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hou je vast..

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 jaar FAIRslag te worden. Een toffe 
metamorfose, en dat allemaal dankzij Paperwise. 
Oja, de milieu-impact is 47% lager dan FSC-hout-
vezelpapier en 29% lager dan recycled papier. 

Het omslag is gemaakt van ongestreken, FSC-gere cycled 
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 alcohol-
vrije en plant aardige inkten, 
en werkt klimaatneutraal én 
milieuvriendelijk. Lekker 
groen dus!
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2015/2016
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kijk ze gaaaan.. !
Watskeburt met Tony’s chocolade 
in 2015/2016? We kijken nog 1 keer 
terug met ’n lekker jaaroverzichtje.

We zijn 12 maanden rond en 
eindigen hoe we begonnen: met 
Letterrepen. Hoe meer, hoe 
beter. P, M en S krijgen dus 
gezelschap van ABC tot XYZ.  
Sohee wat vet, we hebben nu 
alle letters van ’t alfabet! 

oktober 2015
De derde Limited Edition 
wordt gepresenteerd naast 
de twee uit september. De 
oorspronkelijke derde, 
melk vijg walnoot, heeft 
niet de Tony’s kwaliteit 
die we willen. In no-time 
ontwikkelen we een 
nieuwe: melk lemon 
cheesecake!

november 2015
De estafettereep geeft ieder half jaar ’t 
stokje over aan een andere, verrassende 
smaak die inspeelt op ’t jaargetijde. De 
zomerse rabarber crumble geeft ’t 
stokje over aan de winterse puur 
cranberry anijs. A-nijs to meet you! 

februari 2016
Hoera, de paaseitjes zijn ’r weer! Verpakt 
in ’n handig eierdoosje in de smaken 

melk, puur, melk noga, 
melk hazelnoot, melk 
karamel zeezout ennn.. 
vers uit ’t ei: puur pecan 
kokos. Koekoek!

Toppop: disco in je reep! 
Popcorn discodip was 
de winnaar van onze 
Limited Editions 2015 
verkiezing en is dus ’n 
blijvertje. Vanaf nu 
hoort deze favoriet bij 
onze Exclusives, de 
repen die je ’t hele jaar 
vindt bij onder andere 
Marqt, de Wereld-
winkels, WAAR en 
de Bijenkorf (dus niet 
in de supermarkt). 

Omdat we dit jaar onze tiende FAIRjaardag 
vieren gaat ook de puur amandel zeezout ’t 
vaste assortiment in. Zo word 
je dus als Limited op 
democratische wijze ’n 
Classic. Deze groene 
rakker is nummer 7 
in de Tony’s Classic 
regenboog.

mei 2016
Hoog tijd voor ’n nieuwe estafettereep. 
Melk passievrucht yoghurt neemt ’t 
stokje over van puur cranberry anijs. 
Met deze zomerse reep waan je je op het 
strand met ’n heerlijk tropisch ijsje. 

Ze zijn er weer: onze letterrepen S, M en P in melk, 
puur en met pepernoot. Nieuw is melk marsepein.

september 2016
Yehesss! Ze is er, ’t kleine zusje 
van onze pure chocoladereep met 
knapperige amandelen en ’n zoutje. 

Daar zijn ze: onze Limited Editions 2016, onze 3 
tijdelijke crazy smaken in knallende, rood-wit-blauwe 
wikkels. Dit jaar komen ze in knettergekke melk cola, 
frisse puur gember citroen en WIT (ja echt!) wortel 
walnoot. Met een belangrijk bericht aan de binnenkant 
van de wikkel: Tony’s recept voor slaafvrije cacao.

en ’n 
passie 
terug

mei 2016

en ’n en ’n 
passie 
terug regenboog.

repen die je ’t hele jaar 
vindt bij onder andere 

zo zout 

heb ik ’t nog 

nooit gegeten

fl inke stappen
We trappen af met een overzicht 
van Tony’s mijlpalen in 2015/2016. 
Het waren 12 te gekke maanden. We 
kregen te maken met vrolijke ups en 
’n serieuze down. Waar we trouwens 
ook weer van hebben geleerd, dus hee, 
’t was zeker ergens goed voor.

traceerbare cacaoboter 
Iedere cacaoboon in je Tony’s 
reep is vanaf nu traceerbaar 
en direct ingekocht bij onze 
partnercoöperaties in Ghana 
en Ivoorkust. Traceerbare 
cacaoboter was ’t laatste 
ontbrekende ingrediënt in 
’t recept. Enneh.. nu onze 
cacaoboter traceerbaar is, 
kunnen we weer witte 
chocolade maken.

Tony’s goes international
Om de chocolade-industrie te veranderen 
moeten we de grens over. We gaan naar 
landen waar we kunnen groeien; naar 
landen waar de chocogiganten zitten om 
te laten zien dat chocolade maken anders 
kan. Guess what, er komen steeds meer 
stickers op Tony’s koffer. Tony’s USA is 
een feit met een eigen Tony’s offi ce in 
Portland. En ook in België en Zweden 
liggen we in de schappen. Brå! 

TONY, de fi lm
De fi lm ‘TONY. Van chocoladecrimineel 
tot wereldverbeteraar’ van Benthe 
Forrer draaide in meer dan 50 steden 
door heel Nederland, in bioscopen en 
op festivals. Team Tony’s toerde mee en 
ging na afl oop van de fi lm met de 
kijkers in gesprek. Zo’n 10.000 mensen 
hebben de fi lm inmiddels gezien. 
Niet te stoppen ook: ook in ’t 
buitenland draait ’ie! 

Letterrepen van A tot Z 
Wat vet, we hebben nu alle Letterrepen 
van ’t alfabet. Maar wat een klus: 
26 chocomallen met Tony’s unieke 
uitbreekbare chocoletters fabriceren! 
Maar ’t is gelukt, dus wij zijn blij. En 
jullie vast ook. Want Agnes, Bor, Colette, 
Destiny, Ernie, Faduoa, Grom, Hanna, 
Iris, Jan, Kaatje, Leroy, Mo, Nicolaas, 
Onno, Piet, Quarles, Rover, Sterre, Tina, 
Ute, Vera, Wim, Xavier, Yasin en Zorro 
kunnen nu ook een eigen Letterreep in 
hun schoen verwachten.

meer repen, meer cacaoboeren
Tony’s Chocolonely groeit hard. Dit jaar verkochten 
we ruim 19 miljoen repen. Whoop whoop! Groei is de 
motor voor onze missie. Door onze groei kunnen we 
met meer cacaoboeren samenwerken en klinkt onze 
stem in de chocoladesector steeds luider. We werkten 
afgelopen jaar samen met 5 partnercoöperaties in 
Ghana en Ivoorkust. 

op de nootrem 
Dit jaar trokken we letterlijk 
aan de noot-rem. Er bleken 
sporen van pinda in onze melk 
hazelnootreep te zitten, zonder 
dat dat op de wikkel stond. 
Iek, das schrikken! We hebben 
de repen teruggehaald, hard 
gewerkt om alles te herstellen 
en veel geleerd. We hebben 
ons hele kwaliteitsproces van 
A tot Z onder een vergroot -
glas gelegd. Dat levert op: ’n 
sterk kwaliteitssysteem en 
een fulltime kwaliteitsmana-
ger, alias de ‘double check’.

impact maken & meten
Tony’s visie is 100% slaafvrije chocolade. Om dat te bereiken, 
volgen we onze routekaart. Maar hoe ver zijn we nu precies en 
hoeveel impact maken we? Goeie vraag! Daarom hebben we er 
hard aan gewerkt om de stappen 
die we zetten nog duidelijker 
te maken en om ze te meten. 
De uitkomst hiervan kun je 
terugzien in dit jaarFAIRslag 
en binnenkort op onze website. 
Zo kun jij altijd precies zien 
hoeveel impact Tony’s maakt.

november 2015

vangen
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die we willen. In no-time 

melk, puur, melk noga, 
melk hazelnoot, melk 
karamel zeezout ennn.. 
vers uit ’t ei: puur pecan 
kokos. Koekoek!

september 2016
We zijn 12 maanden rond en 
eindigen hoe we begonnen: met 

Ze zijn er weer: onze letterrepen S, M en P in melk, 
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hoofdstuk drie: 
Wij zijn Tony’s
en we hebben ’n 
belangrijk verhaal

hoofdstuk vijf: 
Tony’s maakt
bewust. Weet  
waarom je ons eet

hoofdstuk zeven: 
Goed voorbeeld 
doet volgen 
.. een lange adem

hoofdstuk negen: 
Let’s raise 
the bar!
.. en nu doorrrrr!

hoofdstuk twee:
Zo werkt ’t dus 
(niet). Slaafvrij  
is ’t doel

voorwoordhallo.

hoofdstuk een:
De aftrap 
In kaart waar ’t 
over gaat

hoofdstuk vier: 
Onze routekaart 
naar 100%  
slaafvrije chocolade

hoofdstuk zes: 
Tony’s geeft ’t 
voorbeeld .. ’t is 
tijd om te delen

hoofdstuk acht: 
2015 en ’16.
Cijfers en getallen

Ook ’t ver melden 
waard. De bijlagen: 
routekaart &  
GRI index 
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hal

lo.

Vandaag is geel, de kleur van melk noga.. zingen alle Tony’s in koor. En jij hebt ’m in 
handen: het enige echte gele jaarFAIRslag. Geler wordt ’ie niet! 

Er is op chocogebied weer veel gebeurd ’t afgelopen boekjaar (dat liep van 1 oktober 
2015 tot en met 30 september 2016) en dat kun je allemaal lezen in dit FAIRslag. 
Naar goed gebruik verschijnt ’t jaarFAIRslag tijdens de Tony’s FAIR, dit jaar op 
24 november 2016. 

Nog even over die kleur. Waarom nou geel? 

Na ’t rode jaarFAIRslag (ons eerste verslag), ’t blauwe en ’t groene FAIRslag (vorig 
jaar) is geel logisch voor editie 2015/2016. We volgen de lijn van onze Classics: melk, 
puur, melk hazelnoot en nu dus melk noga. Hoeven we jou niet te vertellen wat ’t  
volgend jaar wordt! 

Maar eerst veel plezier met dit jaarFAIRslag. Enneh.. laat ons vooral weten wat je 
ervan vindt! Vinden we leuk.

Team Tony’s

tonyschocolonely
TonysChocolonely
@TonyChocolonely
mailme@tonyschocolonely.com

www.tonyschocolonely.com
#tonyschocolonely

G4-28 G4-31
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Onze uitdaging voor de komende jaren zit in ’t in beweging krijgen van de industrie. 
Tony’s is opgericht om de cacaosector slaafvrij te maken. Samen maken we 100%  
slaafvrij de norm in chocolade. Onze norm voor samenwerking tussen chocolade
bedrijven en boeren laat zich vertalen in 5 samenwerkingsprincipes. Die delen we, 
want samen gaat ’t sneller. We willen ’t steeds makkelijker maken om ons voorbeeld  
te volgen of om mee te liften op onze keten. We willen een sneeuwbaleffect creëren  
van kleine en grotere partijen die ook laten zien dat ’t anders kan. 
Naast ’t makkelijk maken, willen we ’t juist ook steeds moeilijker maken om met de 
huidige praktijk door te gaan. Behalve de industrie, spelen ook de consument, over
heid, politiek, wetenschap en retailers daarbij een cruciale rol. We hebben per groep 
eisen opgesteld. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Juist daarom is onze uit
breiding naar bijvoorbeeld Amerika zo belangrijk.

Dat alles kun je alleen realiseren met een ijzersterk team. Team Tony’s is zo’n team: 
uniek in z’n soort. Ik ben trots op ’n prachtige groep gemotiveerde en motiverende 
mensen. Wij zijn trots op wat we voor elkaar krijgen. We hebben ’t afgelopen jaar laten 
zien dat we onverwachte kansen pakken en ook tegenslag kunnen hebben en daar 
beter van worden. Dat lukt ’t komend jaar weer, daar heb ik alle vertrouwen in.  
We mobiliseren steeds meer partijen voor onze missie. Maarreh.. zonder jouw steun 
kunnen we zeker niet, want alleen samen maken we chocolade 100% slaafvrij.”

Eva Gouwens, First Lady of Chocolate.

“Na een dag met z’n zessen (2 Tony’s en 4 Belgen) in een vergaderzaal gezeten te  
hebben in het Belgische Wieze stappen collegaTony Frans en ik in mijn auto. Met een 
brede glimlach en vol energie highfiven we zodra we zitten. Yessss!! Dit hadden we 
niet verwacht. Maar het lijkt nu echt te lukken en zelfs dit jaar nog. Barry Callebaut, 
de grootste chocolademaker ter wereld, wil zijn chocoladefabriek aanpassen en daar 
Tony’s traceerbare cacaoboter maken. Dat betekent: veel meer bonen ennn.. witte  
chocolade! Terug op kantoor gaan de discoballen aan. Maar ehhh.. Hoe gaan we dit 
regelen?! Dit stond nog niet in ons jaarplan. 

Bij Tony’s hebben we, vanaf het allereerste begin, een heel heldere visie, namelijk 
100% slaafvrije chocolade. Niet alleen de chocolade in onze repen, maar alle chocolade 
wereldwijd. We weten dat ons dat niet alleen lukt, dus willen we samen 100% slaafvrij 
de norm in chocolade maken. We volgen daarvoor onze routekaart met 3 pijlers. 
Afgelopen jaar hebben we daar stappen op gezet: 

Op de 1e pijler ‘Alle chocoladeliefhebbers bewust maken van de ongelijkheid in de 
cacaosector’ droeg de film ‘TONY. van chocoladecrimineel tot wereldverbeteraar’ 
enorm bij. Deze film van Bente Forrer is gemaakt voor onze 10e verjaardag, draaide  
in tientallen Nederlandse bioscopen en bereikte duizenden mensen. 
Op de 2e pijler ‘als bedrijf ’t voorbeeld geven’ overtroffen we opnieuw onze groeidoel
stelling en zijn we 63% gegroeid in omzet, in aantal verkochte repen en dus in tonnen 
cacao(bonen) die we verwerken. We zijn gegroeid in ’t aantal WestAfrikaanse boeren 
waarmee we samenwerken en in bereik van mensen in Nederland en daarbuiten. 
De 3e pijler gaat over ’t inspireren van de cacaowereld en de chocoladeindustrie. Ook 
hier maken we weer stappen en wat voor stappen. De grootste speler in de chocolade
industrie bracht voor ons een verandering aan in de productielijn. In juni is in de 
fabriek in Wieze ’n aparte cacaobotertank geïnstalleerd voor Tony’s eigen cacaoboter.  
Geweldig. Die aanpassing helpt rechtstreeks duizenden boeren in Afrika.

Zo’n heldere visie en strategie maken ’t makkelijker koers te houden, zaken op waarde 
te schatten en er vervolg aan te geven. Juist ook bij onverwachte zaken, zoals de 
traceerbare cacaoboter, helpt dat. In het afgelopen jaar waren 2 zaken onverwachts 
heel bepalend.

Allereerst dus die de traceerbare cacaoboter. We hadden daarvoor ruim twee keer 
zoveel bonen nodig, meer dan onze partnerboerencoöperaties konden leveren. Er  
volgden, na het officiële ‘ja’ van Barry Callebaut, veel verkennende gesprekken bij  
coöperaties in WestAfrika. Waar kan Tony’s impact maken? Uiteindelijk volgden goeie 
afspraken met 3 nieuwe Ivoriaanse boerencoöperaties. We werken komend jaar samen 
met 6 boerencoöperaties: in Ivoorkust en in Ghana.

We hadden ’t afgelopen jaar onverwachts ook ’n flinke tegenslag. In een partij van 
onze melk hazelnootrepen werd in een labtest ’n verhoogde waarde pinda(allergeen) 
gemeten. Dat stond niet op de wikkel. We hebben de repen teruggeroepen, een behoor
lijke tegenvaller. Maar ’t zette binnen Tony’s weer veel in gang. We gaven er ’n heel 
positief vervolg aan met nieuwe inkoopcontracten en een kwaliteitssysteem. 

Raise the bar! Traceerbare cacaoboter is een feit, een tank alleen voor 
Tony’s (wie Eva kan ontdekken in de foto krijgt een gratis reep).

wat ’n jaar..
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Team Tony’s de cacao-
boeren en hun 

coöperaties

leveranciersklantenconsumenten

9

j 
e weet dat ’t onze visie is om wereldwijd 100% slaafvrije chocolade te realiseren. 
Onze missie is om dat samen voor elkaar te krijgen. We hebben mede werking 
van anderen nodig. De mensen om ons heen zijn de, jawel, stakeholders. Door 
gesprekken komen we erachter of we goed bezig zijn op weg naar 100% slaaf

vrije chocolade. Want we kunnen zelf vinden dat ’t lekker gaat, maar hee, zonder de 
betrokkenheid van deze mensen komen we nergens. Dit zijn ze:

de 
aftrap 
in kaart waar ’t over gaat

hoofdstuk één:

Het afgelopen jaar hebben we veel gedaan (en veel ook niet). 
Wat vertellen we daarover in ons FAIRslag? We hebben naar  

de mensen om Tony’s heen geluisterd om dat te bepalen.  
Het zijn de organisaties en mensen die beïnvloed worden door 
wat we doen of die invloed hebben op wat wij willen bereiken. 

De meesten zien en spreken we regelmatig en met hen is ’t overleg intensief, struc
tureel en positief kritisch. Wij gaan bij hen langs of andersom; er zijn kantoor,  
werk en veldbezoeken en kijkjes in onze chocokeuken (en wij kijken bij hen achter 
de schermen hoe ’t eraan toe gaat). En we weten elkaar te vinden via email, telefoon, 
post, Facebook, Twitter en alle andere communicatiekanalen. 
Een overzichtje: 

Team Tony’s 
Team Tony’s is ’t allerbelangrijkst en zetten we op 1. Als de beste mensen samenwerken 
om de chocoladewereld te veranderen, dan ontstaat de organisatie die we voor ogen 
hebben. Behalve in Amsterdam, vind je ook een deel van ons team tegenwoordig in ’t 
Amerikaanse Portland. Want ook daar liggen we in de schappen. We werken aan een 
slaafvrije keten. We bedenken de allerlekkerste chocolade met te gekke smaken.  
We hebben veel lol samen. Structurele feedback op ’t werk halen we uit de jaarlijkse  
anonieme werkpretenquête. Er zijn aandachtspunten, zoals de werkdruk die  
ontstaat uit de snelle groei van ’t bedrijf. We zijn een missiegedreven organisatie en 
koesteren ’t familiegevoel van Team Tony’s.

Voor Team Tony’s is ’t belangrijk om in ’t FAIRslag de voortgang op onze routekaart 
te laten zien, onze projecten en prestaties. Ook vindt ’t team ’t belangrijk dat er in 
het jaarFAIRslag aandacht is voor.. ’t team!

G4-24 G4-26 G4-278 G4-25
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Belangrijke anderen
Naast de mensen die dagelijks en direct onderdeel zijn van onze chocoladeketen, zijn er 
nog andere groepen. Dat zijn bijvoorbeeld onze bank en de Raad van Commissarissen. 
We noemen hier ook andere chocoladebedrijven, politiek en overheid, wetenschap,  
certificeerders en sectororganisaties. Met deze groepen gaan wij steeds actiever in 
gesprek, om ook hun mening en adviezen te horen en hen te betrekken bij onze missie.

Enquête 
Bij onze jaarlijkse enquête onder onze *kuch* stakeholders draait ’t om de vraag wat  
er in ’t FAIRslag moet komen. We zijn blij met de respons van vooral klanten en 
consumenten, maar ook enkele leveranciers en Tony’s uit het team. Ruim 1.900 
mensen reageerden. We kregen kritische, nuttige en leuke reacties. Opvallend vaak 
genoemd: ‘We  willen meer over de boeren lezen. Hoe wonen en werken zij?’ 

Wat doen we met de feedback? 
Alle reacties, adviezen en commentaren wegen we af en helpen om de inhoud van 
’t FAIRslag te maken. We wegen daarbij altijd de belangen van onze stakeholders af 
tegen de onze en die zijn weer gekoppeld aan de daadwerkelijke impact die we kunnen 
hebben. Uiteindelijk willen we een leesbaar jaarFAIRslag waarin we rapporteren over 
de impact die we maken.

Materialiteitsmatrix 2015/2016
De materialiteitsmatrix is een handige afbeelding om te laten zien welke onderwerpen 
stakeholders belangrijk vinden en welke onderwerpen wij belangrijk vinden voor de 
toekomst van ons bedrijf. En die daarom dus in dit FAIRslag staan. We gebruiken de 
matrix volgens de criteria van G4, de Sustainability Reporting Guidelines van het 
Global Reporting Initiative (GRI).

De matrix heeft 4 kwadranten. Op de horizontale as zie je het belang voor Tony’s,  
op de verticale as het belang voor onze stakeholders. Zaken die rechtsboven staan, 
zijn belangrijk voor ons en voor onze stakeholders.De meeste onderwerpen zijn ver
trouwd en zagen we ook in ’t vorige FAIRslag. Het welzijn van de cacaoboeren en het 
verbannen van slavernij in de industrie zijn voor ons het allerbelangrijkste – en onze 
fans zijn ’t helemaal met ons eens!

