pricing theory’.

Alle grondstoffen van Tony’s worden ingekocht volgens de eisen van een ISEAL certificeringsstandaard
en waar mogelijk gaan we verder.
Tony’s draagt eraan bij dat boeren, waar Tony’s mee
werkt, en hun families toegang tot gezondheidszorg
hebben.

Van de boerenfamilies waarvan Tony’s cacao koopt gaan
meer kinderen naar school dan gemiddeld landelijk.
Opbrengst per hectare

Nee. Pure couverture was tijdelijk mass balance.
Chocolademelk heeft wel nieuwe receptuur met
traceerbare ingrediënten.

Tony’s draagt er aan bij dat de productie omhoog
gaat, (zodat de boer meer heeft om te verkopen en wij
nog meer lekkere chocolade kunnen maken).

Alle partners hebben heldere doelen voor verbetering van hun processen opgesteld.
De coops hebben heldere doelen geformuleerd, op
basis waarvan activiteiten zijn georganiseerd.
Abocfa; 25 % cash, incl input 44% Ecookim; 15%
incl inputs 33%, Suhum Union N/A

25% is uitbetaald aan coops.
Ja, en alle traceable cocoa wordt zo ingekocht.

90%

Doel 2015 training gegeven, boeren hebben voldoende inputs (in 2016 meetbare resultaten).

1 (Fairtrade audit), daarnaast bleek uit interviews
voor eigen baseline dat het nog voorkomt.
Schatting; Abocfa 35%, Ecookim 10%
Ja, strategische plannen gemaakt en de coops hebben
heldere structuren (Suhum Unuion had waarschuwing van Fairtrade, maar heeft zich verbeterd).
Ja, beide coops hebben langere termijn plannen
ontwikkeld.
Abocfa; 22 % cash, incl input 38% Ecookim; 21% incl
inputs 53%, Suhum Union premie van 25% tov
farmgate
2 en 1 samenwerking met intentieverklaring tot langere samenwerking.
Minimaal 25% bovenop Farmgate prijs betaald aan
partnercoops.
ja, berekening wordt geactualiseerd en aangepast
voor 2016.

Ja, 95%

Ja, boeren hebben training ontvangen, Abocfa voldoende biomest en Ecookim meer inkoop van kunstmest etc.

100%

Tony’s is het meest favoriete chocolademerk
Wij zijn de lekkerste chocolade voor elke dag
9

0 (op basis van meerdere rapporten).
Volledige monitorings en impactmethodiek
operationeel.
0 (op basis van diverse inspecties, rapportages).
Abocfa: 0% SuhumUnion:0%
Ecookim: 0%
100%
De cooperaties zijn in staat professioneel en onafhankelijk services te bieden aan hun leden.
Een cashprijs die boeren in staat stelt een leefbaar
inkomen te verwerven, met uitgangspunt lokale prijs
+ minimaal 50% van de premie.
Tenminste 6 eerste graads cooperaties.
Een cashprijs die boeren in staat stelt een leefbaar
inkomen te verwerven.

100%
Doktersbezoek: 80% (ntb) redelijke afstand: 100%.

Alle kinderen in leeftijd 5 t/m 15 gaan naar school in
de gemeenschappen waar Tony’s 5 jaar of langer
werkt.
Er wordt genoeg geproduceerd om een leefbaar inkomen uit cacao te kunnen halen.
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onderdeel

onze standaard

variabelen

doel boekjaar 2015

behaald?

Een hechte band met
leveranciers

Tevreden leveranciers

Tony’s neemt bij haar leveranciers jaarlijks een
tevredenheidsonderzoek af en de leveranciers zijn erg
tevreden over Tony’s.
Eerlijk, volledig & tijdig mogelijk voorzien van
relevante informatie.
Tony’s sluit langetermijn samenwerkingsovereenkomsten met haar belangrijkste leveranciers.
Tony’s Chocolonely verplicht zich om een zo goed
mogelijke partner te zijn voor partners die van ons
afhankelijk zijn.

Rapportcijfer in onderzoek.

B Corp questionanaire uitgezet bij belangrijkste
partners.

ja

Periodiek leveranciersonderzoek over wat ze nodig
hebben om beter geinformeerd en op de hoogte te zijn.
# lange termijnrelaties en is er afstemming van
condities en -voorwaarden.
Tevredenheidsonderzoek, als onderdeel periodiek
klantenonderzoek bij de relevante partners

B Corp questionanaire uitgezet bij belangrijkste
partners.
Nieuwe overeenkomst met nieuwe repenmaker, en
nieuwe overeenkomst chocolademelkfabriek
We willen de meest inspirerende klant zijn; dit
jaar geen doel.