Sommige thema’s worden nu belangrijker gevonden dan in 2014/2015 – door onze 
stakeholders of door ons. Die thema’s hebben vaak te maken met ontwikkelingen in 
ons bedrijf, de samenleving of de cacaosector. 

Een paar voorbeelden: 
Klimaatverandering. We hebben er allemaal in grote of kleine mate last van, en 
het raakt de boeren in WestAfrika steeds meer. Het is van invloed op de oogst. 

Daarmee raakt ’t het inkomen van de boeren. We ondersteunen lokaal projecten 
gericht op vergroening van droge gebieden in Afrika. Zelf veroorzaken wij CO2
uitstoot. Sinds 2015 zijn we begonnen met het compenseren van een deel van deze 
uitstoot. Dit bouwen we op tot een CO2positieve reep in 2018. 

Kwaliteit en afhandelen van klachten. Dat komt natuurlijk mede door ’t  
terugroepen van de melk hazelnootrepen waar we het afgelopen jaar mee te 

maken kregen. We hechten nog meer belang aan ’t kwaliteitssysteem, juridische 
onderbouwing en protocollen. 

De cacaoboeren en coöperaties in Ivoorkust en Ghana
We hebben met onze cacaoboeren en coöperaties in Ivoorkust en Ghana een lange 
 termijn samenwerking. We werken minimaal 5 jaar samen. We gaan regelmatig naar 
Ivoorkust en Ghana, naar de boeren en naar de besturen van de coöperaties. Zij  
vertellen ons wat ze belangrijk vinden en wat beter kan. Ook zijn we bij de jaar
vergaderingen. Wat zien zij graag terug in ’t FAIRslag? De cacaoboeren zijn trots op 
hun werk voor Tony’s, en daar mag best aandacht aan worden besteed. Ook zien ze 
graag aandacht voor de lokale omstandigheden waar ze mee te maken hebben. 

Consumenten 
Tony’s fans kopen onze chocolade, delen ons verhaal (ja echt) en maken ons tot een 
succes. Wij zijn op onze beurt transparant over ons doen en laten. Ook als ’t effe niet 
zo lekker loopt. We zoeken de dialoog en rechtstreekse interactie; in ’t land, op 
Facebook, Twitter en Instagram. We gaven afgelopen jaar ook weer externe Tony’s 
Talks. We stonden zo’n 2 tot 3 keer in de week op ’n podium, van congreszalen tot 
collegebanken tot verenigingsclubhuizen.

Onze website wordt steeds belangrijker bij de communicatie. Het afgelopen jaar hebben 
we bijvoorbeeld een leesbare samenvatting van ons JaarFAIRslag op de site gezet om 
nog toegankelijker te zijn. Per mail, telefoon en post en via social media krijgen we 
dagelijkse vele vragen, reacties en aanmoedigingen. We krijgen vragen over bijvoor
beeld assortiment en kwaliteit, maar ook over ’t welzijn van cacaoboeren en de bewe
ging in de industrie. 

Onze deur staat altijd open. Wist je dat er afgelopen jaar wel 250 chocofans bij Tony’s 
thuis kwamen voor een chocoworkshop en Tony’s Talks? Dat vinden we niet alleen 
gezellig, ’t is ook nuttig. Zo horen we wat consumenten vinden van onze aanpak op 
weg naar een slaafvrije keten. 

Klanten
We werken actief samen met onze klanten: de verkopers van onze repen. We zijn hen 
van dienst waar we kunnen. We willen een betrouwbare partner zijn. Als ’t nodig is, 
zijn we kritisch op elkaar. Afgelopen jaar was de recall van de melk hazelnootreep 
een heel belangrijk gespreksonderwerp. Maar ook ging ’t over toekomstplannen, ’t 
assortiment en voldoende impact maken. We reflecteren op de samenwerking en pres
taties en praten met onze klanten meer en meer over ’t volgen van ons voorbeeld.

Leveranciers
Om wereldwijd 100% slaafvrije chocolade te realiseren hebben we onze leveranciers 
hard nodig. Zij maken bijvoorbeeld onze repen en drukken onze wikkels. Wat waren 
thema’s afgelopen jaar? Het ging natuurlijk veel over kwaliteit en ’t verbeteren van 
ons kwaliteitssysteem en ’t realiseren van traceerbare cacaoboter in onze repen was 
een groot onderwerp. De volumes nemen toe, dus we moeten beter plannen en voor
spellen en grotere afspraken maken.

G4-26 G4-27 G4-19 G4-18 G4-26 G4-27
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Over de meeste onderwerpen zijn onze stakeholders en wij ’t eens.  
De grote verschillen zijn: 

Team Tony’s. Voor ons cruciaal in ’t behalen van onze missie, maar voor onze 
 stakeholders minder belangrijk om over te lezen. Toch staat het team er gewoon in. 

Financiële resultaten. Goede financiële resultaten zijn belangrijk voor ons voort
bestaan. Commercieel succes en gezond financieel resultaat helpen ons om andere 

chocoladebedrijven te inspireren en om ons voorbeeld te volgen. Internationale 
expansie hoort daar natuurlijk bij.

Onze productieketen: Voor ons van groot belang om onze beloftes waar te 
maken. De meeste stakeholders geloven dat ondertussen wellicht, maar we ver

tellen er toch over om als voorbeeld te dienen voor anderen in de chocoindustrie. 

Er staat dit jaar weer heel veel in ’t FAIRslag, zoals het woord stakeholders, heb je 
meegeteld? 14 keer tot nu toe! Daar houden we ’t maar bij. De onderwerpen aan de 
rechterkant van de matrix zijn het meest materieel voor ons, en daarom het meest 
uitvoerig beschreven. In dit FAIRslag lees je vooral over ons eigen bedrijf in 
Nederland en Amerika. Uitzondering daarop zijn ’t welzijn van de cacaoboeren,  
verandering in de sector en klimaatverandering. Over deze onderwerpen vertellen  
we juist meer over de impact bij de cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust en de  
chocoindustrie als geheel.
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belang voor Tony’s management

chocolade & 
gezondheid

assortiment:
product-  

ontwikkeling

Tony’s  
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keten

klimaat 
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van de  

industrie

Tony’s

financiële 
resultaten

bedrijfs-
geschiedenis

productkwaliteit

Geel op geel, dat 
wordt ’t helemaal. 

Wacht maar af.

 Chocolade en gezondheid. En dan met name suiker en calorieën is een belangrijk 
thema voor stakeholders. Wij willen eerlijk zijn: chocolade is heel lekker, maar 

niet gezond. Onze chocolade is ook niet beter voor jou dan andere, maar wel beter 
voor de cacao boeren waar we mee samenwerken. We zien wel wat in een verhoging 
van de belasting op suiker. Zo’n suikertax prikkelt namelijk fabrikanten om minder 
suiker in producten te stoppen of chocofans om minder te kopen. 
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h
eb je enig idee hoe de cacaoketen in elkaar steekt? Hoe ’n cacaovrucht trans
formeert tot ’n  chocoladereep in een kekke  wikkel? Kijk mee naar de cacao
keten waarin we ’t uitleggen, sterk vereen voudigd en lekker overzichtelijk:  

Meer dan 60% van de cacao komt uit de WestAfrikaanse landen Ivoorkust en 
Ghana. 
In die landen verbouwen 2,5 miljoen boerderijen cacao. Dat komt grofweg neer 
op 1.000 kilo per boerderij per jaar. Boeren telen en oogsten cacaovruchten en 

fermenteren en drogen de cacaobonen. De boeren krijgen per kilo een standaardprijs. 
Sommige cacao is gecertificeerd (en is bijvoorbeeld Fairtrade), sommige cacao 
niet. Voor gecertificeerde cacao krijgen boeren vaak een premie, bovenop de 

standaardprijs.
Lokale handelaren, boerencoöperaties en/of exporteurs vervoeren de cacao bonen 
naar de havens en kopers. 
Cacaohandelaren en –verwerkers kopen de bonen. De handel en verwerkers 
scheiden gecertificeerde en nietgecertificeerde cacao nauwelijks. Alle bonen 

gaan op 1 hoop. Het zou onhaalbaar zijn om ’t van elkaar te scheiden. 
Internationaal zijn er slechts ’n handjevol handelaren en verwerkers. De bonen 
worden door Westerse choco bedrijven verwerkt tot cacaomassa en boter en 

poeder. Uiteindelijk wordt ’t  couverture, vloeibare chocolade. Meer dan 70% daarvan 
wordt gemaakt door 2 bedrijven: Barry Callebaut en Cargill.

De vloeibare chocolade wordt verwerkt tot chocoladeproducten. Chocolade en 
repenmakers voegen daar soms nog smaakmakers aan toe, zoals karamel en zee

zout – dat zijn de inclusies.
 Daarna gaat ’t in en weer uit de mallen en wordt ’t verpakt als chocoladereep.  
Of als chocoladeletter, bonbonnetje of chocoladepaasei.

zo
werkt ’t  
dus  niet

slaafvrij is ’t doel

hoofdstuk twee:

Tony’s Chocolonely is opgericht om de cacaosector slaafvrij te maken. 
In onze eigen keten weten we nu precies waar de cacaobonen  

vandaan komen. Maar dat is nog niet overal ’t geval. 
We laten je zien hoe ’t (niet) werkt.

cacaoboer consumentenretail / 
winkeliers

chocolade-
makers

internationale 
handelaren en 

cacaoverwerkers

coöperaties en 
lokale handelaren

cacaovrucht cacaobonen cacaomassa 
& -boter

chocoladeproducten
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Wat is er mis met deze keten? 
Wij vinden dat er in de keten ’n paar 
zaken scheef zitten. 

Zo heeft de cacaoketen de vorm van 
een zandloper. Er zitten miljoenen 

boeren aan ’t begin, een paar grote multi
nationals in ’t midden en miljarden con
sumenten aan ’t einde. 

We zijn kritisch op de certificering 
van cacao. Een keurmerk lijkt posi

tief. Er mag geen  illegale kinderarbeid 
plaatsvinden en er moet tijdens ’t ver
bouwen respect zijn voor ’t milieu. Het is 
de basis voor verdere  ont wikkeling van de 
cacaoboeren, maar  verandert weinig in de 
keten. 

In ’t midden van de zandloper gaat 
de meeste cacao op ’n grote hoop: 

gecertificeerd en nietgecertificeerd. Het 
wordt  verwerkt en daarna gaat ’t de 
schappen in. In een gecertificeerde choco
ladereep kun je er zeker van zijn dat 
érgens ter wereld de bijpassende hoeveel
heid gecertificeerde bonen is ingekocht. 
Het zit alleen niet in je reep. 

De boeren krijgen per kilo een stan
daardprijs. Geen  aanmoediging om  

te werken aan zaken als kwaliteit en 
 professionaliteit. 

5,5 miljoen  
cacaoboeren
wereldwijd

cacao

miljarden  
consumenten

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

De boer zit in de val 
De boeren produceren cacao en ontvangen daarvoor een vaste prijs; de farmgate prijs. 
De meeste boeren produceren maar 30% tot 40% van wat redelijkerwijs mogelijk zou 
zijn. Ze hebben gek genoeg weinig kennis om cacao te verbouwen en middelen om de 
oogst te verbeteren. Een groot deel van de cacaobomen zijn verouderd en geven daar
door minder cacaovruchten. Boeren hebben te weinig geld om jonge bomen te herplanten 
voor oude, of om meststoffen te gebruiken. Dat leidt tot bodemerosie en ontbossing. 
Ook versnipperen cacaoplantages vaak in de erfenis na de dood van een boer. Door dit 
alles is een goede productiviteit nauwelijks haalbaar.

En zélfs als boer professioneel zouden boeren, dan nog zouden ze met dezelfde inspan
ning niet uit de armoede komen. Ze moeten ook investeren in meststoffen, snoei
scharen, kennis en vaardigheid, nieuwe plantjes enzovoorts. De huidige  cacaoprijzen, 
inclusief de extra premies die boeren kunnen krijgen voor gecertificeerde cacao, zijn 
onvoldoende. 

Onze premie in ’t afgelopen boekjaar komt overeen met een bedrag van ca. 20% boven
op de farmgate prijs. Onze premie was minimaal $375 per 1.000 kilo cacao. Dat is 
inclusief de Fairtradepremie van $200. 

De armoedeval van de cacaoboer

lage prijzen

lage productiviteit
gebrek aan  samenwerken 

en schaal voordelen

laag inkomen

kinderarbeid,  
sociale misstanden, 

slavernij

gebrek aan kennis 
en  investeringen

zwakke 
 organisatie

slechte infra-
structuur en be-

wustzijn

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 op 
kopen. Zodra boeren zich organiseren in samenwerkingsverbanden, zoals coöperaties, 
staan ze sterker en kunnen ze samen schaalvoordelen hebben. Dat gebeurt al wel,  
maar die coöperaties worden vaak nog niet professioneel gerund. 

dit is: Frieda Lommerts
van: Barbosa Fair Trade, regelt   
dat de repen bij de Wereldwinkels 
liggen.

Frieda, jij als distributeur van ’t 
eerste uur weet vast wat Tony’s 
Tony’s maakt. Tony’s is open en 
transparant, een belangrijke Fair  
traderegel. We kunnen overal over 
praten en er zijn geen verborgen  
agenda’s. Heb je nog een tip voor 
ons? Ja, maak alle letters van het 
alfabet in puur en melk! En zorg 
ervoor dat alle ingrediënten traceer
baar zijn en geen fouten meer maken 
zoals met de melk hazelnoot. Niet 
meer doen. Ja, daar hebben we van 
geleerd. Welke smaak mag er van jou 
echt in de winkel komen te liggen? 
Melk met limoen en maanzaad. Die 
hebben we al eens gemaakt in de  
chocokeuken en was echt superlekker!!

Frieda is de tweede van links, vooraan. 
Met de slippers.
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2,26 miljoen kinderen werken, 
legaal en illegaal

hiervan zijn ruim 2 miljoen kinderen slachtoffer van 
gevaarlijk werk en illegale kinderarbeid

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)

bron: Tulane 
University 

2015

9o.0o0

Ook door armoede, crises en andere instabiele zaken is de infrastructuur in de West
Afrikaanse 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. Wutttt.. kinderarbeid?! 
Slavernij?!! 

Hoe groot is ’t probleem?
In de WestAfrikaanse cacaosector is ’t lastig om exacte berekeningen te maken van 
aantallen mensen die cacao leveren. Boeren hoeven zich bijvoorbeeld niet te registreren. 
Er is geen goed kadaster en er zijn geen eigendomsdocumenten. Er zijn wel goede 
schattingen, onder andere op basis van onderzoeken van de Amerikaanse Tulane 
University en de Amerikaanse overheid. Wat komt daar uit? In Ghana en Ivoorkust 
zijn er ongeveer 2,5 miljoen boerderijen in de cacaosector. Op de plantages werken 
ongeveer 2,26 miljoen kinderen mee (Tulane rapport 2015) vaak op de boerderij van 
hun eigen familie. 

Soms mag ’t: child work
Wanneer een kind na schooltijd op de plantage van zijn ouders werkt, is er sprake 
van child work. Dat is toegestaan. De meeste kinderen werken niet fulltime, maar een 
aantal uur per week. Of bijvoorbeeld alleen tijdens de belangrijkste oogstperiode. 

Dit mag niet: child labor
Als ’t gaat om gevaarlijk werk of als ’t kind door dit werk niet naar school kan, gaat ’t 
om child labor: dat is illegaal. 

Van alle kinderen in Ghana en Ivoorkust werkt 90% onder verboden en gevaarlijke 
omstandigheden. Dat zijn meer dan 2 miljoen kinderen. 

Vaak moeten ze zware ladingen dragen, gevaarlijk gereedschap gebruiken (grote kap
messen) en worden ze blootgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen. Ze moeten 
werk doen waardoor ze niet naar school kunnen of waarvoor ze nog te jong zijn. 
Ook volwassenen zijn 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  
chocolade! Het overgrote merendeel kinderen. 

Wat is moderne slavernij? 
Over moderne slavernij bestaat geen internationale overeenstemming. De één noemt 
’t slavernij, de ander dwangarbeid of slavernijachtig werk. Veel organisaties rekenen 
de ergste soorten van kinderarbeid ertoe, zoals gedefinieerd door de International 
Labour Organization. Sommige kijken alleen naar mensenhandel. Eén ding is zeker: 
er is altijd sprake van uitbuiting of gedwongen arbeid. 

Wij noemen elke vorm van gedwongen arbeid of uitbuiting moderne slavernij,  inclusief 
de (onder geen enkele voorwaarde toegestane) ergste vormen van  kinderarbeid.

Hoe je deze misstanden ook benoemt of definieert: ’t mag niet, ’t is illegaal en ’t  
moet stoppen. Zolang er ook maar één kind gevaarlijk werk doet of één volwassene 
uitgebuit wordt, blijven wij strijden tegen ongelijkheid in de cacaoindustrie. 

Zoals gezegd is er nog te weinig kwantitatief onderzoek gedaan naar slavernij in de 
cacaosector. 

Pogingen en oplossingen van de cacaosector
De cacaoindustrie laat nauwelijks vooruitgang zien als ’t gaat om de aanpak van slaver
nij. Helaas realiseert ’t nog onvoldoende impact. Er zijn internationale initiatieven en 
verdragen, zoals CocoaAction en het International Cocoa Initiative (ICI). Die laatste 
komt deels voort uit beloftes gemaakt in het HarkinEngel Protocol – de verklaring 
die inmiddels 15 jaar oud is. Het HarkinEngel Protocol werd in 2001 getekend.  
De doelen zijn lang niet gehaald.

Het Harkin-Engel Protocol 
werd in 2001 getekend. De  

doelen zijn lang niet gehaald.
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We hebben in dit boekjaar directe, lange
termijnrelaties met 5 boerencoöperaties in 
WestAfrika : ABOCFA en Suhum Union  
in Ghana en Kapatchiva, Ecam en Ecojad 
in Ivoorkust. We bezoeken de plantages 
regelmatig en zien oprechte trots als  
boeren hun cacao in onze repen proeven. 

Onze cacaobonen worden lokaal apart 
gemerkt en opgeslagen voor ze naar de 
haven worden vervoerd. Zo kunnen we 
onze bonen blijven volgen tot aan de 
chocoladefabriek in België. 

De volgende stap is Cocoasource, onze 
handelaar die de  toestemming en kennis 
heeft om onze bonen te exporteren naar 
België. In Ivoorkust hebben sommige 
coöperaties zelf ’n exportvergunning, 
zodat ze rechtstreeks kunnen verkopen 
aan Cocoasource. In Ghana moeten de 
bonen eerst worden verkocht aan ’n 
specifieke lokale handelaar, voordat onze 
trader ze kan kopen voor ons. Normaal 
gesproken koopt de Ghanese overheid 
alle bonen en verkoopt ze met dezelfde 

kwaliteits standaard op de wereldmarkt. 
Hun exportsysteem is niet helemaal 
gewend aan ’n kleine chocolademaker die 
z’n eigen bonen wil exporteren. En dus 
hebben onze bonen meer aandacht en 
meer vergunningen nodig.

Vanuit de Belgische haven gaat de reis 
naar Tony’s chocolademaker: Barry 
Callebaut. Cacaoboter, suiker en eventueel 
andere ingrediënten  komen d’r bij.

Next step is om de vloeibare chocolade in 
mallen te gieten. Dat gebeurt bij Tony’s 
repenmakers: Althaea en Kim’s Chocolates. 
Onze mallen zijn anders dan anders: met 
ongelijke vlakverdeling. Zo krijg je dus de 
ongelijke verdeelde repen, net zoals ’t 
ongelijk verdeeld is in de cacaowereld. 

En dan: wikkeltje eromheen en op naar 
de wederverkopers zoals supermarkten en 
koffiebars waar je Tony’s vindt. Daarna is 
’t nog een kleine stap naar de consument, 
naar onze chocoladevrienden en fans. 
Hup hup opeten maar!
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Certificering van chocolade
Dan hebben we nog certificering. De certificering van chocolade neemt wereldwijd toe 
en dat is een goede ontwikkeling zou je denken. Er is steeds meer Fairtrade chocolade 
of chocolade met een duurzaam keurmerk. Maar de extreme armoede van cacao 
boeren en de slavernij wordt daarmee 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 Havelaarlabel, UTZ (dat spreek je dus uit als oetzzz), Certified 
en Rainforest Alliance. Benieuwd naar de verschillen? Op onze website vind je een 
overzicht van al deze certificeringen.

Sinds onze eerste reep ’t levenslicht zag, zijn wij Fairtrade gecertificeerd. Elf jaar  
geleden was Fairtrade/Max Havelaar ’t enige initiatief dat zich ook hard maakte voor 
een eerlijker keten en een betere positie voor de boeren. We blijven een kritische 
gebruiker van Fairtrade en zullen hen blijven uitdagen om ’t systeem en de impact 
hiervan voor de boer continu te verbeteren. 

De rol van anderen
Er is tot slot ook een zeer belangrijke rol weggelegd voor overheden. In productielanden 
gaat ’t erom dat de eigen regelgeving 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 
 terwijl een kind dat diezelfde 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 risicoanalyses van de keten en 
wees transparant over de omstandigheden waaronder producten worden gemaakt. 

Trouwens, de Nederlandse overheid wordt door de Global Slavery Index, een toonaan
gevend rapport over slavernij, geprezen om zijn strijd tegen slavernij in Nederland. 
Maar in datzelfde rapport krijgt diezelfde overheid een dikke onvoldoende als het gaat 
om de aanpak van slavernij in internationale handelsketens.

Zoals we bij Tony’s zeggen: stop je kop niet in ’n berg cacaobonen. 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  
chocogiganten aanzetten tot structurele verandering in hun bedrijfsvoering. 
Misschien klinkt dit naïef of juist arrogant, maar wij weten zeker dat het kan. 

G4-12 

Tony’s
smaakmaker:

Barry Callebaut

betalen van een 
betere prijs en 

een bijdrage aan
Chocolonely 
Foundation

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

Tony’s trader:  
Cocoasource

Tony’s bonen worden apart 
opgeslagen en vervoerd

Tony’s partnercoop’s ABOCFA, 
Suhum Union, Kapatchiva, 

ECAM, Ecojad
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Observaties met betrekking 
tot het werk van Tony’s 

Allereerst wil ik het team van Tony’s 
complimenteren met het geweldige werk 
dat ze hebben gedaan in het behoud van 
goede arbeidsrelaties met producenten. 
Er zijn twee punten die ik graag onder 
jullie aandacht wil brengen. 

Allereerst de definitie van slavernij. Naar 
mijn mening is jullie definitie van slavernij 
erg breed en overschat. Om te kunnen 
spreken van ‘slavernij’, moet een aantal 
belangrijke factoren aanwezig zijn, name
lijk: dwang, geen vrijheid van verplaat
sing, en kinderen scheiden van hun 
ouders en ze niet naar school laten gaan. 
Er is veel onderzoek gedaan naar kinder
arbeid in Ghana door de regering en ver
schillende onderzoeksinstituten, zoals 
Tulane University. Tulane heeft drie van 
dat soort onderzoeken uitgevoerd (in 
2008, 2011 en 2015) en in geen van alle 
konden duidelijke cijfers met betrekking 
tot slavernij in Ghana worden aange
toond, of kon worden bevestigd dat er 
sprake is van massale slavernij in Ghana. 
Volgens de onderzoeken van Tulane 
University ging in Ghana respectievelijk 
90,9% (in 2008/2009) en 95,9% (in 
2013/2014) van de kinderen tussen  
vijf en zeventien jaar naar school. Veel 
kinderen hebben dus toegang tot formeel 
onderwijs. De vraag is dan: als zo’n groot 
deel van de kinderen naar school gaat, 
hoe kunnen ze dan slaaf zijn? 

Hoewel er redenen zijn om aan te nemen 
dat slavernij voorkomt, zijn er geen  
absolute cijfers bekend en gebeurt het  
op veel minder grote schaal dan wordt 
beweerd. Cijfers over Ghana tonen aan 
dat meer dan 90% van de kinderen op 
cacaoplantages bij minstens een van de 
ouders woont. 

Uit de onderzoeksrapporten van Tulane 
en andere instituten blijkt wel dat kinde
ren gevaarlijk werk moeten uitvoeren. 
Het probleem in Ghana is dus niet  

een  
kritische 

noot..

slavernij, maar kinderen die gevaarlijk 
werk doen. Kinderen en boeren hebben 
te maken met moeilijkheden als lage 
inkomens, een gebrekkige infrastructuur 
en hoge arbeidskosten. Dit heeft geleid 
tot kinderarbeid, waarbij kinderen soms 
ook gevaarlijk werk doen. Om duidelijk
heid te scheppen zou het goed zijn als 
Tony’s een onderzoek zou uitvoeren naar 
slavernij en slavernijomstandigheden in 
Ghana. 

Ten tweede de premieverlaging*. De af  
gelopen jaren heeft Tony’s Chocolonely 
goede premies aan boeren betaald. Ze 
betaalden ABOCFAboeren bijvoorbeeld 
$400 extra per ton biologische cacao,  
terwijl ze niet eens biologische cacao 
nodig hadden. In plaats van een 
Fairtradepremie van $200 per ton,  
ontvangen ABOCFAboeren dus $600 per 
ton. Voor biologische cacaoboeren is het 
voornemen om de premie van $600 per 
ton te verlagen naar $377 per ton (een 
daling van 37,3%); slecht nieuws met 
een enorme impact. Het is het verzoek 
van de boeren om tenminste het oude 
bedrag te behouden, als de premie niet 
verhoogd kan worden. De premie
verlaging staat haaks op de missie en  
het doel van Tony’s om de ’taart’ eerlijk 
te verdelen, en zal vele consequenties 
hebben voor de boeren: minder inkomen 
met gevolgen voor de productiviteit,  
minder welvaart voor gezinnen etc. 

Rita Owusu-Amankwah is directeur 
van Sustainable Enpowerment & 
Development Consult en woont en 
werkt in Ghana.

Wij vroegen Dr. Rita Owusu-
Amankwah, waar we mee samen-
werken in Ghana, haar kritische 
blik te werpen op Tony’s werk en 
specifiek op onze definitie van 
slavernij. Zo houden we onszelf 
scherp en kan de lat weer 
omhoog.

“Het zou goed zijn als Tony’s 
onderzoek doet naar slavernij  
en slavernijomstandigheden in 
Ghana.”

* Kleine noot van Tony’s om context te geven: boeren 
van coöperatie ABOCFA in Ghana zijn een uitzonde
ring en ontvangen sinds 2012 een hogere premie van 
Tony’s dan andere boeren, namelijk $600 i.p.v. $375. 
Wij hebben aangegeven dit binnen enkele jaren gelijk 
te willen trekken. Voor meer toelichting op onze  
premieberekening en premie’s per coöperatie: zie 
bladzijde 50.
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t
oen we erachter kwamen dat in 
de cacaosector nog steeds slaver
nij bestaat, hebben we onze  
verantwoordelijkheid genomen – 

door in actie te komen en een chocolade
bedrijf op te richten als middel in de 
strijd voor slaafvrije chocolade. We merken 
dat we pas echt grote impact kunnen 
maken door van  binnenuit de chocolade 
industrie te veranderen. We willen graag 
de zoemende mug zijn in de slaapkamer 
van de  chocogiganten. Klein maar 
 bloedirritant.  
 
Onze groei in aantal verkochte repen, ’t 
feit dat we sinds een aantal jaren ook een 
redelijke winst maken, zijn essentieel 
voor ’t bereiken van onze missie. Onze 
manier van werken zit zo in elkaar dat 
we niet alleen zelf positieve impact reali
seren, maar dat deze ook navolgbaar is 
voor andere  spelers uit de keten. Onze 
ambitie gaat verder dan onze eigen reep. 
Pas als  anderen ons volgen, verandert er 
echt wat in WestAfrika. En dat gebeurt 
alleen maar als we een schaalbaar model 
hebben, winst maken, groei laten zien. 

En mocht ’t je te serieus worden, wees 
gerust, we houden nog steeds van ’n potje 
tafelvoetbal, karaoke, slechte grappen en 
vieren we graag ’n feestje. We vinden ’t 
tof om met je van gedachten te wisselen. 
Vertel ons wat je van onze aanpak vindt. 
Dan krijg je van ons – naast een goed 
stuk chocolade – ook vast wat mee van 
onze 4 kernwaarden. 

wij
zijn
tony’s
.. en we hebben ’n belangrijk verhaal

hoofdstuk drie:

We zijn een chocoladebedrijf dat winst maakt, dat hard groeit in omzet, 

dat een mooi merk is en waanzinnig lekkere chocolade maakt waar je je 

vingers nog net niet bij opeet. Maarrrrrrr hoe tof ook, ’t zijn middelen 
op weg naar ons enige echte doel: 100% slaafvrije chocolade. 

dit is: Femke Lotgerink
van: Team Tony’s

Wat maakt Tony’s Tony’s? We 
maken ’n megavrolijk en lekker 
 product dat een groter en serieus doel 
dient. En is er nog meer? Ja! Tony’s 
is oprecht, eerlijk en open over alles 
wat er gebeurt. We zijn kritisch op ons 
eigen werk. ’t Hele team zit zo in 
elkaar. Nog iets om in de gaten te 
houden? We moeten de balans tussen 
commercieel succes en ’t belang van de 
cacaoboeren goed bewaken. Zeg maar 
’t evenwicht tussen commercialiteit en 
integriteit. Mooi gezegd Femke! 
Enneh.. welke chocoladereep mag 
er van jou echt komen? Melk Liquor 
Cuarenta Y Tres lijkt me wel wat! 

24
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Tony’s manifestOnze waarden 
zijn ons kompas 
en leiden ons bij 
het maken van de 
keuzes. Wat zijn 
onze waarden 
waard?

Op dit moment werken er slaven op de cacaoplantages in WestAfrika. 
Veel van hen zijn kinderen. Dit is niet normaal. 

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.

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. 

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

Niet alleen onze chocolade, nee, alle  
chocolade 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.

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

onze visie:

1o0% slaafvrije 
chocolade

onze missie:

samen maken we 
1o0% slaafvrij de 
norm in chocolade

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 ons-
zelf 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 beper-

kingen 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 vrij-

heid en ruimte om dingen 

anders te doen, dat maakt 

ons origineel en grens-

verleggend. We verkennen 

nieuwe wegen als we  

geloven dat de wereld daar 

beter door wordt. Zo blijven 

we onszelf uitvinden en  

anderen inspireren. word je blij van
Positief als we zijn geloven we in  

kansen en in het goede van mensen.  

Liever een tikkeltje 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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Tony’s Chocolonely is 11 jaar geleden 
opgericht door de makers van het tv 
programma Keuringsdienst van Waarde. 
De Keuringsdienst duikt in de wereld 
achter de producten in ons boodschappen
mandje en brengt zo verbazingwekkende 
zaken aan ’t licht. Eén van de journalisten 
van ’t eerste uur is Teun van de Keuken. 
Hij is geschokt wanneer hij leest dat in 
de cacaosector nog steeds slavernij 
bestaat. 

Teun reist in 2003 naar cacaoplantages 
in WestAfrika en spreekt daar kindslaven. 
Ze worden uitgebuit, zijn soms zelfs weg
geroofd van hun ouders en gaan niet 
naar school. En dat terwijl in 2001 een 
aantal internationale chocoladebedrijven 
hun handtekening zetten onder het 
HarkinEngel Protocol, met daarin 
afspraken om de ergste vormen van 
 kinderarbeid uit te bannen. Teun slaat 
alarm en belt met alle grote chocolade 
bedrijven 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 ’t er 
niet bij zitten en gaat op zoek naar  
getuigen: slachtoffers van zijn chocolade
consumptie. In Ivoorkust vindt hij vier 
jongens die als slaaf op een cacaoplantage 
werkten. Zij leggen een getuigen

Tony’s Chocolonely: terug naar ’t begin

verklaring af tegen Teun en tegen ruim 
2.000 andere chocoladeconsumenten,  
die zich ondertussen bij Teun hebben 
aangesloten. 

Op 29 november 2005 besluit Teun,  
in afwachting van de uitspraak van de 
 rechter, het goede voorbeeld te geven  
en laat 5.000 Fairtradechocoladerepen 
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 
uiteindelijk dat Teun niet  vervolgd  
wordt op juridische gronden. Tony’s 
Chocolonely’s strijd is dan al in volle 
gang en niet meer te stoppen. Een choco
ladebedrijf opgericht als middel in de 
strijd voor slaafvrije chocolade. Met als 
stip op de horizon: 100% slaafvrije  
chocolade.

Hoe wordt Tony’s bestuurd? 
Het afgelopen jaar groeide Tony’s Chocolonely weer flink in omvang en omzet en dat 
willen we de komende jaren graag zo houden. Dat stelt hogere eisen aan de – jawel – 
aansturing van ’t bedrijf. In 2016 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt en een 
bestuur en een Raad van Commissarissen ingesteld. 

De commissarissen adviseren en controleren Tony’s bestuur en ’t managementteam. 
We zijn supertrots op onze raad en stellen ze graag aan je voor: 
Erik Cornelissen. Aandachtsgebied: financiële & juridische zaken.
Peer Swinkels. Aandachtsgebied: sales, marketing & new business.
Willemijn Verloop. Aandachtsgebied: sociale impact.

Voor de RvCtaken ontvangen de leden een vergoeding (bezoldiging) van  15.000 per 
persoon per jaar.

We hebben op dit vlak trouwens nog ’n verandering te melden, namelijk in Tony’s 
bestuur zelf. Naast Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman zijn nu ook Eva 
Gouwens, First Lady of Chocolate, en Freek Wessels, Bonenteller, statutair bestuurder 
van Tony’s Factory bv. We hebben het statutair bestuur uitgebreid om onze organisa
tie minder afhankelijk te maken van 1 persoon en ook te waarborgen dat we voldoen
de afstemming houden in onze besluit vorming. Eva en Freek zijn net zoals Henk Jan 
juridisch bevoegd om Tony’s te vertegenwoordigen. 

Tony’s managementteam bestaat naast Eva en Freek uit Pascal van Ham (Chocoloco), 
Frans Pannekoek (Bean to Bartender) en Frits ‘the Choconator’ Snel. Het team heeft 
de dagelijkse leiding over het bedrijf en is verantwoordelijk voor de invulling en reali
satie van de lange termijn strategische doelen in de routekaart. Let’s raise the bar! 

Focus! Focus! 
In onze eigen jaarlijkse, interne werkpretenquête vragen we specifiek aan Team 
Tony’s wat we goed doen en wat er beter kan. De scores voor ons kantoor en ’t 
managementteam zijn sterk verbeterd. ’t Laatste blijft wegens de snelle ont wikkeling 
van ’t bedrijf wel een aandachtspunt, waarvoor een MTcoaching traject is gestart. 

De scores op samenwerking en werksfeer blijven hoog, maar daalden ietsjes. Door de 
fikse groei van het bedrijf, het team en de werkdruk, is extra aandacht nodig voor 
onze manier van samenwerken. Ook onze cultuur wordt belangrijker. Tony Sophie 
onderzocht daarom voor haar scriptie de vraag hoe Tony’s in de huidige groei haar 
bedrijfscultuur kan versterken. Met de interne carrière switch van Marieke, onze 
langstzittende Tony, is een Livin’ the Brandteam gevormd. Dit team is verantwoor
delijk voor Tony’s cultuur en kernwaarden – zowel binnen Tony’s als naar buiten.

Natuurlijk doen we nog steeds veel met en voor Tony’s team. Een van de hoogte 
punten afgelopen jaar was ’t bezoek van Team Tony’s aan cacaoboeren in Ghana en 
Ivoorkust. Het was niet alleen voor de leuk, dit reisje. Iedere meereizende Tony had 
van tevoren bedacht: waar wil ik meer over leren of wat wil ik ontdekken. Sweet Talk 
Kirsten interviewde bijvoorbeeld een aantal boeren over Tony’s premie. En Chocotof 
Eva W. onderzocht wat er nu precies met de cacaoboon gebeurt (en waarom) voordat 
ie naar de lokale opslag gaat. Allemaal ervaringen die hier in Nederland goed van pas 
komen, bijvoorbeeld bij ’t vertellen van ons verhaal en bij ’t ontwikkelen van nieuwe 
smaken. Heel tof en een geweldige manier om onze 10e verjaardag te vieren. 



30

Ook organiseerden we de beste Chocademy ooit (aldus de Tony’s), onze interne 
 trainingsdagen volop inspiratie en lol. ’t Was inderdaad een topper, maar met al die 
Tony’s in da house vraagt ’t ook om een andere aanpak. Tot nu toe hadden we één 
gezamenlijk programma, en met de groei van ’t team zien we dat er verschillende 
wensen zijn. Ook merken we een mismatch tussen ’n team dat vindt dat er meer 
ruimte mag zijn voor persoonlijke ontwikkeling en een opleidingsbudget dat alle 
jaren over blijft. Dusseh.. dat pakken we aan.

Personeelszaken, serieuze zaken
Nu het team groeit, is er heel veel aandacht voor personeelszaken. Onder leiding van 
onze People Champion Carline is ’t sollicitatieproces verbeterd, zodat we ook hierin 
nog serieuzer over en voor mensen zijn. Dat geldt ook voor ’t begeleiden en wegwijs 
maken van nieuwe Tony’s. 

Tot slot, samen met adviseurs van Deloitte is de verhouding tussen ’t salarishuis voor 
onze Nederlandse Tony’s en die in Amerika bekeken en bepaald. In Nederland is het 
salarishuis, behalve indexatie, niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Weet je dat 
ook weerrrr! 

12, 20, 12+20
Onze thuisbasis vind je sinds jaar en dag aan de Amsterdamse Polonceaukade. We 
verhuisden eerder al van nummer 12 naar nummer 20, want nummer 12 werd te 
klein voor ’t groeiende team. Toch had ook de nieuwe stek z’n beperkingen en kwam 
er opnieuw ruimte bij. Die vonden we op jawel.. nummer 12. Zo lekker vertrouwd!  
Zo lekker dichtbij! We blijven gezamenlijk lunchen op nummer 20 en hebben een 
voorraad Tony’s regenjassen besteld voor de Tony’s op nummer 12. Zodat ze droog 
over kunnen komen.

En wist je trouwens dat we met alle Tony’s kriskras door elkaar zitten? We zitten niet 
verdeeld per afdeling, netjes aan buro’s.. nee joh. We willen dat alle disciplines van 
elkaar leren. Onze halfjaarlijkse bureaubingo helpt daarbij en is een mooie traditie, 
waarbij iedere Tony iedere 6 maanden een andere werkplek krijgt. Husselen maar! 

En dit wil je nog weten over Team Tony’s:
De teller staat op 40 Tony’s (september 2016).
Er zijn 17 herenTony’s en 23 damesTony’s. 
In het managementteam is de verdeling 3 heren, 2 dames.
36 van ons werken op Tony’s thuisbasis in Amsterdam en 4 in Tony’s kantoor in 
Portland, Oregon (hi Peter, Meredith, Maudi en Heather!).
Dit jaar verlieten 2 Tony’s ons team. We verwelkomden 15 nieuwe Tony’s.
Intern groeiden 2 Tony’s door naar een nieuwe functie en 5 Tony’s stroomden  
binnen hun eigen functie door. Schouderklopje! 

 G4-9

Dit is Team Tony’s
(september 2016):
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onze
route
kaart

naar 100% 
slaafvrije chocolade 

hoofdstuk vier:

We hebben in 2015 en 2016 weer veel grote en kleine stappen gezet, 
maar we zijn nog niet bij ons doel: 100% slaafvrije chocolade. Op Tony’s 

routekaart zie je onze doelen op de lange termijn, vertaald naar 
concrete activiteiten per jaar. Op de volgende pagina’s lees je daar meer 

over en vertellen we je hoe we de routekaart hebben aangescherpt. 

a
an de hand van onze routekaart  vertellen we je wat we de afgelopen 12 maanden 
allemaal gedaan hebben om de slaafvrije industrie een stap dichterbij te brengen.

Tony’s maakt bewust 
We willen alle chocoladeliefhebbers bewust maken van de ongelijkheid in de cacaosec
tor. Als de retail én consumenten eisen stellen en actief vragen naar eerlijke chocolade, 
nemen chocolademakers eerder hun verantwoordelijkheid om dat waar te maken.

Tony’s geeft ’t voorbeeld
Wij geven het voorbeeld en laten zien dat chocolade maken anders kan. We investeren 
in langetermijn samenwerking met cacaoboeren, maken betere prijsafspraken en trai
nen cacaoboeren om hun oogstopbrengsten en hun organisatie te verbeteren. We 
maken  chocolade van traceerbare cacao.

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. 
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Tony’s maakt 
 bewust

chocofans weten hoe 
’t zit in de industrie

boeren weten dat kinder
arbeid echt niet meer kan

chocofans veranderen 
de industrie

coops strijden 
tegen kinderarbeid

iedereen in onze keten 
wordt blij van chocolade

Tony’s boeren 
hebben ’n leef
baar inkomen

meest favoriete chocolade 
voor elk moment

succesvolle business case

geen slavernij 
en kinderarbeid 
in de keten

goed voorbeeld
 doet volgen

Tony’s geeft 
 ’t voorbeeld

we tonen impact 
aan en delen 
onze lessen

belangrijke 
spelers nemen 
actie

industrie 
werkt volgens 
5 principes

We nemen de routekaart onder de loep
Afgelopen jaar hebben we de routekaart aangescherpt. We willen onze doelen op lange 
termijn duidelijker en bondiger stellen en ook de voortgang regelmatiger dan 1 keer 
per jaar communiceren. Tony’s visie blijft onveranderd en ook de 3 pijlers blijven 
gelijk. Wat is er dan wel nieuw? We maken onderscheid tussen activiteiten die wij doen, 
het resultaat wat we daarmee bereiken en vervolgens het effect dat wij hopen dat dat 
heeft. Zo kunnen we beter doelen formuleren en meten. Huh? 