Tony’s neemt bij haar klanten periodiek een klant
tevredenheidsonderzoek af en de klanten zijn erg
tevreden over Tony’s.
Tony’s informeert haar klanten zo eerlijk, volledig en
tijdig mogelijk.

Rapportcijfer in onderzoek.

Tevredenheidsonderzoek gedaan.

Periodiek klantenonderzoek over wat ze nodig hebben om beter geinformeerd en op de hoogte te zijn.

Tony’s heeft langetermijnsamenwerkingsrelaties met
haar belangrijkste klanten.
We werken actief samen, en zijn kritisch wanneer
nodig, ook naar onze klanten toe.

# overeenkomsten.

We voorzien alle klanten van info via GS1DAS en
directe klantcontacten. Prijsverhoging wordt
transparant gecommuniceerd.
Samenwerking met top 10 klanten is minimaal 4
jaar.
Als onderdeel serious campagne gaan we ook
klanten betrekken.

Tony’s neemt bij haar consumenten jaarlijks een
klanttevredenheidsonderzoek af en de consumenten
zijn fan over Tony’s.
Open & eerlijke communicatie (Laagdrempelig,
makkelijk benaderbaar, staat open voor interactie
met consumenten).
We zijn transparant (en laten zien waar we mee bezig
zijn).

Rapportcijfer in onderzoek.

Brandtracker uitgevoerd.

(beoordeling door 3e partijen) # effectiviteit ingezette
media meten vwb interactie en onderwerp.

Tony’s heeft een social communicator in dienst,
en alle reacties van consumenten worden binnen
een week beantwoord.
Jaarfairslag, serious campagnes en nieuwe blogs.

Tony’s levert jaarlijks een structurele bijdrage aan de
stichting Chocolonely Foundation.
We meten onze environmental costs door de hele
keten heen, we reduceren en compenseren totdat de
hele keten een bijdrage levert aan een beter milieu.

% van de netto omzet afgedragen aan de stichting
Chocolonely Foundation en/ of andere goede doelen.
Mate waarin de huidige milieuvoetafdruk van Tony’s
gehele keten gecompenseerd wordt.
Genomen maatregelen voor reductie milileu-voetafdruk van Tony’s.

Goed geïnformeerd
Betrouwbare partner

Een goede relatie met
onze klanten

Tevreden klanten
Goed geïnformeerd
Betrouwbare partner

Loyale consumenten

Tevreden consumenten
Betrouwbaar merk

Tony’s verantwoordelijk
reikt verder (leaving a
legacy)
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Tony’s draagt bij
Tony’s heeft een positieve
impact op de natuur

Aantal klanten wat actief deelneemt aan Tony’s
initiatieven; alle accountmanagers zijn getraind in
kritisch benaderen.

Jaarlijkse rapportage volgens GRI standdaarden,
# mediauitingen over ontwikkelingen in de keten.

1,00%
Plan gemaakt voor reductie komende 3 jaren;
inzicht in Suppliers milieuvoetdruk door uitvoer
Bcorp questionaire.

ja
ja
N/A

ja
ja
ja
Ja, we hebben bijv onze belangrijkste klanten cacaobarometer gestuurd en aandacht hiervoor tijdens
klantgesprekken.
ja
ja
ja
ja
Inzicht in CO2 equivalent gemiddelde reep; 402 gram
per gemiddelde reep. Plan wordt gemaakt en uitgevoerd vanaf 2016.

doel 2018
Alle leveranciers voldoen aan instapcriteria B Corp.
Alle leveranciers voldoen aan instapcriteria B Corp.
Tony’s sourcing plan is compleet en is, op aanvraag,
toegankelijk voor alle betrokkenen.
We hebben een preferred partnernetwork met partners, waarbij partners op ons kunnen bouwen en wij
op hen.
We worden door alle klanten in top 3 meest favoriete
leveranciers gezet.
TBD
Onze top 10 klanten (per markt?) werken minimaal 5
jaar met ons samen.
Onze klanten zijn actief betrokken bij onze strijd voor
een slaafvrije industrie. O.a. via jaarlijkse kritische
klantendag.
TBD
TBD
jaarFAIRslag, serious campagnes
minimaal 1%
Environmental costs zijn >0
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goed voorbeeld doet volgen
thema

onderdeel

onze standaard

variabelen

doel boekjaar 2015

behaald?

doel 2018

Tony’s ondersteunt
bewustwording in
West-Afrika

Aware everywhere.

Tony’s ondersteunt het creeeren van bewustzijn over
sociale misstanden in de sector in productielanden.

Aantal activiteiten ondersteund door Tony’s
Chocolonely (en/ of Foundation) in West Afrika tav
awareness raising.