Een voorbeeld: wij houden praatjes op allerlei gelegenheden over misstanden in de 
cacao en ons bedrijf. Dat zijn Tony’s Talks (activiteiten). We maken daarmee mensen 
bewust van die misstanden en problemen. We meten hoe goed dat lukt door de issue
bekendheid in Nederland te meten (resultaat). Vervolgens hopen we dat deze mensen 
andere keuzes maken voor ’t schap of meehelpen de druk te verhogen op de industrie 
(effect), maar juist dat hebben wij niet zelf in de hand. 
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Schiet ’t al een beetje op?  
Zitten we nog op ’t juiste spoor? 
Daarvoor hebben de meedenkende impact 
experts van Avance ook in 2016 weer 
onze sociale impact gemeten. Zij helpen 
ons bij ’t meten en maximaliseren ervan. 

Tony’s maakt bewust 
(9 doelen)

7 gehaald
2 niet gehaald

24 gehaald
4 gedeeltelijk gehaald

2 niet gehaald 
1 niet te meten

14 gehaald
1 gedeeltelijk gehaald

3 niet te meten

71%

29%

Tony’s geeft ’t voorbeeld 
(31 doelen)

goed voorbeeld doet volgen 
(18 doelen)

77 %

78 %

17 %

5%

13 %

7 %
3 %

Een gedetailleerd overzicht van onze routekaart,  
met alle doelen en resultaten staat achterin. 
Waarschuwing: bevat hele kleine lettertjes. 

We hebben het afgelopen jaar ‘proefgedraaid’ met deze aangescherpte routekaart. 
Daarvan hebben we weer geleerd. We hebben voor komend jaar per pijler veel minder, 
maar beter meetbare KPI’s opgesteld. Deze 12 KPI’s gaan we makkelijk leesbaar op 
onze website zetten en regelmatig werken we de voortgang bij. Vanaf 2017 krijgen we 
‘externe assurance’ op de belangrijkste KPI’s, net zoals de accountant naar onze finan
ciële resultaten kijkt. De doelen en resultaatgebieden van de routekaart zijn gelijk aan 
ons lange termijn businessplan.

“Het was een succesvol jaar voor Tony’s 
Chocolonely. De commerciële groei zette 
door, zowel binnen als buiten Nederland. 
Steeds meer cacaoboeren profiteerden mee 
van Tony’s commerciële groei: het aantal 
coöperaties waarmee Tony’s een lange
termijnrelatie heeft, verdubbelde door de 
grote vraag naar Tony’s chocolade.

Er zijn het afgelopen jaar ook weer stap
pen gezet in het dichterbij brengen van 
Tony’s ambitieuze missie: het uitbannen 
van slavernij in de cacaosector. 

79,3% van de doelstellingen zoals gesteld 
in Tony’s routekaart zijn dit jaar gehaald 
en er zijn een aantal belangrijke mijlpalen 
bereikt. 

Chocoladefabrikant Barry Callebaut zei 
toe cacaoboter van traceerbare cacaobo
nen te gaan maken. De eerste traceerbare 
cacaoboter is daarmee in de maak. De rest 
van de cacao in Tony’s chocolade was dit 
jaar al 100% traceerbaar. 

Er zijn richtlijnen opgesteld om andere 
ingrediënten in Tony’s repen, zogenoemde 
inclusies, verder te verduurzamen. De 
CO2uitstoot die veroorzaakt wordt door 
de productie van Tony’s cacao en verpak
kingsmateriaal is gecompenseerd. Dit is 
de eerste stap richting volledige compen
satie van Tony’s CO2uitstoot.  

Veel Tony’s consumenten werden dit jaar 
bereikt met Tony’s boodschap, onder ande
re via de film TONY. Door middel van een 
steeds nauwkeuriger consumentenonder
zoek kon Tony’s beter volgen wat consu

menten van Tony’s boodschap weten. 
Maar ondanks al deze successen waren er 
ook tegenvallers. 

Helaas werd ook dit jaar weer een aantal 
gevallen van kinderarbeid aangetroffen. 
Uit een onderzoek dat Tony’s liet uitvoe
ren in de gebieden waar de cacao wordt 
gekocht, bleek dat slavernij en kinder
arbeid een hardnekkig probleem zijn  
en zelfs dat bewustwordingscampagnes 
kunnen leiden tot een taboe om over  
kinderarbeid te spreken. 

Een ander terugkerend probleem is dat  
de boeren van de meeste coöperaties van 
Tony’s niet genoeg produceren om vol
doende inkomen te generen. Tony’s heeft 
in 2016 haar premieberekening aange
scherpt, maar de aannames blijken niet 
altijd realistisch. 

Ook het meekrijgen van andere partijen 
in de sector blijft een uitdaging. De doelen 
die hiervoor gesteld waren zijn weliswaar 
behaald, maar dat wil helaas niet zeggen 
dat de sector ook echt Tony’s voorbeeld 
volgt. Om deze ambitie te behalen, moet 
Tony’s ambitieuze doelstellingen voor 
zichzelf formuleren. 

De uitdagingen ontmoedigen Tony’s 
Chocolonely niet: de plannen om deze uit
dagingen aan te gaan en ook nog scherper 
te meten in 2017 liggen klaar.” 

Dit is: Augustin Planty 
Van: Ocean, onze partner in Ivoorkust 
die de bonen van SCOOPACDI en 
ECAM koopt en aanbiedt aan onze 
internationale handelaar 
Cocoasource.

Wat maakt Tony’s Tony’s? Jullie doen 
wat jullie zeggen! Daarnaast spelen 
natuurlijk branding, verpakking en de 
smaak van de chocolade een rol. 
Uiteraard draagt de duurzaamheid van 
de chocoproducten enorm bij aan het 
succes. Wat vind je top? De Tony’s zijn 
heel transparant, ook als het gaat om 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Om stabiliteit en groei te creëren, is 
langdurige samenwerking voor ons heel 
belangrijk. Kennis van de sector is ook 
een positief punt van Tony’s. En, last but 
not least, jullie zijn ontzettend aardig en 
dat werkt motiverend. Bedankt 
Augustin! Enneh.. welke reep mag er 
nog komen? Pure chocolade met 
cashewnoten zou echt te gek zijn!

Wat vindt Avance d’r van? 
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tony’s
maakt
bewust

weet waarom je ons eet

hoofdstuk vijf:

Als ’t je missie is om samen 100% slaafvrij de norm in chocolade te 

maken, dan moeten chocofans weten hoe ’t zit met de slavernij, 

uitbuiting en kinderarbeid op de cacaoplantages in West-Afrika. Steeds 

meer consumenten, bedrijven en evenementen kiezen bewust voor 

Tony’s Chocolonely. Dat vinden wij te gek! Samen kunnen we de druk 

verhogen om de chocoladeketen te veranderen.

n
og lang niet iedereen weet hoe  
’t zit met slavernij, uitbuiting  
en kinderarbeid op de cacao
plantages in WestAfrika. We  

blijven chocofans dus, op alle mogelijke 
 manieren, hierover vertellen en hoe je 
met ons mee kunt doen. 
 
Onze chocolade vertelt ons verhaal in  
z’n meest pure vorm. De repen zijn ons 
belangrijkste middel om ons verhaal te 
vertellen. Met onze repen bereiken we  
de meeste chocofans, afgelopen jaar 
 verkochten we er 19.417.320 (klein & 
groot)!

Iedere vierkante centimeter van onze 
wikkel (jaaa, ook de binnenkant) 
 gebruiken we om je te vertellen wie we 
zijn, wat we doen en wat jij kunt doen. 
En ja, we krijgen nog steeds vragen over 
die ongelijke stukken. Zoooo onhandig. 
Kan dat nou niet anders? Nope. Onze 
chocoladerepen zijn verdeeld in ongelijke 
stukjes omdat ’t nog zo ongelijk verdeeld 
is in de chocoladeindustrie.

Je hoort van ons en wij van jou 
We willen chocofans informeren, inspire
ren en activeren. Grote kans dat je ons ’t 
afgelopen jaar ergens bent tegengekomen.

We zien je graag op feesten en partijen, 
zoals op onze jaarlijkse FAIR en lan
ceringsfeestjes van nieuwe repen. Maar 
we komen ook graag bij jou langs om een 
Tony’s Talk te geven. 

Sociaal als we zijn houden we contact 
via onze social mediakanalen, waar we  
serieuze zaken delen en vertellen over 
onze chocolade. Fans delen hun er 
varingen met ons en met anderen en 
 dragen zo bij aan ons merk. We ant
woorden, reposten en retweeten. 

We spannen ons in om zoveel mogelijk 
publiciteit te krijgen in de media met 
onze chocolade, ons verhaal, onze Chief 
Chocolate Officer Henk Jan of.. de plan
nen voor een chocoladepretpark. En je 

dit is: Gaetana
Chocofan in hart en nieren

Wat maakt Tony’s Tony’s? De choco
lade is op allerlei manieren aantrekke
lijk. De felle kleuren spreken aan en 
de boodschap is goed. De trend van 
bewustwording voor goed eten past bij 
Tony’s. Wat vind je top? ’t Contact 
met jullie is echt, snel en vriendelijk. 
Wat jullie ook goed doen: de consu
ment betrekken bij de missie van slaaf
vrije chocolade. Nog iets dat beter 
kan? Kom naar festivals. Dat zijn 
 fantastische plekken om jong, vaak 
progressief, publiek te bereiken. En 
welke reep mag er van jou echt 
komen? Pfoei! Lastige.. Ik zou gaan 
voor een reep met honing en druiven. 

 

G4-9
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komt ons tegen via partnerships en in de winkels waar je ons kan kopen. 

We kiezen er bewust voor om ’t serious verhaal van Tony’s nog meer centraal te  
zetten in al onze activiteiten richting de chocofans. We hebben vijf vuistregels voor ’t 
vertellen van ons verhaal: 
1.  Onze missie is ons enige doel. Al ’t andere is een middel naar dat doel. 
2.  De waarden (kritisch, ondernemend, eigenzinnig en word je blij van) zijn leidend 

in alles wat we doen. 
3.  We betalen niet voor reclame. We geloven in directe relaties, met de cacaoboeren en 

met onze chocofans. 
4.  We willen chocofans inspireren om met ons mee te doen. 
5.  We zijn altijd open en eerlijk, ook als ’t geen mooi verhaal is.

Tony’s merkmonitor: tussenstand en interpretaties 
In ’t voorjaar van 2015 hebben we voor ’t eerst gemeten wat de bekendheid van de 
cacaoproblematiek is en waar Tony’s Chocolonely voor staat. Dit doen we nu twee 
keer per jaar in Tony’s merkmonitor. In ons vorige jaarFAIRslag deelden we de eerste 
resultaten en op basis daarvan zijn doelen gesteld. En zoals je van Tony’s gewend 
bent, zijn die lekker ambitieus. 

Drie metingen verder hebben we nu meer inzicht in de resultaten en kunnen we nog 
betere (realistische! Maar nog steeds ambitieuze) doelen stellen. De laatste meting was 
in juni 2016. De resultaten gaan dan ook over de eerste helft van afgelopen boekjaar. 

 41% van de Tony’s kopers hebben in juni 2016 ‘vaak gehoord’ dat er slavernij 
voorkomt op de plantages, de beoogde 50% in de december 2016 meting zullen 

we niet gaan halen. Bummerrr.
 
Belangrijk inzicht nummero 1:
We zien dat dat ’t in 1 jaar niet zo snel gaat als we zouden willen met ’t laten groeien 
van de bekendheid van ’t probleem waarvoor we strijden. We hebben ’t afgelopen jaar 
wel veel meer gecommuniceerd over de mistanden in de chocoladeindustrie; via de 
film ‘TONY’, via social media, PR en met serieuze acties op de winkelvloer. Omdat 
onze kopersgroep zo hard stijgt, zien we dat het een uitdaging is om het kennisniveau 
bij te benen laat staan te doen stijgen. Met deze uitdaging gaan we volgend jaar aan 
de slag.

Belangrijk inzicht 2:
Naast de groep Tony’skopers die ‘vaak’ over het issue heeft gehoord (41%) heeft 
38% er wel eens over gehoord. Ofwel 79%  heeft er wel eens of vaak over gehoord. 
Beiden cijfers zijn goed om te blijven volgen.

Belangrijk inzicht 3:
De bekendheid van Tony’s Chocolonely en onze missie stijgt en ’t gevoel om mee te 
willen doen ook:

De (geholpen) bekendheid van het merk Tony’s: 
53% (in 2015) stijgt naar 57% (in 2016).
De (spontane) bekendheid van onze missie ‘slaafvrij’:  
9% (in 2015) groeit naar 16% (in 2016).
 Chocofans kopen ons om onze missie te ondersteunen: 
38% (in 2015) stijgt naar 45% (in 2016).

Conclusie: ’t gaat de goede kant op en er is nog veel te doen! En dat gaan we ook dan 
ook doen. Raise the bar, he!

In de bladen en op de bühne 
Doordat we meer aandacht aan free publicity geven om Tony’s serious verhaal te 
 vertellen, verschenen er dit jaar nog weer meer artikelen over onze chocolade en 
onze missie in Nederlandse kranten, tijdschriften en online media. Afgelopen jaar 
wel 469 stuks. In dezelfde periode vorig boekjaar waren dat er 263. Dat is een groei 
van 78%! Nu we steeds actiever zijn, ook over de grens, gaan we volgend boekjaar ook 
de inter nationale publicaties beter bijhouden. We willen natuurlijk precies weten wat 
er over ons geschreven wordt. 

Ook zijn we afgelopen jaar weer uitgenodigd om Tony’s Talks te geven op heel veel 
mooie bijeenkomsten, activiteiten en congressen. Onze Chief Chocolate Officer Henk 
Jan, First Lady of Chocolate Eva en Chocoloco Pascal beklimmen met plezier vele 
podia door ’t hele land. De ene keer voor ’n publiek van 100 man/vrouw de andere 
keer wel 2000. En wat een enthousiasme elke keer weer, in de zaal en op twitter.  
Deel onze chocolade, deel ons verhaal. ’t Werkt! Door de vele aanvragen hebben we er 
sinds kort een nieuwe podiumTony bij, Ynzo onze Choco Evangelist. Hij zal veel van 
de Tony’s Talks gaan doen. We willen met ’n Tony’s Talk minimaal 200 mensen berei
ken. We vragen er geen geld voor, maar vragen de organisatie wel altijd om voor iedere 
aanwezige twee repen te kopen in onze webshop. Eén om zelf op te eten en eentje om 
weg te geven. Want dat is de boodschap: deel onze chocolade, deel ons verhaal. 

Ook in ons bereik in social media zijn we enorm gegroeid. Onze Sweet Talk Kirsten 
heeft een slinger gegeven aan onze social media strategie waardoor onze volgers op 
Facebook groeiden van 38.000 naar 73.000 en op Instagram van 6.000 naar 25.000. 
BAM! Onze totale social vriendenkring (inclusief Twitter en Linkedin) telt nu 
120.000 vrienden. Hoe mooi deze groei ook is, toch zijn we niet met al onze social 
vrienden direct in contact. Dit komt door de veranderingen binnen de social kanalen, 
zo bereiken we met social posts maar een beperkt gedeelte van onze vriendenkring. 
Dit geeft ons stof tot nadenken hoe we de directe relatie wél kunnen onderhouden. 

Steeds meer consumenten, bedrijven en evenementen kiezen voor Tony’s 
Chocolonely. Dat vinden wij te gek! Samen kunnen we de druk verhogen om de  
chocoladeketen te veranderen. Chocofans, de industrie en de politiek in beweging 
krijgen; daar draait ’t om. 

“Op cacaoplantages komt slavernij voor”
 
  juni 2015 juni 2016
Tony’s kopers 41% heeft dit vaak gehoord 41% heeft dit vaak gehoord
 78% heeft dit wel eens/vaak gehoord  79% heeft dit wel eens/vaak gehoord
Niet-Tony’s kopers 23% heeft dit vaak gehoord 19% heeft dit vaak gehoord
 62% heeft dit wel eens/vaak gehoord 53% heeft dit wel eens/vaak gehoord
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We vieren in november onze tien
de FAIRjaardag met zo’n 3.000 

van onze beste vrienden in de Gashouder 
in Amsterdam. De film gaat in première. 
We onthullen onze aangepaste button 
‘Samen maken we chocolade 100% slaaf
vrij’. Onze First Lady of Chocolate pre
senteert ’t jaarFAIRslag en onze oprich
ter Teun van de Keuken laat van z’n 
kritische kant horen. Ryan Gellert van 
Patagonia reflecteert vanuit de textiel 
industrie op onze missie en we horen  
ook van minister Ploumen, Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking. Ook een afvaardiging van 
onze boeren uit WestAfrika is erbij en 
dat maakt indruk. ’s Avonds gaat ’t dak 
eraf! Met Tony’s Foodfair en spetterende 
optredens van Akwasi, Typhoon en 
Gallowstreet. Yeah!

Omdat we jarig zijn, hebben we  
’n FAIRlang lijstje. Ons lijstje staat 
op onze website en we vertellen 
erover op Facebook. Natuurlijk is 

’t iedereen vrij om er iets mee te doen. 
Maar surprise  surprise, we krijgen toch 
’n stapel kadoos! Geweldig.

And now for some serious fun! Dit deden we zoal in 2015 en 2016

er is 3.600 euro gedoneerd aan een 
studiefonds voor de boeren.

we krijgen 50 nieuwe 
cacaoplantjes voor  
de boeren.

300 chocofans 
delen ons 
verhaal.

Tony’s hardloopshirts 
zijn gewild, er zijn d’r 
189 besteld.

Heeee, daar hebben we Eva! 
Onze First Lady of Chocolate.

mooie foto’s gemaakt 
door Reinier RVDA



Van chocoladecrimineel 
tot wereldverbeteraar.

camera Maarten Kramer geluid Eric Leek montage Ralf Verbeek / Caroline Hoeberechts-Van Schie research Remco Kappelhof 

sounddesign Jaim Sahuleka-Redline uitvoerend producent Barbara Coronel producent Dahl TV / Blazhoffski 

onder andere met: Maurice Dekkers, Teun van de Keuken, Roland Duong en heel veel andere Tony’s

een fi lm van Benthe Forrer
met muziek van Kyteman

Het verhaal achter Tony’s Chocolonely.

Over naïviteit en doorzettingsvermogen.
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Alles draait om chocolade in chocoladepret(park) 
Yiiihaaaa! Een looping door Tony’s chocoladefabriek in Amsterdam
Noord, it is gonna happen! Ooit, ever, siempre.. De kranten stonden er 
vol van, begin dit jaar. En het past helemaal in onze strategie van 
bewustwording. ’t Is maar net hoe je ’t brengt. Zo simpel is ’t! 

Let’s be honest: het is onze grote droom om onze repen in een eigen 
chocoladefabriek te kunnen maken. ’t Gaat dan vooral om repen die 
onze chocovrienden Althaea en Kim’s Chocolates niet voor ons kunnen 
maken; repen met pinda’s, met rozijnen of met meerdere soorten  
chocolade in één reep. 

Bedrijven kunnen en moeten de wereld mooier maken, dat willen we 
laten zien. En hoe gaaf zou het zijn om jaarlijks 500.000 chocolade
liefhebbers te verwelkomen in onze fabriek. We willen zo transparant 
mogelijk zijn over de productie van onze chocolade: door alle productie
stappen te laten zien en bezoekers op alle momenten te laten proeven. 
We willen juist daar ook de misstanden in cacao uitgebreid laten zien. 
En de verantwoordelijkheid die iedereen hierin heeft, ook consumen
ten. En natuurlijk knalt er een achtbaan door de Tony’s fabriek! De 
bezoekers komen uiteindelijk likkebaardend in de Tony’s Chocolonely 
chocoladewinkel uit waar ze zich te goed doen aan chocolade.  
Crazy about chocolate, serious about people.

En hoe staat ’t met deze droom? Momenteel zijn we op zoek naar een 
locatie, bij voorkeur een bestaand pand in Amsterdam. Amsterdam, 
omdat Tony’s Chocolonely zich echt Amsterdammer voelt, omdat 
Amsterdam van oudsher de grootste cacaooverslaghaven ter wereld is 
en omdat er jaarlijks enorm veel toeristen naar onze hoofdstad komen. 

Dus hee, chocofans, de hele dag ondergedompeld worden in chocolade?  
Beter wordt ’t niet! 

We zijn apetrots op de film ‘TONY, 
van chocoladecrimineel tot 
wereldverbeteraar’, gemaakt door 

regisseur Benthe Forrer. Voorjaar 2016 
gaat ’ie in première in heel veel Neder
landse bioscopen. Team Tony’s reist mee 
met de theatertour om steeds na afloop 
van de film met de kijkers in gesprek te 
gaan. Na de première in ’t Ketelhuis  
volgen ruim 300 vertoningen in zo’n 50 
bioscopen en op verschillende festivals. 
In totaal zien zo’n 10.000 mensen de 
film in de  bioscoop, op festivals (ook op 
het Nederlands Filmfestival!), op school, 
op werk, op ambassades en inmiddels 
ook thuis via videoondemand. De film 
wordt ook op verschillende buitenlandse 
filmfestivals vertoond, zoals ’t Raindance 
 festival in Londen. 

De film doet veel free publicitystof 
opwaaien, met artikelen en recensies in 
alle nationale dagbladen. Hey hooo! De 
trailer is via social media zo’n 85.000 
keer bekeken. Er verschijnt een mooi 
artikel over The Chocolate Case op de 
Amerikaanse nieuwswebsite Huffington 
Post. Verder is er veel aandacht op blogs, 
komt de film voorbij in filmmedia en zit 
Teun van de Keuken bij Pauw aan tafel 
om over de film te praten. Heb je TONY 
nog (steeds) niet gezien? In 2017 komt 
ie op de Nederlandse tv. 

nog ’n rondje!

              “Een casestudy van de botsing 
tussen idealisme en de werkelijkheid” 
Het Parool

              Cinemagazine

           “goedgeluimd en idealistisch” 
De Volkskrant

           “deels jongensboek, deels  
guerrillajournalistiek” NRC Handelsblad

           “prachtige oneliners en  
absurdistische situaties” Filmtotaal

           De Telegraaf
           
           De Filmkrant

We hebben ’n paar recensies voor je verzameld:



winactie

Maak kans op ’n razende reportersreis 
naar Ivoorkust. In 3 stappen check je in.
Klik hier en doe mee!

hee,

mee?
ga je
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Barry Callebaut doet mee om al onze cacaobonen, voor de cacaomassa en nu ook 
cacaoboter volledig traceerbaar te verwerken en past z’n fabriek en processen 
hiervoor aan. We hebben daar nu ’n eigen cacaobotertank, chocvol met traceer

bare cacaoboter. Ons gezamenlijk persbericht over ’t realiseren van traceerbare cacao
boter met chocolademaker Barry Callebaut wordt heel goed opgepikt. ’t Levert zo’n 50 
artikelen op in print en online media, met niet alleen aandacht voor onze chocolade 
maar juist ook voor onze aanpak en de    problematiek in de cacaosector. Whoop, whoop.

Een serious actie: voor iedere 2 ver
kochte Limited Editions bij WAAR 
of Wereldwinkels geven wij de 

cacaoboeren van onze partnercoöperaties 
Kapatchiva in Ivoorkust en ABOCFA in 
Ghana ’n extra cacaoplantje. Een extra 
boompje betekent over een aantal jaar 
meer inkomsten voor de boeren. Wat een 
succes, want dankzij de actie krijgen de 
boeren 11.078 extra cacaoplantjes (die 
dus boompjes worden). Wij blij, choco
fans blij, boeren blij!

We willen dat consumenten weten hoe ’t zit: hoe gaat ’t eraan toe in West
Afrika? We willen ’t de chocofans zelf laten ervaren en geven daarom een 
reportersreis weg. De winnaar mag naar Ivoorkust, een kijkje nemen op de 

cacaoplantages. Bij ruim 100 Jumbo supermarkten staan displays met Tony’s repen 
en ansichtkaarten met info. Winnaar Sietske kan haar geluk niet op en mag in februari 
2017 met ons mee naar Ivoorkust en Ghana. Ze bezoekt dan de cacao plantages en ’t 
project ‘It takes a village to  protect a child’ van Max Havelaar en Tony’s Chocolonely. 
Dat project en de actie worden mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode 
Loterij.

Nu ’t is gelukt om 
ook de cacaobonen 
voor de cacaoboter 

traceerbaar te maken, 
gaan we weer witte choco
lade maken. De crazy 
Limited Editions vertellen 
in september dan ook dat 
verhaal. Met traceerbare 
cacaoboter is Tony’s recept 
voor slaafvrije cacao com
pleet en is 't tijd om te 
delen. Daarom staat ’t 
recept aan de binnenkant 
van de wikkels van de 
Limited Editions, onze 5 
samenwerkingsprincipes. 
We roepen onze chocofans 
op ’t via social media te 
delen als #slaafvrijrecept. 

Qua bereik en deelnemers 
overtreft ’t onze  verwach  
tingen helemaal. De 
Facebookpost wordt door 
726.962 mensen bekeken 
(wow!), er zijn 9.045 kliks 
op de website en 629 choco
fans doen mee. Jammer dat 
’t aantal deelnemende super
markten wat tegen valt: 108 
(we hoopten op 200). 

De winnende inzending van 
Sietske:

Eigenlijk is de machete te zwaar voor haar linkerhand. Eigenlijk hoort ze gillend van  
plezier achter haar spelende vriendinnen aan te rennen. Kriebelige hanenpoten in haar 
schriftje te zetten, die doorgaan voor eerste letters. Maar van ‘eigenlijk’ verkopen ze 
geen chocola. En dus doet 6-jarige Azizi precies wat er van haar verwacht wordt. Kaken 
op elkaar, ogen halfgesloten en met volle kracht op de cacaovrucht inhakken. Tjak!  
Haar handen rijkelijk gevuld met cacaobonen, omhult door een zacht, wit donslaagje. 
Minstens zo zacht zijn de toekomstdromen van Azizi. School afmaken, actrice worden. 
Een bittere vlucht uit de dagelijkse realiteit? It takes a village to protect a child, it takes 
courage to go beyond that. Echte verhalen vertellen, die gehoord verdienen te worden. 
‘Ver van mijn bed’ dichterbij halen. Dat deed ik voor Oxfam Novib en binnenkort voor 
NatGeoTraveler. Mijn liefde voor schrijven en fotografie neem ik voor Tony’s graag mee 
naar Ivoorkust!
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Maak lekker je eigen wikkel! 
In onze webshop kunnen Tony’s fans 
sinds 2012 in de wikkelcreator helemaal 
hun gang gaan en een eigen Tony’s wikkel 
ontwerpen. Met versieringen, kekke let
tertypes, figuurtjes en eigen foto’s komen 
de coolste designs voorbij. Aan de binnen
kant van elke gepersonaliseerde wikkel 
wordt sinds dit jaar ons verhaal en onze 
missie gedrukt. En of ’t nou 1 reep is of 
100: ’t kan gewoon. Voor grotere aan
tallen hebben we een Illustratortemplate 
waar designers helemaal op los kunnen 
gaan met hun ontwerp. 

Hoe gaat dat dan?
Dagelijks komen er zo’n 595 verschillende 
ontwerpen binnen. Drukkerij Wihabo in 
NoordBrabant kijkt de wikkels na, print 

ze en voorziet ze van vouwlijnen. In een 
speciale Tony’s ruimte worden de wikkels 
met een vouwmachine met de hand om 
onze repen gewikkeld. Met de hand? Ja! 
Onze superwikkelaars Luis en Simone 
doen dat samen met een team en met veel 
liefde en aandacht. Dit jaar zijn er 
217.107 Tony’s repen op deze manier 
gewikkeld. Kanonneuh! 

De wikkelmachine is gewoon supertof
Afgelopen jaar hebben we samen met 
Wihabo grote stappen gezet om ervoor te 
zorgen dat we in de toekomst nog meer 
Tony’s repen kunnen personaliseren. De 
drukker heeft geïnvesteerd in een wikkel
machine waarmee we straks in één uur 
3.000 repen kunnen personaliseren. Da’s 
helemaal zo gek nog niet! 

Tony’s goes USA! Samen met de 
KLM zwaaien we onze reep in  
stijl uit, en dat geeft bekijks op 

Schiphol en ver daarbuiten. Het uitzwaai
filmpje is via sociale media zo’n 90.000 
keer bekeken. Dag hoor! 

Tony’s space reep is een giga knaller. We kondigen ’m aan op Facebook: ‘Zeer 
gelimiteerd en exclusief verkrijgbaar: melkchocolade met verkruimelde bio

wiet van eigen bodem. Pass the bar!’ Met deze post bereiken we meer dan 1 miljoen 
mensen. Maar liefst 10 duizend mensen geven een duimpje, de reacties gaan door ’t 
dak en de bestellingen stromen binnen.. op 1 april! Haha. Geintje!

Dit idee zat al heel lang bij Tony’s in de kast, maar nu issie ’r eindelijk uit: 
de gay bar! Tijdelijk verkrijgbaar tijdens de EuroPride 2016, in je favo smaak 
karamel zeezout. Amsterdam is 2 weken lang Gay Capital of Europe. De  

chocoladereep in regenboogverpakking is te vinden in onze webshop en in verschil
lende Amsterdamse winkels. Wij zijn over the rainbow!

De temperatuur stijgt. We zien dat 
ijssalons kriskras door ’t land zelf 
superlekker ijs maken met onze 

oranje reep. Karamel zeezout ice ice, 
baby! Er wordt volop over gepost op 
blogs, Instagram en Facebook, en ook in 
de magazines komen de allerlekkerste 
combinaties voorbij. 
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Het communicatieprobleem 
van Tony’s

We denken het verhaal van Tony’s 
Chocolonely nu wel te kennen. Een  
verhaal romig en zoet als melkchocolade  
(en ze zijn nog goed bezig in Afrika ook). 
Maar Tony’s kent nog een andere, diepe
re werkelijkheid. Naar binnen gekeerd 
nog, donker en onkenbaar als een rauwe 
cacaoboon. Een onstuimige bedrijfsge
schiedenis, de legende van een paar 
dwarsdenkers en etterbakken die de 
wereld op zijn kop zetten. Een verhaal 
dat maar weinig mensen kennen.

Om authentiek en eerlijk en transparant 
te lijken, geven bedrijven kapitalen uit 
aan contentmarketing en storytelling. 
Tony’s doet daar niet aan mee. Zorg er 
liever voor, zo luidt het bedrijfsprincipe, 
dat ons werk inhoud heeft. Dan vertelt 
ons verhaal zich vanzelf. Die gedachte 
heeft veel opgeleverd. Zonder één euro 
betaalde mediainzet groeide de omzet in 
zes jaar tijd van een miljoen euro naar 
bijna dertig miljoen. Met stripverhaaltjes 
aan de binnenkant van de wikkel, door 
de reep ongelijk te verdelen, aan de hand 
van de nieuwste smaakjes en ludieke 
acties schrijven de Tony’s elke dag aan 
hun verhaal. Maar het is niet genoeg. Het 
zijn hapslikwegverhaaltjes. Het echte, 
grote verhaal krijgen ze niet over het 
voetlicht. Nog altijd weten maar weinig 
mensen dat Tony’s een miljardenindus
trie hervormt en slavernij uit de wereld 
helpt.

Natuurlijk kennen de volgers van Tony’s 
de grappig bedoelde posts op sociale 
media – de Wietreep, de Gaybar. Deze 
miniverhaaltjes kunnen rekenen op de 
nodige likes en shares, maar het histori
sche bericht deze zomer over de eigen 
couverturesilo die Tony’s brutaal bij de 
grootste producent van chocoladecouver
ture Barry Callebaut naar binnen takelde, 
werd door de media matig opgepakt.  
Een speciale tank met traceerbare cacao
boter? Waarmee vanaf nu alle repen 

een  
kritische 

noot..

traceerbaar worden? Waardoor de witte 
chocola terugkeert in het assortiment? 
Wordt na jaren van tegenslagen een ide
aal werkelijkheid? Hebben giganten als 
Mondeléz, Mars en Nestlé, die ook bij 
Callebaut couverture inkopen, het nakij
ken? Als ik bij Tony’s ben, breng ik die 
gemiste kans op publiciteit graag ter 
sprake. Dan wordt er gezucht. Ze hebben 
het geprobeerd. Maar de meer serieuze 
posts worden niet goed gelezen. Maar het 
verhaal is te complex. Het boeit de mensen 
niet. Ze kopen de reep wel, maar laten de 
grote omwenteling graag aan de makers 
van de reep. Tot nu toe omzeilden de 
Tony’s dit communicatieprobleempje. 
Verkoop gewoon zoveel mogelijk repen, 
dachten ze, dan leren mensen op een goede 
dag heus het grote verhaal kennen. Maar 
het verkoopsucces leidde nog niet tot een 
groot bewustzijn. En het goede voorbeeld 
dat Tony’s geeft, wordt vooralsnog niet 
door de grote concurrenten gevolgd. 
Omdat het grote verhaal niet wordt ver
teld, denk ik. Het verhaal over de Tony’s 
en hun zoektocht, met spannende anek
dotes van de plantages, en verrukkelijke 
recepturen uit de keuken, de avonturen 
die de Tony’s persoonlijk beleven en waar 
het publiek zich mee kan identificeren, 
een feuilleton voor het hele gezin, met 
elke dag ontwikkelingen waar mensen 
naar uitkijken omdat ze willen meebele
ven hoe een legende wordt geschreven. 
Vertel het nou eens.

Jeroen Siebelink is schrijver. In 
2017 verschijnt van zijn hand het 
boek Het Wereldschokkende en 
Onweerstaanbaar Lekkere Verhaal 
van Tony’s Chocolonely.

Het echte, grote verhaal krijgt 
Tony’s Chocolonely nog niet over 
het voetlicht, vindt schrijver 
Jeroen Siebelink. We vroegen 
hem deze kritische noot met ons 
te delen. Zo houden we onszelf 
scherp en kan de lat weer 
omhoog.

“Het verkoopsucces leidde nog 
niet tot een groot bewustzijn.  
En het goede voorbeeld dat Tony’s 
geeft, wordt vooralsnog niet door 
de grote concurrenten gevolgd. 
Omdat het grote verhaal niet 
wordt verteld, denk ik.”

mooie foto gemaakt door Mark Uyl
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Het begint met traceer baarheid. 
Alle cacaobonen (voor onze cacaomassa én dus ook voor onze cacaoboter) 
zijn bekende bonen, die we direct inkopen bij onze partnercoöperaties 
Kapatchiva, Ecojad en ECAM in Ivoorkust en ABOCFA en Suhum Union in 
Ghana. Daarin zijn we uniek. Bijna geen enkel chocolademerk dat in de 

supermarkt ligt weet precies waar, hoe en door wie zijn cacao ge produceerd wordt,  
en al helemaal niet als ’t uit WestAfrika komt. En hoe gek ook, dat geldt voor veruit 
de meeste gecertificeerde of duurzame cacao. 

Sinds de start stijgt het volume dat onze partners leveren. ’t Afgelopen jaar was dat 
ruim 2.050.000 kilo! Das een hele hoge cacaoberg. Heel belangrijk daarbij is een 
goeie planning en voorspelling van de benodigde bonen. Dankzij de Tony’s 
Beantracker krijgen we elke 2 weken de meest uptodate voorraden uit Ghana en 
Ivoorkust. We zien ook hoeveel bonen er op de boot onderweg zijn of in België worden 
verwerkt. Van elke zeecontainer gevuld met bonen voor Tony’s weten we precies  
welke boeren welke volumes hebben geleverd.

We hoeven niet precies van iedere reep te weten welke boer hiervoor de cacaoboon 
leverde. Daarmee zouden we ons te ver verwijderen van de rest van de industrie en is 
onze aanpak minder goed navolgbaar. 

tony’s
geeft

’t 
voorbeeld

’t is tijd om te delen

hoofdstuk zes:

We laten zien dat je commercieel succesvolle slaafvrije chocolade 
kunt maken. Wij delen in dit hoofdstuk onze aanpak van boon tot 
reep en onze 5 samenwerkingsprincipes. Sharing is caring weet 
je. Ook vertellen cacaoboeren wat Tony’s voor hen doet en lees je 

hoe we onze impact op ’t milieu beperken. 

w 
e begonnen 4 jaar geleden aan ons avontuur van rechtstreekse relaties met 
boerengroepen in WestAfrika: Kapatchiva in Ivoorkust en ABOCFA in 
Ghana. We zien en meten dat veel van wat we doen werkt. ’t Is een aanpak 
die zich vertaalt in 5 samenwerkingsprincipes: 

 G4-56

traceerbare bonen
Weet waar de bonen in je reep 
vandaan komen. Koop niet 
van de grote hoop maar handel 
direct met boerencoöperaties.

’n hogere prijs 
Betaal meer dan alleen de 
certificeringspremie, en 
zorg zo voor een leefbaar 
inkomen voor de boer.

de lange 
termijn
Verzeker de boeren 
van minimaal 5 
jaar afzet tegen een 
hogere prijs, zo help 
je hen te investeren 
in hun toekomst.

sterke boeren
Professionaliseer de 
organisatie van de 
coöperaties, zorg voor 
schaalvoordelen en 
creëer betrokkenheid 
en vertrouwen.

betere kwaliteit 
en productiviteit
Investeer in landbouwkundige 
kennis en training om de opbrengst 
van de boer te verhogen.
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gelijk gebleven (grafiek 2). Voor ABOCFA gaat ’ie echter eind 2017 omlaag, omdat we 
hen gelijk willen trekken met de rest van de coöperaties. De uitzondering is ontstaan 
omdat ABOCFA ook biologisch gecertificeerd is. De afgelopen jaren betaalden we ook 
die premie, ondanks dat wij geen bio bonen vragen. Dat willen we na 5 jaar stoppen 
en gelijktrekken met de rest. 
Vanwege ’t feit dat we steeds meer bonen van de coöperaties 
afnemen (1), krijgen de coops in totaal ook een steeds 
hogere premie (kijk naar grafiek 1 & 3). Met een hogere 
premie voor de coöperatie vinden we ’t ook heel belangrijk 
dat het voordeel direct voor de boer ook meegroeit, dus 
daar zijn we extra scherp op (grafiek 4). De coöperaties 
laten ons weten welk deel van de premie besteed wordt aan 
de boer (zowel in cash als in productiviteitsverhoging), en 
welk deel besteed wordt aan projecten op coöperatieniveau.

Tweede ingrediënt: ’n hogere prijs
Voor onze cacao betalen we een extra premie. Dit doen we, omdat boeren met 
de gewone prijs voor cacao nooit boven de armoedegrens uit kunnen komen.  
We vinden ’t belangrijk dat de cacaoboeren een zogeheten living income kunnen 
verdienen. Dat is ’t nettoinkomen van een huishouden, voldoende om alle 

leden van een gemiddeld huishouden een respectabele levensstandaard te bieden.

 G4 DMA G4-EC1

+
+

-

-

mogelijke 
productie

marktprijs

Tony’s premie
voor traceerbare 

cacao

kosten bedrijf
(salaris arbeiders, 

planten, kunstmest)

Living income gap
Om alle kosten te kunnen betalen 
van het gezin en de boerderij moe-
ten boeren niet alleen meer produ-
ceren, maar ook een hogere prijs 
krijgen per kilo cacao

kosten gezin
(eten, onderwijs, 
pensioen, basis-
verzekeringen,  

kosten huis, 
transport)

(dit is niet genoeg om 
van rond te komen)

(Tony’s premie 
overbrugt dit gat)

prijs

Hiervoor heeft Tony’s ’t volgende model: 

De premie in ’t afgelopen boekjaar komt overeen met een bedrag van ca. 20% bovenop 
de farmgate prijs. Onze premie was minimaal $375 per 1.000 kilo cacao. Dat is inclu
sief de Fairtradepremie van $200. Met hulp van True Price hebben we berekend dat 
er $175 bovenop de Fairtradepremie nodig was om een leefbaar inkomen te kunnen 
verdienen.

Is de boer daarmee meteen uit de armoede? Nee. Niet alleen de prijs, maar ook de 
productie moet omhoog. Het werkt alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Zo gaan wij er vanuit dat goede boeren 800 kilo per hectare kunnen produceren, 
en professionele coöperaties zorgen voor schaalvoordelen en ondersteuning van de 
boeren. Hier lees je meer over op pagina 56 en 58.

Hoe helpt onze premie mee om een bestaan boven de armoedegrens te krijgen?
De premie wordt gebruikt om inkomsten voor de boer te verhogen, zowel door cash 
als door investeringen in ’n hogere productie (training, kwekerijen van nieuwe 
boompjes). ’t Wordt ook ingezet om de kosten voor de boer te verlagen, door bijvoor
beeld op grote schaal meststoffen in te kopen of ’t beter en goedkoper toegankelijk 
maken van onderwijs of gezondheidszorg. Het afgelopen jaar is de premie per ton 

Abocfa
Kapatchiva
Suhum Union
ECAM
Ecojad

Abocfa
Kapatchiva
Suhum Union
ECAM
Ecojad

1. MT bonen ingekocht 
per coop per jaar

2012-’13 2014-’152013-’14 2015-’16

2. premie in $ ontvangen per ton per coop
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6o0

375

6o0

175

575

275 235
325

5o 5o

1o50

35

1o0

440

181



5554

4. % van premie dat naar de boer gaat

(dus zowel in cash als via investeringen 
in productiviteitsverhoging!)

Deze totalen zijn anders dan in 
hoofdstuk acht. Geen foutje, 
maar ’t gaat hier om de totale 
premie inclusief Fairtrade.  
Plus dit is dollars, en niet in 
euro’s. Weet je dat ook weerrr!