Opzetten relatie met 2 netwerken met West
Afrikaanse organisaties.

Deels, contacten gelegd, maar nog niet geformaliseerd
met Boeren vertegenwoordigers. Steun aan Grade FRB
voor opzetten opvanghuis en bijbehorende campagne.
Steun aan campagne en presentatie voor ICCFO.

Ondersteuning van jaarlijks minimaal 2 campagnes.

Tony’s in dialoog

Leert van andere initiatieven in de markt.

Tony’s staat altijd open voor nieuwe ideeen en kritische feedback, juist ook van concullega’s.

Tony’s expert panel operationeel en # bijeen geweest.
Opvolging door Tony’s van % adviezen expert panel.

Ja, Panel om mening gevraagd over doelstellingen en
prioriteiten in de sector.

Panel komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

Actief dialoog opzoeken
met andere partijen.

We zijn altijd in dialoog en staan open voor feedback van
experts en belangrijke spelers in de chocoladesector
Wij nemen actief deel aan sectorbijeenkomsten om zo
de dialoog met concullega’s aan te gaan

# gesprekken met relevante spelers over onze supply chain en slavernij in de sector
Actieve deelname aan nationale en internationale
sectorbijeenkomsten.

Expert panel heeft actief zijn mening gegeven over
2 thema’s; waar moeten we campagne over voeren,
lange termijndoelen Tony’s.
actieve deelname 2 internationale congressen en
lid worden van sectornetwerk met authoriteit
Spreken op Chocoa, B Corp, actieve deelname activiteiten ICI.

Ja,, African Certification Conference, B-Corp Supply
Chain Cohort, en we worden lid van ICI
Ja, deelname Chocoa, African Certification
Conference, deelname ICI workshop Geneve.

Tony’s wordt constant, gevraagd en ongevraagd,
gevoedt met informatie door experts uit de sector.
Zelf actief evenementen organiseren en actieve
spreekbuis op podia.

Een succesvolle
businesscase

Omzet

Door schaalbaarheid van ons handelsmodel tonen we
aan het geloofwaardige alternatief te zijn.
Door een duidelijke winstmodel tonen we aan het
geloofwaardige alternatief te zijn.

Omzetgroei tov voorgaand jaar.

40%

83%

50%

Netto winst per boekjaar.

4,0%

4,1%

4%

Tony’s publiceert &
presenteert haarkennis

Presentaties en publicaties over Tony’s business
model & manier van
werken
Actieve samenwerking
met andere sectorpartijen
van overheid tot bedrijfsleven
jaarFAIRslag

We delen met zoveel mogelijk partijen onze visie en
ons handelsmodel.

#presentaties Tony’s model voor relevante en/ of
toonaangevende partners en media.
#publicaties Tony’s model en sociale issues in de
keten voor relevante en/ of toonaangevende media.
# samenwerkingsverbanden

Minimaal 25 presentaties, en samenwerking in
Leerstoel met minimaal 4 bedrijven
Minimaal 8 artikelen, waarvan 4 volledig gericht
op Serious boodschap
Keuze gemaakt voor netwerk waar we lid van
worden; plan uitgewerkt voor samenwerking op
sourcing met tenminste 1 andere partner

Leerstoel goedgekeurd maar nog niet operationeel,
steun van minimaal 4 bedrijven.
ja

TBD

ICI, B Corp Supply Chain Cohort, gesprekken met
sourcing partners gehad, nog geen overeenstemming
tav boter.

TBD

We presenteren jaarlijks onze resultaten op een zo
open en transparant mogelijke manier.

Tony’s jaarFAIRslag verschenen voor 1 juni.

jaarFAIRslag af voor eind oktober 2015

Ja, vorig jaar voor 1 juni, nu in okt 2015.

ja

Certificering creert
impact

Certificering is een middel voor ontwikkeling; wij werken alleen samen met de initiatieven met de beste
impactkansen en lobbyen actief voor impactvolle veranderingen in certificeringssystemen.
De premie betaling van Tony’s aan cooperatie/ boeren
creert meer impact dan certificeringspremie alleen.

Jaarlijkse Analyse impact van verschillende
systemen.
# Veranderingen in internationale certificerings
systemen waaraan Tony’s heeft bijgedragen.
% prijspremie ontvangen door de boer tov conventionele prijs (farm gate price) en impact van premiebesteding door cooperatie.
% van de netto omzet die wordt afgedragen; % van
afdracht besteed aan Producer development.

Deelname kritische werkgroep(-en) ter verbetering certificering, discussies met Max Havelaar
en interne besluitvorming over toekomst certificering gevoerd.
Afhankelijk van kwaliteit en certificering; minimaal 10% inkomensverhoging voor de boer.