3. totale premie in $ ontvangen door cooperatie

21.385 18.750 18.750

88.125

35.o0o
55.o0o

1o8.6o0

264.o0o

215.625

393.750

69.8o0

2012-’13

2012-’13

2014-’15

2014-’15

2013-’14

2013-’14

2015-’16

2015-’16

16%

38%

47% 22%

26%

49%

25%

53%

4o%

5o%

66%

Hoe zit de prijs van een reep eigenlijk in elkaar?
Weet jij hoe de prijs van een reep is opgebouwd? Je ziet ’t in deze mooie taart: 

Ruim 9,6% van de verkoopprijs van onze repen komt ten gunste van de cacao
boer. Dat doen we door rechtstreekse betalingen, maar ook bijvoorbeeld met 
steun aan de coöperatie en met de projecten van de Chocolonely Foundation. 
Andere kosten die we voor de cacaobonen maken, komen ten goede aan lokale 
en internationale handelaren, belastingen en zaken als transport en opslag.
Ongeveer 16,5 % van de consumentenprijs besteden we om de cacaobonen,  
suiker, melkpoeder en inclusies te laten verwerken en te verpakken tot de  

lekkerste chocoladerepen.
Gemiddeld 53% van de totale prijs gaat naar zowel Tony’s Chocolonely als de 
wederverkoper. In ’t overzicht zijn onze brutomarges samengevoegd met die  

van hen. Wij kunnen namelijk niet in de kostenopbouw en winstpercentages van 
onze klanten kijken, maar wel in die van ons. Da’s logisch he. Onze kosten zitten in 
onder andere ontwikkeling van nieuwe smaken, belastingen en investeringen om 
nieuwe markten te veroveren.

Op de consumentenprijs van ’n reep was afgelopen jaar 3% van de waarde  
nettowinst voor Tony’s Chocolonely.

We zijn uitgegaan 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 Tony’s in ’t boekjaar (melk en puur).

bruto-marge Tony’s 
Chocolonely & weder-
verkoper (incl 4,9% 

Tony’s winst per reep)
53%

BTW
6 %

6 %

3,5 %

7 %

opslag en transport (2,4%)

Max Havelaar license fee (0,4%)

bijdrage (0,6%) 
Chocolonely Foundation

gaat naar de boer of projecten 
ten gunste van de cacaoboeren

cacaoprijs voor de boer  
(farm gate price) 

Fairtrade-premie (1,2%)

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

belastingen in Ghana en Ivoorkust,  
marge lokale tussenhandel,  
opslag en transport

melkpoeder 

suiker (incl. Fairtrade premie) (2,3%)

overige inclusies (0,7%)

productie 
chocolade en 
verpakken 

chocoladereep
16,5 %

G4-ECI
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Kapatchiva
Suhum Union
ECAM
Ecojad
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Kapatchiva
Suhum Union
ECAM
Ecojad
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Sterke boeren 
We investeren in ’t versterken 
van de coöperaties met wie we 
samenwerken. We maken ons 
hard voor professionalisering 

van de organisatie, we zorgen voor 
schaalvoordelen en creëren betrokken
heid en vertrouwen. 

Juist sterke coöperaties leveren boeren 
veel voordelen op. Samen sta je sterker, 
bijvoorbeeld bij het vinden van inter
nationale markten. En de gezamenlijke 
inkoop van landbouwmiddelen. Boeren 
die geen lid zijn van een coöperatie heb
ben ’t vaak ’t moeilijkst. Onze filosofie: 
boeren moeten de meerwaarde zien van 
samenwerking. Die is er en dat zien  
wij ook: bij onze coöperaties is er een 
gemiddelde groei van 10% en bij sommige 
coöperaties ’t afgelopen jaar zelfs 20%! 

We zijn trots op ’t commitment van onze 
partnerboeren. Dat bleek bijvoorbeeld uit 
de grote opkomst bij de jaarlijkse leden
vergaderingen in zowel Ghana als 
Ivoorkust. Volle zalen! In Ghana was in 
2016 de derde democratische bestuurs
verkiezing. Natuurlijk was er ook ’n dele
gatie van Tony’s aanwezig; 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 haar eigen leden, in het  
bijzonder de bestuursleden. Die worden 
gekozen door de boeren, niet altijd worden 
goede bestuursleden gekozen.. helaas. 
Het zijn vaak gewone cacaoboeren, met 
gemiddeld een opleiding die niet verder 
reikt dan lager of middelbaar onderwijs. 
Ze weten hierdoor soms weinig van bij
voorbeeld 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 ondersteu
ning. Dit doen we bijvoorbeeld door de 
coöperaties in contact te brengen met 
trainers of ngo’s die hen kunnen helpen 
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en door te helpen met het vinden van financiering voor deze trajecten. In Ghana heeft 
bijvoorbeeld lokaal adviesbureau SED de rollen van manager en president van de coö
peratie duidelijk gesplitst en beschreven, waardoor de samenwerking en besluit
vorming veel beter verloopt. Maar bijvoorbeeld ook grote zaken als een businessplan 
of democratische besluitvorming worden vastgelegd met hulp van derden.

Steun van anderen
Ook andere organisaties zien de meerwaarde van deze aanpak, zoals Progreso. Dit 
internationale fonds zet zich in om de leefomstandigheden van kleinschalige duur
zame cacaoboeren te verbeteren. We zijn superblij met hun steun aan één van onze 
coöperaties, ABOCFA. Progreso voorziet hen van langdurige steun op ’t gebied van 
management, financiën en toegang tot de cacaomarkt en blijft dat ook doen. 

Afgelopen jaar heeft Tony’s samen met CocoaSource waar nodig voor handels
financiering gezorgd. Dat betekent dat er vooraf geld beschikbaar is, zodat de 
 coöperaties in staat waren om meteen bij de start van het seizoen genoeg bonen te 
kopen van de boeren. High five! 

Best Young Farmer Awards
Eén van de zaken die we ook doen is cacaoboeren van de coöperaties stimuleren om 
de teelt écht beter aan te pakken en we helpen hen daarbij. Door extra aandacht en 
ondersteuning willen we de jonge boeren stimuleren professioneel te boeren, zodat ze 
in de toekomst echt een aardige boterham (of nou ja een Foufou natuurlijk) kunnen 
verdienen met ’t verbouwen van hun cacao voor onze reep. Dat doen we op de Tony’s 
manier, bijvoorbeeld met de Tony’s Best Young Farmer Awards. In 2016 waren we 
weer aanwezig bij de uitreiking van deze door ons gesponsorde prijzen. Naast de 
award is er landbouwgereedschap te winnen. En natuurlijk is er voor elke deelnemer 
een reep! We blijven de Awards de komende jaren sponsoren, voor goede boeren en 
goede jonge boeren. Veel boeren zijn namelijk al wat ouder, en de jonge generatie is 
vaak niet geïnteresseerd genoeg om de boerderij over te nemen.

De lange termijn
Wij werken met boeren minimaal 5 jaar samen. Als cacaoboeren weten dat 
zij de komende jaren hun oogst voor Tony’s premie kunnen verkopen,  
kunnen ze investeringen doen die verder gaan dan volgende week. Of volgende 
maand. Of zelfs verder dan volgend jaar. Ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe 

cacaoplantjes kopen voor een betere oogst. Of investeren in landbouwgereedschap of 
training. 

Dankzij die langdurige samenwerking met Tony’s zien we meer bewustwording over 
kinderarbeid en kunnen er projecten worden gestart over specifieke thema’s als 
 kinderarbeid of de rechten van de boeren. Zoals bijvoorbeeld ‘It takes a village to 
protect a child’, een project met Max Havelaar, gesteund door de Nationale Postcode 
Loterij, waar wij als partner aan meedoen. Dit project startte in 2015. Onze partner
coöperatie in Ivoorkust doet hieraan mee en dat is een rechtstreeks effect van onze 
langetermijnrelatie. Uiteindelijk zijn goede randvoorwaarden in de gemeenschap een 
absolute voorwaarde voordat je ook maar kunt spreken over de uitbanning van 
 kinderarbeid of slavernij.

dit is: Marc Quirijnen
van: Chocolademaker Kim’s 
Chocolates 

Wat maakt Tony’s Tony’s? Jullie 
gedrevenheid en passie, jullie concrete 
doel, ’t bannen van kindslavernij 
spreekt veel mensen aan, jullie creativi
teit is eindeloos en grenzenloos, en 
natuurlijk het allerbelangrijkste: een 
topproduct gemaakt door Belgische top
specialisten. Hou op, Marc! Van 
zoveel complimentjes gaan we 
enorm blozen. Welke reep mag er 
van jou echt komen? De zuurpruim
reep; melkchocolade met heerlijke 
gedroogde zoetzure pruimen. 
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Wat heeft Tony’s voor je gedaan? 
Ik weet nu hoe ik kunstmest moet gebruiken. 
Als kind hielp ik al mee op de cacaoplantages.. 
Door Tony’s is er meer bewustzijn over kinder
arbeid en hoe ’t aan te pakken.

Wat vind je van de Young Farmer Awards? 
Het maakt ’t aantrekkelijker voor jonge boeren 
om als cacaoboer te werken, want hier is ’t 
moeilijk om werk te vinden.

Wat vind je van Tony’s chocolade? 
Mmmm, kunnen jullie het hier verkopen?

Is je leven veranderd sinds je cacao 
aan Tony’s levert? 
Tony’s betaalt een extra premie en geeft 
ons basistrainingen. Het heeft zichtbaar 
impact. Ik was me niet bewust van  
kinderarbeid, hier is ’t deel van de  
cultuur. Door trainingen zijn we ons er 
bewust van hoe ’t wel en niet moet.

Houd je van chocolade? 
Ik ben trots op deze reep met mijn cacao 
erin!

Tony’s op bezoek bij cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust
In juli bezoekt Team Tony’s de cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust. Een bezoek dat 
indruk maakt, niet in ’t minst vanwege de gastvrije ontvangst. Onze Sweet Talk 
Kirsten interviewde deze boeren bij ABOCFA en Miss Mash Meredith schoot de plaatjes: 

Die langetermijnrelatie geldt trouwens ook over onze chocolademakers. Dankzij de 
inspanningen van Barry Callebaut kunnen we weer witte chocolade maken. Onze 
repen worden met veel passie en chocoliefde gemaakt door onze chocolademakers 
Althaea de Laet en Kim’s Chocolates. Deze Belgische chocolademakers zijn vaklui van 
de bovenste plank. Kim’s Chocolates chocoladefabriek is trouwens één van de groen
ste in Europa. 

Onze bedoeling is om uiteindelijk met alle leveranciers een langdurige relatie op te 
bouwen. We gaan voor voorkeursleveranciers die vanuit hun passie meewerken om 
alle chocolade slaafvrij te maken.

Samen kwaliteit en productiviteit verbeteren
Fijne bijkomstigheid van Tony’s premie is dat de cacaoboer vaak z’n 
producti viteit  verhoogt en dan kan ’t snel gaan. Veel cacaoboeren produce
ren nu maar 30% tot 50% van wat mogelijk is. Ze lopen inkomsten mis. Ook 
valt de kwaliteit van de bonen tegen. Veel bonen halen de export niet. Onder 

andere de premie stimuleert boeren om beter te telen, omdat hun werk meer oplevert, 
is hij gemotiveerder. Ook kan hij investeren in landbouwmiddelen. Door bijvoorbeeld 
betere bemesting en op tijd snoeien stijgt de kwaliteit en kan de productiviteit wel 
verdubbelen. Ook door de aanplant van nieuwe jonge bomen en verdere professionali
sering kan de oogst en de kwaliteit van de bonen nog meer omhoog. En ja, dan kan ’t 
inderdaad snel gaan, maar natuurlijk niet van de een op de andere dag, zo realistisch 
zijn we. En daarom  werken we dus minstens 5 jaar samen. 

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 350550 kilo nu. Afgelopen jaar bleek dat die 800 kilo moge
lijk is, maar inderdaad is ’t wel een kwestie van lange adem. Zo produceert ongeveer 
20% van de boeren in Ivoorkust die nu meerdere jaren aan ons leveren 800 kilo per 
hectare. Een grote uitdaging voor Tony’s de komende tijd is om hier meer kennis over 
op te doen; hoe zorgen we voor de productiviteitsgroei met de juiste partners.

Het Tony’s Chocolonelymodel voor een slaafvrije cacaooogst is dus gebaseerd op 5 
samenwerkingsprincipes (die met elkaar samenhangen). Wij vinden dat elk chocolade
bedrijf deze 5 principes of uitgangspunten moet aanhouden in de relatie met cacao
boeren (en uiteraard geldt dit ook voor de leveranciers van andere ingrediënten).

Dit is onze groene pagina 
Bij Tony’s vinden we ’t belangrijk om onze impact op ’t milieu zoveel mogelijk te 
beperken. Klimaatverandering is daarbij voor ons ’t belangrijkste thema, niet in de 
laatste plaats omdat dat direct invloed heeft op ’t welzijn van de cacaoboeren. Je ziet 
’t ook terug in de manieren waarop we invulling geven aan ons inkoopbeleid. 

Klimaatverandering in West-Afrika
De verandering van ’t klimaat heeft directe impact op de WestAfrikaanse cacao
gebieden. Door droogte of extreme hitte valt de oogst tegen en laat de kwaliteit van 
bijvoorbeeld cacaobonen te wensen over. Dat is weer van invloed op de prijs en op de 
leefomstandigheden van de boeren. Naar verwachting wordt dat in de toekomst alleen 
maar erger. Alle reden voor ons om ook daar stappen te zetten. Afgelopen jaar zijn  
we de CO

2 equivalent van onze cacao, suiker en verpakkingsmaterialen gaan com
penseren door samenwerking met Justdiggit. We ondersteunen hierbij financieel de 

Stephen

Sarah

 

G4-DMA



6160        

Wat doet Tony’s? 
Tony’s helpt ABOCFA, we krijgen 
leningen. Voor mij en mijn gezin bete
kent ’t dat mijn kinderen naar school 
kunnen gaan. 

Wat vind je van de Young Farmer 
Awards? 
Daar ben ik heel positief over, want 
mijn kinderen gaan in de toekomst de 
plantage overnemen. Hiermee worden 
ze echt geholpen.

projecten van Justdiggit, een Nederlandse innovatieve club gericht op vergroening 
van droge gebieden in, nu nog vooral, OostAfrika. Justdiggit herstelt gebieden in de 
tropen door regenwater vast te houden, zodat de  vegetatie zich stap voor stap kan 
herstellen. Dat leidt tot extra regenval, meer biodiversiteit en een beter ecosysteem, 
dat minder te lijden heeft onder klimaatverandering. 

Een belangrijke volgende stap is om de samenwerking met Justdiggit uit te bouwen. 
Zij zijn nu voornamelijk actief in OostAfrika, waar ze ontzettend veel leren van de 
praktijk van het herstellen van gedegradeerde landbouwgebieden. Uiteindelijk willen 
we Justdiggit naar WestAfrika halen, omdat de kwaliteit van de ecosystemen daar 
direct van invloed is op het leven van de cacao boeren in Ghana en Ivoorkust.

Tony’s footprint
Uiteindelijk willen we dat het eten van een Tony’s reep een positieve bijdrage levert 
aan de milieufootprint. Dat wil zeggen dat wie lekker geniet van een van onze repen, 
ook bijdraagt aan een beter leefmilieu voor de cacaoboeren. 

We zijn ons aan ’t verdiepen in de drukpunten van onze keten waar we mogelijk CO2
uitstoot kunnen verminderen. Hiervoor hebben wij ons aangesloten bij de Natural 
Captains, een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur en kennisor
ganisaties de uitdaging aangaan om hun productieketen te verduurzamen. 

Eind 2015 hebben we samen met True Price Tony’s Footprint berekend. Daarvoor is de 
hele keten onder de loep genomen, van cacaoproductie tot het melkpoeder tot het 
transport naar de winkels – ja, zelfs het broeikasgas van een goeie koeienvlaai zit erbij. 
En de conclusie? De gemiddelde CO2uitstoot per verkochte reep is 402 gram, waarbij ’t 
melkpoeder ’t grootste gedeelte van de uitstoot tot zich moet rekenen (ruim 70%). Daar 
kunnen we dus nog op besparen. Met de conclusies en adviezen vanuit het Natural 
Captains programma zullen we komende jaren gebruiken om deze druk te verminde
ren. En waar we het niet kunnen verminderen, zullen we onze footprint compenseren.

Wat merk je van Tony’s steun? 
Ze betalen onze premie en daarmee kan 
ik mijn ziekenhuisrekeningen en medicij
nen betalen. 

En wat nog meer? 
Mijn hele familie profiteert ervan en alle 
drie mijn kinderen zitten op school. De 
kinderen helpen buiten schooltijd en 
alleen als ze dat willen. De focus ligt op 
educatie en school.

Wat vind je van de Young Farmer 
Awards? 
Goed dat het er is, ’t is een stimulans 
voor jonge mensen. 

Mary

Dickson

G4-EN18

We bouwen onze CO2compensatie steeds verder uit samen met 
Justdiggit, en nemen daarbij ook onze groei mee. Het plan was om af 
gelopen jaar alleen cacao en verpakking te compenseren, komend jaar 
komen daar de suiker en productie bij, en in 2018 willen we ook de 
melk meenemen.

Het ging allemaal net iets sneller dan verwacht, want afgelopen jaar hebben we ook 
de CO2uitstoot van de suiker en de productie al kunnen compenseren. We hebben ’t 
afgelopen jaar met Justdiggit in totaal 2.222 ton CO2uitstoot gecompenseerd. Dit is 
uiteraard hartstikke mooi, maar we zijn er nog lang niet. Want we willen niet alleen 
compenseren, maar daadwerkelijk onze CO2uitstoot terugbrengen.

Inkoopbeleid (behalve cacao)
De cacao komt uit WestAfrika, maar de andere grondstoffen, inclusies en verpak
kingsmateriaal halen we bij voorkeur bij partners in Europa. We willen zo duurzaam 
mogelijke grondstoffen gebruiken met een minimale transportafstand en een beperkte 
CO2uitstoot. Helaas kan dat niet altijd.. want er is altijd een wisselwerking met onze 
eisen op sociaal gebied, onze kwaliteitseisen en kosten . Die eisen en afwegingen heb
ben we afgelopen jaar vastgelegd in Tony’s sourcingbeleid. Het is ons kader om goeie 
afwegingen te maken. 
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Weggooien is zonde
We proberen verspilling 
zoveel mogelijk te beperken, 
das logisch. Het past niet 
binnen Tony’s filosofie om 
grondstoffen, inclusies of 
ongebruikt verpakkings
materiaal weg te gooien. 

Alleen wanneer de kwali
teit in ’t geding is, dan is 
er geen andere keuze om 
de grondstof weg te gooi
en. Daarnaast komt ’t 
soms voor dat we een 
recept willen aanpassen. 
Voor inclusies, de smaak
makers dus, is ’t vooral op 
de tijdelijke repen lastig 
om  verspilling (waste) te 
voorkomen. Vaak bestellen 
we 3% extra voor wanneer 
’t  verbruik in de fabriek 
toch iets hoger uitvalt dan 
ingeschat. Ook hebben we 
te maken met minimale 
bestellingen die we pas
send aan onze wensen 
proberen te onderhandelen. 

Chocoladerepen die om 
commerciële  redenen niet 
meer verkocht kunnen 
 worden, doneren we als ze 
nog minimaal 2 weken 
goed zijn. Als ’t echt niet 
anders kan  worden ze ver
nietigd.

Affijn: we gaan ervoor om 
altijd eerst alles netjes op 
te maken. Alleen wanneer 
dit met kleine restjes echt 
niet kan, en we ’t niet 
kunnen verkopen of 
schenken aan een andere 
partij, gooien we ’t weg.

Onder begeleiding van onafhankelijke 
experts op het gebied van kinderarbeid 
en cacao is ’t afgelopen jaar opnieuw 
onderzoek gedaan naar kinderarbeid en 
slavernij in Tony’s cacaoketen. Getrainde 
boeren hielden, onder begeleiding van de 
experts, interviews bij Kapatchiva en 
ABOCFA. Daarnaast bezochten ze, met 
steun van door ons getrainde internal 
inspectors van boerencoöperaties, alle 
cacaoboeren. Dat doen we samen met bij
voorbeeld Brenda Bijen van Think! Data. 
Met behulp van een digitaal dataverzame
lingssysteem zijn ze in kaart gebracht. 
Daarnaast was er inspectie door verte
genwoordigers van Fairtrade. De komen
de jaren zullen deze ook onderzoeken 
worden gedaan bij al onze nieuwe part
nercoöperaties.

En wat kwam eruit?

Binnen de coöperaties waar Tony’s werkt 
durven we met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid te zeggen dat er geen 
gedwongen arbeid voorkomt. Wel weten 
we dat er vooral in Ivoorkust (in de regio 
waar wij samenwerken met de boeren) 
nog steeds veel indicaties zijn dat 
gedwongen werk voorkomt. Het is 
nadrukkelijk niét aan de orde bij onze 
partnercoöperaties.

Helaas komt er in onze keten soms nog 
wel kinderarbeid voor. 

Uit eigen onderzoek blijkt dat in ieder 
geval op 6 boerderijen kinderen met de 
eigen familie meewerkten, onder omstan
digheden die eigenlijk niet mogen. Dat 
kwam  bijvoorbeeld doordat kinderen van
wege ziekte en overlijden van hun ouders 
niet naar school konden. Uit pure nood
zaak moesten ze mee werken op de boerde
rij. Ook wisten sommige boeren niet dat 
hun kind te gevaarlijk werk deed. 

Wat doen we als er sprake is van kinder
arbeid? Samen met de gemeenschap en 
de coöperatie kijken we naar een oplos
sing. De boeren krijgen bijvoorbeeld 
extra trainingen over veilig werken en er 
is aandacht voor hoe kinderen buiten 
schooltijd toch veilig mee kunnen hel
pen. Ook geven we extra ondersteuning 
aan educatie zodat kinderen beter toe
gang hebben tot onderwijs. Dat doen we 
samen met de Chocolonely Foundation, 
de stichting waar we 1% van onze omzet 
aan doneren.

Onafhankelijk onderzoek in Tony’s keten naar kinderarbeid en slavernij

Wij gebruiken in al onze verpakkingsmaterialen gerecycled papier of karton: zowel  
bij dozen als bij wikkels en displays. Bij de wikkels gebruiken we FSC ongestreken 
papier. Ook in andere verpakkingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld een kadoblik, gaan 
we altijd voor een zo duurzaam mogelijk alternatief. Onze verpakkingsmaterialen 
komen trouwens altijd uit Europa, het liefst uit Nederland, België of Duitsland. Dat 
geldt zowel voor eindmaterialen als de grondstoffen die daarvoor gebruikt worden

De inkt die we gebruiken in ons drukwerk is nog niet speciaal milieuvriendelijk. In 
de toekomst gaan we kijken of we dit verder kunnen verbeteren, door bijvoorbeeld 
biologisch afbreekbare inkt te gebruiken. 

Op de noot-rem

We trokken dit jaar letterlijk aan de nootrem.  
Er bleken sporen van pinda in onze melk
hazelnootreep te zitten, zonder dat dat op de wikkel 
stond. De hoogste tijd om daar een harde noot over 
te kraken. Hoe zorgen we ervoor dat dit niet nog 
een keer gebeurt? 

We hebben alle kwaliteitsprocessen onder ’n flink 
vergrootglas gelegd en gekeken hoe, wat en waar 
we kunnen verbeteren. Some serious business, en 
met some serious resultaten: een kwaliteitsysteem 
in optima forma én een recallplan. Yeah baby! 

We nemen je even mee in de wereld van voedsel
veiligheid. De HACCP is een hygiënecode waarmee 
je de risico’s in kaart brengt en beschrijft hoe je dat 
voorkomt. Hebben we allemaal gedaan en daarmee 
is onze chocokeuken helemaal HACCPtodate! 

We hebben ook afgesproken hoe De Ultieme Reep 
eruit moet zien, de DUR. Jaahaaa, natuurlijk moet 
de DUR superlekker zijn en er supergoed uit zien. 
Maar er is meer. Zoals hoe we onze allergenen en 
voedingswaarden declareren (jaa, dit is ingewik
keld, maar ook dat hebben we nu goed in kaart) en 
welke repen en ingrediënten we wanneer en waar
op laten onderzoeken in een laboratorium. Ook is 
vastgelegd wie de wikkels checkt voordat ze gedrukt 
worden; en wanneer en wie er even tueel bij een 
productie in onze fabrieken aanwezig is. Stuk voor 
stuk nootzakelijke zaken, omdat we nooit meer  
willen verzaken.  

Tot slot is onze klachtenprocedure verder verbe
terd, zodat je voortaan bij een eventuele klacht nog 
beter wordt geholpen. We namen klachten natuur
lijk altijd al serieus, maar.. ’t kan altijd beter. En 
uiteraard hebben we ook onze sourcing onder de 
loep genomen; wij vragen onze toeleveranciers ’t 
hemd van ’t lijf om producten van goede kwaliteit 
te garanderen. Zo kunnen we jou ook altijd precies 
vertellen waar alle ingrediënten uit onze repen 
vandaan komen en hoe ze gemaakt worden.

Kortom: geen nootverbanden, wel nootzakelijke 
verbeteringen! 
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Is Tony’s Chocolonely meer 
dan een mooi voorbeeld?

Hoe kan je iets kritisch schijven over 
Tony’s Chocolonely? Ze zijn tenslotte het 
perfecte bedrijf. Ze maken chocoladere
pen om van te watertanden, ze zijn suc
cesvol en winstgevend, ze hebben sterke 
waarden die ze consistent uitdragen en 
ze hebben een ambitieuze missie om  
chocolade slaafvrij te maken. Ze zijn de 
Don Quichot van de chocoladeindustrie. 
Wat is niet geweldig aan dit bedrijf?

Op zijn website zegt Tony’s Chocolonely 
dat het zijn missie wil bereiken door 
zoveel mogelijk chocoladerepen te ver
kopen die zij ‘fair’ hebben ingekocht. 
Daarbij willen ze een inspirerend voor
beeld zijn voor anderen en daarmee 
hopen ze een beweging in gang te zetten.
Dit is dan toch waar ik een beetje  
kritisch over ben. Want dit model, deze 
manier van denken is te beperkt. Zelfs 
als je succesvol bent, is een handvol 
cacaocoöperaties in WestAfrika iets  
minder slecht af. Het is niet structureel 
en het is niet schaalbaar.
Ik zou heel graag willen dat het zo simpel 
was.

De bittere realiteit is dat individuele 
bedrijven een falend systeem niet kun
nen veranderen. Net zo min als NGO’s, 
certificeringsschemas en ontwikkelings
samenwerking dat niet kunnen. Al deze 
goedbedoelde projecten komen neer op 
het planten van bomen in de woestijn. 
Tenzij je bereid bent om ze elke dag extra 
water en zorg te geven, zullen ze sterven 
en zelfs als ze blijven leven, dan is het 
nog steeds een woestijn.

Voor echte, structurele verandering moet 
je eerst begrijpen waarom het systeem 
faalt, wat de woestijn creëert. Pas als je 
daar iets aan doet, dan verander je het 
systeem en kun je de missie van slaaf
vrije chocolade waar maken. In het kort 
komt het erop neer dat als systemen 
falen, drie krachten tegelijk samenkomen 

een  
kritische 

noot..

en de perfecte storm veroorzaken. Deze krachten zijn: 
Markten beconcurreren elkaar op en belonen het ver
keerde onduurzame gedrag; en 2 een falende context 
waar de voorwaarden voor een duurzame en winstge
vende productie niet aanwezig zijn; en tot derde zijn er 
geen echte alternatieven voor de boeren om ergens 
anders een bestaan op te bouwen.

In de cacaosector zijn deze krachten goed zichtbaar en 
hebben ze een vernietigende werking. De markt becon
cureert elkaar op laagste prijs en amper op kwaliteit.  
De voorwaarden om een winstgevend en duurzaam boe
renbedrijf op te zetten zijn niet of nauwelijks aanwezig. 
En er zijn amper alternatieven voor de boeren om heen 
te gaan waardoor de meest wanhopige en minst onder
nemende boeren overblijven en nog meer bereid zijn om 
tegen lage prijzen te produceren. De uitkomst van dit 
systeem is kinder en slavenarbeid, armoede, milieu
schade, ondervoeding en alle andere zaken die wie niet 
willen op een grote schaal. Geen chocoladereep, certifi
ceringsprogramma of trainingsprogramma zal hier iets 
structureels aan veranderen. En dit is ook de reden 
waarom na dertig jaar ontwikkelingssamenwerking de 
zaak er niet beter op is geworden. 

Ik denk dat we dit stiekem allemaal wel weten, maar we 
willen zo graag iets goed doen en we weten niet wat we 
anders moeten doen. Iets doen lijkt dan toch beter dan 
niets doen. Dit is waar we ons zelf voor de gek houden. 
Ik zou het prachtig vinden als Tony’s Chocolonely naast 
geweldige duurzame repen, ook deze meer systemische 
boodschap zou verkopen. 

Tot die tijd wens ik Tony’s Chocolonely heel veel succes, 
want het leven is echt een stuk mooier en beter met 
hun (h)eerlijke chocola.

Lucas Simons is oprichter, CEO van NewForesight 
en SCOPEinsight. Hij is voormalig directeur UTZ 
Certified en auteur van ‘Changing the Food Game’.

In hoeverre is wat Tony’s doet op 
grote schaal toepasbaar? We vroe-
gen Lucas Simons daar kritisch 
zijn licht over te laten schijnen. 
Zo houden we onszelf scherp, 
leren we en kan de lat weer 
omhoog.

“Voor echte, struc-
turele verandering 
moet je eerst  
begrijpen waarom 
het systeem faalt. 
Pas als je daar iets 
aan doet, dan  
verander je het  
systeem. En kun  
je de missie van  
slaafvrije chocolade 
waar maken.”



marsepein uit 
Nederland en 

Roemenië

melkpoeder uit 
de EU, IJsland, 

Noorwegen, 
Zwitserland en 
Nieuw Zeeland

67

waar komt al dat 
lekkers dan vandaan?

citroen uit Spanje, 
Argentinië, Brazilië, 

Italië

hazelnoten 
uit Spanje

koriander 
uit Marokko

gember 
uit India

cacao uit Ivoorkust 
en Ghana: Fairtrade

noga uit 
België: 

Fairtrade

suiker, meestal 
de EU, wereld: 
Fairtrade mass 

balance

pecannoten uit de 
Verenigde Staten

cranberries 
uit Canada

knettersuiker 
& gember uit 

China

kaneel & 
kardemom uit 

Sri Lanka:  
biologisch en 

Fairtrade

kardemom uit 
Guatemala

koffie uit 
Ethiopië & 
Colombia: 
Fairtrade

rietsuiker uit 
Mauritius: 
Fairtrade

kaneel & noot-
muskaat uit 

Indonesië

discodip uit 
Frankrijk, Nieuw
Zeeland, China, 

Indonesië, Maleisië

cola pearls, biscuits, speculaas, 
yoghurt, meringue (vrije uit-
loop) en crumble uit Europa

framboos uit 
OostEuropa 

‘Fair milch’ melk 
uit Duitsland

gevriesdroogde kers uit 
Polen, Servië, Turkije, 
Bulgarije, Hongarije, 
Macedonië en China

sinaasappel uit Brazilië, 
Spanje, Mexico, VS, Zuid

Afrika, Griekenland

rozemarijn uit 
Turkije: dispensatie 

Fairtrade

rabarber 
uit Polen

amandelen uit de 
Verenigde Staten: 

dispensatie 
Fairtrade*

gebroken anijszaad-
jes uit Turkije, Syrië, 
Griekenland, Egypte, 

Italië en Spanje: 
Fairtrade

kruidnagel Sri 
Lanka (meestal), 

Madagaskar, India 
en Indonesië

sojalecithine: 
nonGMO

wortel uit 
Nederland

carrageen, karamel & 
popcorn uit Frankrijk

passievrucht uit 
Peru

zout uit Bonaire 
& Australië

kokos uit 
Sri Lanka: 

Organic

*we gebruiken deze 
amandelen totdat we 
een betere kwaliteit 
met Fairtradelabel 
hebben gevonden.
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goed  

voorbeeld 

doet 
volgen

een lange adem

hoofdstuk zeven:

De kans dat wij wereldwijd 100% marktaandeel krijgen is best 
klein. Veel belangrijker is ons doel: 100% slaafvrije chocolade. 

En het gaat veel sneller als andere spelers in de cacaosector  
verantwoordelijkheid nemen en ons model willen volgen. Maar 

hoe krijgen we die industrie in beweging? Op die vraag is 
helaas nog niet 1 sluitend antwoord te geven.

m 
et alleen een succesvolle busi
nesscase in Nederland overtui
gen we de chococollega’s van 
andere bedrijven niet. 

Bovendien vraagt ’n slaafvrije chocolade
wereld, met een levenswaardig bestaan 
voor iedereen, verantwoordelijkheid van 
meer partijen dan alleen de industrie. 
Dus afgelopen jaar hebben we weer met 
allerlei partijen gesproken en stappen 
gezet, politiek, wetenschap, klanten, leve
ranciers, ngo’s en ga maar door. Ook 
onze internationale uitbreiding is hier 
van cruciaal belang. Het is lang duwen 
en trekken om grote partijen in beweging 
te krijgen, maar wij geloven: als de bal 
gaat rollen is er dan ook geen houden 
meer aan. Dus wij gaan vol goede moed 
door. Hieronder lees je welke stappen we 
op dat gebied hebben gezet.

Dit is: Wim Debedts
van: Chocolademaker Barry 
Callebaut

Wat maakt Tony’s Tony’s? Jullie 
authentieke en eerlijke aanpak. En is 
er nog meer? Tony’s inspireert Barry 
Callebaut om verdere stappen te zetten 
op ’t vlak van duurzame cacao. 
Chocofans gaan daar meer van horen. 
Heb je misschien nog een tip voor 
ons? Ja, Tony’s in België nog sneller 
lanceren op vraag van mijn vrouw, 
haha! We gaan ons best doen, Wim! 
In welke chocoladereep zou je je 
tanden graag zetten? Een dunnere 
tablet melkchocolade, dat geeft net een 
andere smaakbeleving.

De grens over
Nederland is een prachtig land, maar 
niet ’t enige of grootste chocoladeland  
in de wereld. Als we willen dat de grote 
chocoladegiganten ons voorbeeld gaan 
volgen, is ’t belangrijk om in hun vizier 
te komen. Dat doen we door ook in ande
re landen een relevante speler te worden 
en daar ook ons verhaal en missie te 
delen. Internationale uitbreiding sluit 
daarom helemaal aan bij onze route
kaart. Het is verleidelijk om overal heen 
te vliegen met onze chocolade, maar we 
maken gerichte keuzes.

Voordat we gaan exporteren naar een 
nieuwe markt, onderwerpen we die 
markt eerst aan een goede analyse. Naast 
kenmerken zoals de lokale chocolade
markt, t prijspeil en het consumenten
gedrag is vooral ’t feit of we andere  
chocoladebedrijven kunnen beïnvloeden 
in die markten een gouden voorwaarde. 
En zo delen we onze exportmarkten ook 
in: in goud en zilver (en brons).
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zilver
(volume generator)

Scandinavië
België

Duitsland

belangrijk

heel belangrijk

langetermijnrelatie 
met distributeur

actieve marketing- en 
distributiestrategie

betrokken ondersteuning 
vanuit Tony’s

brons
(onmisbare kansen)

Oostenrijk
Italië

Verenigde Arabische 
Emiraten

interessante kansen

interessante kansen

langetermijnrelatie 
met importeur / account 

management vanuit 
Amsterdam

distributie-aanpak door 
importeur/account

lichte ondersteuning 
vanuit Tony’s

De Verenigde Staten is 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. Dat doen we door daar een relevante speler te 
worden, daar een lokale Tony’s organisatie op te bouwen en andere chocolade makers 
daadwerkelijk te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen in de keten. Ook ver
wachten we in gouden markten een substantieel deel van onze afzet te reali seren en 
daarmee weer een heleboel boeren te bereiken. Ook het Verenigd Koninkrijk is voor 
ons zo’n markt. We zijn daar nog niet van start.

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. Denk aan de Scandinavische 
landen, België en Duitsland. Bronzen markten tot slot zijn geselecteerde markten die 
specifieke kansen bieden die we vanuit Nederland invullen.

Als we ervoor gaan, dan gaan we ervoor. Om Tony’s geschiedenis en onze missie 
onder de aandacht te brengen, organiseren we in elke nieuwe markt (=land) een 
pers lancering, we organiseren Tony’s Talks en vertonen in besloten setting de film 
‘TONY, van chocoladecrimineel tot wereldverbeteraar’. Verder communiceren we 
onze missie natuurlijk op de wikkels, en zijn we niet te missen op displays en andere 
materialen. We staan op beurzen en communiceren in elk land in een mix van lokale 
taal en Engels op Facebook – voor elk land is er ’n andere social media agenda.

Fairtradecertificering is trouwens onmisbaar bij onze internationale uitbreiding.  
Het maakt ons als nieuw en onbekend merk geloofwaardig. In bijvoorbeeld de VS en 
België zijn de chocolademerken én de consument nog minder ver op het gebied van 
Fairtrade.

Land of opportunity? 
In oktober 2015 zijn we EINDELIJK echt gestart in de United States of America, the 
land of opportunity. En wel in Portland, Oregon (PDX). We hebben gekozen om dichtbij 
de progressieve, bewuste Amerikaan te starten. Die vind je dus in PDX. Onze lokale 
fellowBCorp New Seasons Market is de plek waar we als eerste in de schappen lagen.

En hoe loopt de business? Nou, de chocofans – they like us! Het feit dat we chocolade 
maken om de gehele keten 100% slaafvrij te krijgen slaat echt aan, tenminste als ze ’t 
weten he. Dat geldt ook voor de kwaliteit en smaak van onze repen, de recepturen en 
de kleurrijke wikkels. Daarmee concurreren we met Hershey’s, een van de bekendste 
chocoladeproducenten in de VS, en met niche chocolademakers als Theo Chocolate en 
Chocolove. Onderdeel van ’t succes is dat we relatief goedkoop zijn, 6 ounce (=170 
gram) voor US$ 4,99 (!) – pak ’m beet  4,50. Dat is naar Amerikaanse begrippen 
echt goed te doen.

goud
(strategische markt)

Nederland
Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk

noodzakelijk

heel belangrijk

Tony’s office 
ter plaatse

bijvoorbeeld

steunt Tony’s missie

genereert langetermijn 
waarde groei

business model

Het is ons zwaar gevallen om bovenop de onstuimige groei die we in Nederland door
maakten een nieuwe markt op te zetten. Het duurde langer dan we dachten om onze 
repen in de Amerikaanse schappen te krijgen. Momenteel hebben we ’t achter de 
schermen strakker georganiseerd. Oregon Transfer Company (OTC) is onze logistieke 
partner voor WestAmerika, daar liggen de repen op voorraad. Vanuit OTC beleveren 
we distributeurs. Daarvandaan gaan de repen naar winkels als New Seasons Market, 
Whole Foods en Zupan’s. Voorraadbeheer, opslag en verzending van webshopbestel
lingen naar kleinere winkels (independent stores) en consumenten worden voor ons 
verzorgd door IDS.

Sinds januari 2016 zijn we snel gegroeid en nu verkrijgbaar in circa 170 winkels  
in het westelijke gedeelte van Amerika en via IDS zelfs nationaal. Komend jaar gaan 
we Tony’s USA Team verzelfstandigen: dat doen we met meer mensen die minder 

Team PDX in actie. 
Gooooo Tony’s!
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Amaai! Goe gedaan
In België zijn we sinds 2015 lande
lijk verkrijgbaar. De Belgen zijn gek 
op ons. Afgelopen jaar heeft de 
Belgische pers in besloten setting de 
film TONY gezien. Daarna draaide ’ie 
in bijvoorbeeld filmhuizen. Als een 
lopend vuurtje is het verhaal achter 
Tony’s verspreid; van blogs en beken
de lifestylemagazines tot in nationale 
dagbladen.

Hej Sverige
Begin 2016 maken we ook een  
vliegende start in ’t land van Pippi 
Langkous. In Zweden starten we 
afgelopen jaar met een goede distri
buteur, enthousiaste klanten en een 
goeie perslancering. Onze repen en 
ons verhaal vallen ook in ’t hoge 
noorden in de smaak. Al na een paar 
maanden staan de supermarktketens 
in de rij om Tony’s te verkopen: we 
liggen inmiddels bij 3 van de 4 groot
ste supermarktketens. Tjolahopp, 
tjolahej, tjolahoppsan sa!

afhankelijk van Tony’s in Amsterdam zullen zijn. Want hoe top ’t ook is dat Portland 
een directe vlucht vanaf Schiphol heeft, giganadeel is dat er vrijwel een volledige 
werkdag tijdsverschil zit tussen Amsterdam en Portland.

Komend jaar gaan we onderzoeken of we onze repen lokaal in de USA kunnen produ
ceren. Grote uitdaging is hoe we de discussie over slaafvrije chocolade echt tot een 
topic kunnen maken. Als dat lukt, werken we vanuit onze missie, zal de consumen
tenvraag naar onze chocolade toenemen en zullen andere chocolademakers wellicht 
ons voorbeeld gaan volgen. Hello USA!

Sector-overleg
Om de industrie in beweging te krijgen 
drinken wij heel wat kopjes koffie, staan 
we op podia en bezoeken we conferenties 
over cacao. We blijven niet aan de kant 
staan, maar nemen actief deel en laten 
zien dat ’t anders kan. Zo spraken we bij
voorbeeld op Chocoa in Amsterdam en de 
Living Income Conferentie in London, 
waren we bij de strategiemeeting van het 
International Cocoa Initiative en hadden 
we meetings met de Ivooriaanse overheid, 
de Nederlandse ambassade in Ghana en 
vele anderen. Ook deden we veel contac
ten op en stelden we kritische vragen op 
Chocovision, een internationale conferen
tie voor bedrijven en andere key spelers 
in de cacao en chocoladeindustrie over de 
toekomst van cacao. Wat levert dat nou 
op? Nou afgelopen jaar 2 concrete dingen. 