Ja bezoek Fairtrade Bonn, kritische sessies Max
Havelaar en interne lijst met 5 eisen opgesteld

Certificeringsysteem door Tony’s gebruikt wordt door
boeren beoordeeld als meest efficiente model.

Ja, prijs cash of in kind naar boer ging gemiddeld
minimaal 10% omhoog.

De premie ontvangen door de boer is voldoende om
een leefbaar inkomen te kunnen hebben.

Afspraak gemaakt over VS en toekomstige Fee NL;
we willen naar 0,5 % fee.

Toekomstige afspraken nog niet, US is vastgesteld op
0,5% en NL is nu naar ca. 1,06%.

0,5%, waarvan 50% is besteed aan producer
development

#bedrijven / initiatieven dat (een deel van) Tony’s
manier van zaken doen heeft overgenomen.

3 bedrijven waarmee we actief samenwerken

Gesprekken gehad, nog geen actieve samenwerking.

NTB

De certificering voorbij

Winst

Tony’s Premium werkt

Bedrijven volgen het
goede voorbeeld

Om zoveel mogelijk impact te hebben gaan we zoveel
mogelijk samenwerking aan met andere partijen om
samen zo meer leverage te hebben.

Certificering kan
efficienter

Onze bijdrage aan certificeerders en andere controle
mechanismen moet efficienter worden besteed en
waar mogelijk dalen.

We inspireren anderen
om met ons mee te strijden voor een betere
keten!

Andere bedrijven en initiatieven delen en steunen
Tony’s business filosofie.

TBD

ze overdreven
niet, met die
kleine lettertjes..
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dank!
aan iedereen die cacao voor ons teelt
aan iedereen die suiker voor ons verbouwt
aan iedere koe die melk voor ons geeft
aan iedereen die chocolade voor ons maakt
aan iedereen die onze chocolade verpakt
aan iedereen die onze chocolade verkoopt
aan iedereen die onze chocolade eet en onze chocolademelk drinkt
aan iedereen die bij of voor Tony’s Chocolonely werkt
aan iedereen die ons heeft geholpen – in welke vorm dan ook
aan iedereen die onze visie omarmt
aan iedereen die in actie komt
.. dank je wel!
Alleen samen maken we alle chocolade 100% slaafvrij.

Enneh.. een extra high five voor de volgende mensen die hielpen bij dit jaarFAIRslag:
Elles! (voor al je teksten of redactieklussen check haar site; ellesrozing.nl)
def. en touch creative voor alweer veel flexibiliteit en kwaliteit
Marjolein for GRI President!
Eva, voor al je tijd terwijl je ook een chocoladebedrijf moet runnen
Pascal, voor al je input zonder tijd in je overvolle Fairjaardagsagenda
Klink, go see the Doctor.. Pepper!
En Boekie kan nu eindelijk slapen..
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op!

Hee! Pssst! Wil je nog iets leuks horen over ’t papier
van dit jaarFAIRslag? De pagina’s in het binnenwerk
waren ooit de groene blaadjes en kolven van onder
andere maïs en suikerriet. Na de oogst bleef ’t groen
over en veranderde samen met ’n grote berg andere
bladeren en stengels in fraaie papieren vellen, om
uiteindelijk dit jaarFAIRslag te worden. Een toffe
metamorfose, en dat allemaal dankzij Paperwise.
Oja, de milieu-impact is 47% lager dan FSC-houtvezelpapier en 29% lager dan recycled papier.

Het omslag is gemaakt van ongestreken, FSC-gerecycled
papier. Het is niet ingesmeerd met porselein of kalk en
100% van gerecycled materiaal. Kan dus zomaar zijn
dat deze kaft in een vorig leven ’n goed boek was. Of ’n
slecht boek. Of een pizzadoos! Komt ’t papier je
trouwens bekend voor? Klopt als een bus, want de
wikkels van onze repen zijn van hetzelfde laken een pak.

Net als met onze chocolade
zit ’t ook met dit drukwerk
wel goed. Duurzame drukker
Graphius drukt met alcoholvrije en plantaardige inkten,
en werkt klimaatneutraal én
milieuvriendelijk. Lekker
groen dus!
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Tony’s twister

Moet je kijken wat 1 rode
melkchocolade reep teweeg
brengt! Het is inmiddels
meer dan gezellig druk in de
chocofamilie en er zijn Tony’s
in allerlei soorten en maten,
voor ieder wat wils. We blijven
je verrassen met te gekke smaken
en feestelijke wikkels. Want we
zijn nog maar net begonnen!
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2014
2014

2015

2015

dananana..
.. het is
FAIR-man!