Allereerst de stap naar traceerbare cacao
boter bij Barry Callebaut. De grootste 
cacaoverwerker van de wereld past zijn 
fabriek aan om 1 van onze 5 samenwer
kingsprincipes, namelijk traceerbaarheid, 
mogelijk te maken. Noem ’t kleine stapjes, 
maar er begint iets te schuiven en.. ver
geet niet dat boeren blij zijn met deze 
stap, want die kunnen meer cacao aan 
ons gaan leveren aan ons gaan leveren 
vanwege die traceerbare cacaoboter. Waar 
de industrie een paar jaar geleden ’t nut 
van traceerbaarheid niet zag, zien nu 
steeds meer partijen ’t belang. 

Ten tweede ons lidmaatschap van ’t 
International Cocoa Initiative (ICI). Daar 
zijn we sinds 2015 lid van. Dit initiatief, 
ooit opgericht om een bijdrage te leveren 
aan het HarkinEngel protocol. Sommige 
mensen vragen ons waarom wij juist lid 
zijn geworden van het ICI. Nou, uiteinde
lijk is ICI ’t enige initiatief in de chocola
dewereld volledig gericht op de bestrijding 
van kinderarbeid, waarbij alle partijen die 
ertoe doen in de industrie zijn aangesloten.

We hoopten bij ICI veel zaken te leren, 
onze ervaringen te delen, maar bovenal 
een goede (Fairtrade)peper te kunnen  

hej

Tony’s 
in store!

“have you taken a look 
in our webshop?”

We geven in Portland of course ons visitekaartje af. Nieuwe Tony’s vrienden worden verrast met de 
Hello PDX-bar. Deze pure chocolade met windmill cookies was tijdelijk verkrijgbaar.

Texas

Oregon

Washington

Californië

Portland



7574

steken in de organisatie en samen te wer
ken bij het opzetten van innovatieve pilot 
projecten in WestAfrika. En dat is nu  
concreet geworden. 

We gaan komend seizoen met ICI bij alle 
coöperaties waar we mee samenwerken in 
Ghana en Ivoorkust een zogeheten Child 
Labour monitoring en remediation system 
uitrollen. Een wat..? Ja dat! Een systeem 
waarmee we het risico op kinderarbeid en 
daadwerkelijke gevallen daarvan monito
ren bij de cacaoboeren. Door de samen
werking met ICI tonen we aan dat ieder
een ’t kan, en kunnen we met andere 
partijen onze ervaringen delen.

Wetenschappelijke reep
Om een industrie in beweging te krijgen en te overtuigen, is het nodig dat er onom
stotelijk bewijs komt wat het goede voorbeeld is/wat nodig is voor duurzame verande
ring. Daarom zoeken wij samenwerking met wetenschappers.

Professor Harry Hummels is per 1 mei 2016 benoemd tot hoogleraar Sociaal 
Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie. Daarmee heeft Utrecht een primeur: de leerstoel 
is de eerste op het gebied van Sociaal Ondernemerschap in Nederland. Hummels gaat 
aan de slag met het nieuwe onderzoekstraject internationale innovatie in de waarde
keten, waarbij een start wordt gemaakt met de waardeketen van cacao. Momenteel 
worden nog twee promovendi geworven. Eén richt zich expliciet op de cacaoketen,  
de ander richt zich breder op de waardeketen van social enterprises. 

De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door Tony’s Chocolonely en ABN AMRO.  
De Chocolonely Foundation en Barry Callebaut hebben financiële steun toegezegd.

Daarnaast werken we met tal van onderwijsinstellingen samen door gastcolleges te 
geven of case studies uit te laten werken en beoordelen. 

Campagne voeren
Dat is voor ons nog wel even wennen. Al eind 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 ook voor de politiek is er ’n rol. Die zou betere wetgeving over 
kinderarbeid kunnen opstellen, en uiteraard moeten zorgen voor naleving hiervan. 

Destijds waren we d’r nog niet echt aan toe, maar dit jaar hebben we (net als in 
2013) met Nathalie Rey, een internationale expert in het ontwikkelen van campagne
strategieën, gewerkt aan het scherp formuleren van deze eisen. Ook hebben we uit
gezocht welke raakvlakken we hebben met andere partijen, veelal ngo’s, en waar we 
samen kunnen werken. We hebben de eisen per speler nu scherp en brengen focus 
aan in onze plannen voor komend jaar. Tot een echte campagne gericht op consu
menten heeft dit nog niet geleid, maar achter de schermen helpt ’t ons wel in de 
gesprekken met bijvoorbeeld overheid of onze klanten. Zo vertellen we bij grote  
retailers tijdens onze bezoeken wat onze 5 samenwerkingsprincipes zijn en bespreken 
we wat zij en wij kunnen doen om hieraan te gaan voldoen. Steeds vaker krijgen  
we verzoeken om ons model te delen en te bespreken hoe wij kunnen helpen en  
versnellen. Het zaadje is geplant. Voor de oogst hebben we een lange adem nodig, 
maar er komt wat boven.

Barry Callebaut zegt ’t ook op Twitter: kwaliteit is 
meer dan smaak alleen, ’t zijn ook de omstandigheden 

en het verhaal achter de cacao. #traceability #cocoa 

Er komt 3 keer per jaar een bekwame (want getrainde) en bekende (want ook lid van 
zijn coöperatie) field officer bij een cacaoboer op bezoek. Zij bespreken samen de situa
tie en nemen vragen door. Of het risico op kinderarbeid hoog is, omdat er bijvoobeeld 
geen school in de buurt is. Als ’t daadwerkelijk geconstateerd wordt, volgt actie om dit 
op te lossen. Die oplossingen komen bijvoorbeeld via de coöperatie zelf of gespeciali
seerde ngo’s. ICI ontwikkelde dit systeem in samenwerking met Nestlé en Tony’s is nu 
het eerste bedrijf dat dit in zijn hele keten bij alle partnerboeren gaat toepassen. Een 
innovatieve pilot die wij willen uitrollen om zo te laten zien dat chocolade maken 
anders kan. En om op grote schaal data te verzamelen over de impact die wij in onze 
keten maken. De spreekwoordelijke peper dus. 

Overheid & politiek 
We zijn veel in Den Haag te vinden ’t afgelopen jaar. We spreken veelvuldig met fractie
medewerkers en Tweede Kamerleden, maar ook minister Ploumen schudden we weer 
de hand. In Ivoorkust lopen we minister Koenders tegen ’t lijf. We vertonen onze film 
tijdens de lunch op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gevolgd door een inspire
rend vragenuurtje met de ambtenaren. 

We nemen deel aan IMVOconvenanten, een speerpunt van de Nederlandse regering tij
dens het voorzitterschap van de EU (begin 2016). Concrete resultaten voor onze missie 
zijn nog niet te melden. We kijken wel erg uit naar de behandeling in de Tweede Kamer 
van het initiatiefwetsvoorstel van Roelof van Laar over ‘een zorgplicht voor onderne
mingen tegen met kinderarbeid geleverde goederen en diensten’. Als een wet bedrijven 
verplicht transparant te zijn over misstanden in zijn keten en de acties die het bedrijf 
daartegen onderneemt, gaan we de goeie kant op.

Ook in Ivoorkust spreken we op hoog politiek niveau. Bijvoorbeeld met een delegatie 
onder leiding van Madame Tourre, de hoogste baas van de Conseil du Café et Cacao.  
Zij nodigde ons uit om te spreken over onze aanpak en samenwerking met cacaoboeren 
in Ivoorkust. Een hele eer.
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Check it out: Tony’s prijzenkast

We zijn superblij met alle prijzen, veren en pluimen die we ’t afgelopen jaar ontvin
gen. Onze prijzenkast knalt nog net niet uit z’n voegen. Superrrrrbedankt allemaal! 
We vinden alle erkenning chocofantastisch. ’t Zorgt er ook voor dat we een steeds 
serieuzere positie verwerven en er steeds meer interesse is voor ons verhaal. 

Henk Jan wint in oktober 2015 de 
EY Business Award in de categorie 
“Emerging Entrepeneur”. 

Still going strong in de 
Duurzame 100 van Trouw: 
Arjen, onze Cocoa Gadget. 
Op nummer 23 dit jaar! 

Henk Jan wordt tijdens de 
Dutch Marketing Awards 
uitgeroepen tot Marketeer 
of the Year 2016.

Tony’s Chocolonely is voor 
consumenten de meest 
inspirerende organisatie 
van Nederland. De 
‘Inspirerende 40 van 
2015’ wordt tijdens een 
uitreiking bij BNR Radio 
bekendgemaakt en is een 
initiatief van Synergie en 
Survey Sampling 
International.

We winnen de 
Transparantprijs 
voor ’t jaarFAIRslag 
2014/2015 in de 
categorie social 
enterprises. 
Organisator van 
deze prijs is PWC.

We krijgen een ’n dikke A 
van Rank a Brand, in de 
categorie Duurzame 
Chocolademerken. Deze 
onafhankelijke merken
vergelijkingssite bestaat 
uit een community van 
consumenten die duurza
me en eerlijke producten 
en diensten willen kopen. 

Tony’s Chocolonely wint 
een Wheel of Retail, een 
belangrijke prijs voor  
productintroducties in de 
supermarktsector. We  
winnen daarnaast ook een 
Special Wheel of Retail, de 
prijs voor ’t meest marge
toevoegende product.  
De prijs is een initiatief 
van vakblad Distrifood.

Tony’s Chocolonely wint de Gouden 
Partner Chocolade in de categorie rende
mentsbijdrage. De prijs is een initiatief 
van de Levensmiddelenkrant.

Tony’s Chocolonely wint een Special Food 
Award, een oeuvreprijs. Organisator is 
het vakblad Food Personality. 
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z
oals je weet loopt ons boekjaar van oktober tot en met september. In septem
ber sluiten wij de boeken en in oktober proosten wij op ’t nieuwe jaar dat 
komen gaat. Dat doen trouwens ook de boerencoöperaties in WestAfrika, 
want voor hen begint in oktober het cacaoseizoen. Onze financiële jaar

planning loopt zo mooi gelijk. 

G4-28 G4-ECIG4-DMA

2o15
en ’16
laat die getallen maar knallen

hoofdstuk acht:

Onze sociale en maatschappelijke doelstellingen gecombineerd met de 

commerciële doelen maakt Tony’s een social enterprise. Net als elke 
andere onderneming leveren we een product en hebben we ’n 

verdienmodel. Toch is geld verdienen niet ’t hoofddoel, ’t is een middel  
om onze missie te bereiken. Wij laten zien dat een eerlijke keten 

gecombineerd kan worden met een gezonde bedrijfsvoering en 
bijbehorende rendementen. 

2011
(jan-dec)

2012
(jan-dec)

2013/2014
(okt-sep)

2013
(jan-dec)

2014
(jan-dec)

2014/2015
(okt-sep)

2015/2016
(okt-sep)

 2.400.000

 4.500.000

 9.600.000

 7.400.000

 11.900.000

 17.600.000

 29.300.000

Hoe is het gegaan de afgelopen maanden? We nemen je mee terug naar 
2014/2015. We wilden verder doorgroeien om onze impact verder te 
vergroten. Zo staat ’t ervoor:

Nettowinst na belasting: 4.9% (2015/2016) t.o.v. 4.1% het jaar 
hiervoor. Onze doelstelling was 4,5%. Vinkje.

Nettoomzet: 29.3 miljoen euro (boekjaar 2015/2016). Dat is een 
groei van 66% ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor! 

Aan het begin van het jaar hadden we onszelf   26.4 miljoen ten doel 
gesteld. Weer ’n vinkje. 

De omzet en resultaten zijn vooral in Nederland behaald. 

Omzet
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Het doel was: ruim 1.100 ton bonen met Tony’s premie voor onze cacaomassa
Dat is gelukt. En hoe. We hebben ’t afgelopen oogstjaar ruim 2.050 ton cacao bonen 
gekocht. Zoveel extra bonen! Hoe komt dat?

Om naast cacaomassa ook cacaoboter met onze eigen bonen te maken, heb je heel veel 
meer bonen nodig. In onze berekening voor de benodigde hoeveelheid bonen voor dit 
oogstjaar hadden we daar nog geen rekening mee gehouden. We wisten begin 2016 pas 
dat we in november 2016 zouden kunnen gaan beginnen met ’t verwerken van traceer
bare boter. 

We besloten om de bonen voor onze boter volledig uit Ivoorkust te gaan halen. Voor de 
smaakt maakt ’t niet uit, Ivoorkust is ’t grootste cacaoland is en onze impact daar is 
belangrijk. 

We hebben Kapatchiva in Ivoorkust om meer bonen gevraagd en 3 nieuwe coöperaties 
in Ivoorkust gezocht – en gevonden. 

Kapatchiva heeft ons enorm geholpen met extra bonen, we hebben uiteindelijk 1.050 
ton bonen kunnen kopen (i.p.v. 800 ton). 

Na een intensieve zoektocht en ‘sollicitatieprocedure’ hebben we 3 nieuwe Ivoriaanse 
coöperaties gevonden, waarvan er 2 ook al direct ’t afgelopen oogstjaar bonen aan ons 
hebben geleverd. Ecojad 325 ton en Ecam 50 ton. Volgend jaar zal SCOOPACDI ook 
bonen aan ons gaan leveren. 

Daarnaast verkochten we meer repen dan gepland. Gelukkig is ABOCFA in Ghana, onze 
oudste partnercoöperatie, helemaal op stoom. Vorig jaar hadden ze voor ’t eerst alle 
bonen geleverd die we van tevoren afspraken en dit jaar hebben ze zelfs meer kunnen 
oogsten. Het is een partner die met ons meegroeit naar succes. Dus in plaats van 250 
ton hebben we van hen ruim 400 ton bonen gekocht.

Al met al dus geen 1.100 ton, maar ruim 2.050 ton bonen. Wow!

Marktaandeel 12,5%
Hoe meer repen we verkopen, hoe meer cacao we kunnen verwerken en hoe meer 
boeren met ons kunnen samenwerken. We houden ons marktaandeel dan ook 

scherp in de gaten. In 2016 is dat 12,4% (tot oktober). Vorig jaar was dit marktaandeel 
over dezelfde periode 8,8%. Ons streven voor 2015/2016 was 12,5%, dus tsja.. net niet 
gelukt.

Het doel was: 1.200 boeren minimaal profiteren van onze premie 
Tony’s Chocolonely bereikt nu 2.775 boeren. Deze boeren leveren niet allemaal 
hun volledige oogst aan Tony’s, maar in ieder geval een deel. En profiteren dus 

allemaal van onze premie. 

Het doel was: bekendheid van slavernij in de cacaosector stijgt naar 50% onder 
onze chocofans 

We zien dat dat ’t in 1 jaar niet zo snel gaat als we zouden willen. 41% van de 
Tony’s kopers heeft vaak gehoord dat er slavernij voorkomt op de plantages 

(juni 2016). De 50% gaan we voor de december 2016meting helaas niet halen. 

Het doel was: go international
Je vindt ons nu in de VS, Zweden en 
België en daar ziet ’t er zo uit:

G4-8 G4-ECI G4-9 G4-13

Nederland
28.327.617

VS
503.883

Zweden
259.755

andere 
landen
 61.228

totaal 29.305.706

België
153.223

dit is: Mamadou Bamba
directeur van Ecookim in Ivoorkust.

Wat maakt Tony’s Tony’s? Het succes 
is te danken aan veel factoren. 
Bijvoorbeeld de betrokkenheid bij alle 
partners uit de sector; de hogere prijzen 
met het doel om het leven van producen
ten te verbeteren; ’t opzetten van maat
schappelijke projecten met een grote 
sociale en economische impact en de 
betrokkenheid bij de strijd tegen kinder
arbeid op cacaoplantages. Wauw! Wat 
mooi gezegd. Waarom vind je het fijn 
om zaken met ons te doen? Wij vinden 
het prettig om met Tony’s te werken, 
omdat de kleine producent bij hen in het 
middelpunt staat en een heel belangrijke 
schakel is in het proces. Zijn er dingen 
die we echt zouden moeten verande-
ren of verbeteren? Het zou voor ieder
een goed zijn als Tony’s door zou gaan 
met duurzame ontwikkeling door meer 
projecten voor kleine producenten op te 
zetten. Welke chocoladereep met welke 
smaak moeten we volgend jaar 
maken? Chocoladecashewnoot lijkt ons 
een goed idee. 
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Tony’s Chocolonely heeft 4 aandeelhouders:

G4-7 G4-9 G4-17 G4-3

Tony’s Factory BV

Tony’s Chocolonely
Nederland BV

Tony’s Chocolonely 
 Publishing Company BV

Lotsenhus BV
(34%)

Big Eve BV
(15%)

A Genuine Chocolate 
Company BV (51%)

STAK De Gouden 
Wikkel (0%)

Tony’s Team BVTony’s Chocolonely
Inc.

Eigendomsstructuur en rechtsvorm 

Dit jaarFAIRslag gaat over de activiteiten en resultaten van Tony’s Factory BV en alle 
dochters. Samen noemen we die Tony’s Chocolonely. 

Hoera, 4 dochters! 
Tony’s Factory BV is de moedermaatschappij (holding). Alle immateriële activa zoals 
merkrechten en conceptontwikkelingen zijn hierin geplaatst. 

Onder Tony’s Factory hangen 4 100% dochtervennootschappen:
 Tony’s Chocolonely Nederland BV: met alle Nederlandse en ‘zilveren’ activiteiten.
Tony’s Chocolonely Inc.: hierin vallen de Amerikaanse activiteiten.
Tony’s Team BV: hierin zijn alle arbeidscontracten ondergebracht.
 Tony’s Chocolonely Publishing Company BV: hierin zitten de productieovereenkom
sten van de film ‘TONY, van chocoladecrimineel tot wereldverbeteraar’. 

stemrecht economisch 
recht

51 %
39,7 %

22,1%15 %

34 %
26,5 %

A Genuine Chocolate Company BV
(Henk Jan Beltman)

Lotsenshus BV (Maurice Dekkers)

Big Eve BV (Eveline Raymans)

STAK ‘De Gouden Wikkel’ 
(Team Tony’s)

11,7 %

STAK staat voor Stichting Administratie Kantoor De Gouden Wikkel. Iedere Tony van 
Team Tony’s kan via de STAK een stukje Tony’s aanschaffen. We hebben ’t hier niet 
over chocolade, maar over stemrechtloze certificaten van aandelen. Tony’s Factory BV 
geeft deze aandelen uit. Op basis van de eindejaarsbeoordeling kan iedere Tony een 
Gouden Wikkel kopen. Of twee. Of drie. Of.. dat is voor iedere Tony anders. Hierdoor 
is nu 22.1% van Tony in handen van Team Tony’s. Henk Jan heeft in overleg uitzon
deringen gemaakt voor Tony’s die in het verleden veel voor Tony’s hebben betekent: 
onze First Lady of Chocolate Eva (7,5%), Bonenteller Freek (7%) en West Coast 
Wrapper Klink (0,5%). Ook voor drie externe teamleden is een uitzondering gemaakt: 
Hubert – onze cacaoinkoper – (5%), Teun van de Keuken (1%) en Roland Duong 
(1%). Teun en Roland stonden beiden aan de wieg van Tony’s Chocolonely.

STAK dus. Het effectueren van medewerkersparticipatie is een wens die al heel lang 
bestond. Uhhhh.. say what?!? Successen delen met het team en medewerkers, want  
ja, delen is waar Tony’s voor staat. De aandeelhouders hebben die wens vanaf de start 
van Tony’s gedeeld met het team. In 2012 hebben we echt afgesproken om dat moge
lijk te maken: met De Gouden Wikkel. 

Door een beroerte van een van de aandeelhouders (Henk Jan) liep ’t allemaal ernstige 
vertraging op. De focus van Henk Jan kwam volledig te liggen op fysiek herstel. 
Hierdoor was hij niet in staat om het bedrijf te leiden, laat staan de afgesproken aan
delentransactie voor het team vorm te geven. Team Tony’s was zich bewust van de 
ernst van de situatie en realiseerde zich dat dit niet het gepaste moment was om 
Henk Jan te verzoeken om zich aan de gemaakte afspraken te houden. 

Begin 2015 was Henk Jan weer fysiek in orde en ‘back in business’. Dit was ’t 
moment om ’t op de agenda te zetten. De benodigde juridische zaken werden geforma
liseerd en er werd een waardebepaling van het bedrijf gemaakt om de prijs van de 
aandelen te bepalen. Sinds begin juli van dit jaar is alles met terugwerkende kracht 
netjes geregeld. De Gouden Wikkel is een feit! 
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Netto Omzet 
Inkoopkosten 

Kostprijs verkopen 
Tony’s Additionele Premie 

Bruto Marge 
Bruto Marge Percentage

Personeelskosten 

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

Logistieke kosten 

Algemene kosten 

EBITDA

Afschrijvingen 

EBIT

Financiële baten en lasten 

Belastingen 

NETTO WINST 

NETTO WINST PERCENTAGE

1-10-2014 t/m 30-9-2015 1-10-2015 t/m 30-9-2016

 17.621.473 
 11.035.799 
 10.925.312 

 110.487 

 6.585.674 
37,37%

 1.927.865 

 2.241.403 
 490.197 

 1.220.655 
 362.817 
 187.892 
 174.925 
 119.507 
 48.228 

 616.841 

 644.009 

 1.155.555 

 160.689 

 994.866 

 34.891 

 230.554 

 729.421 

4,1%

 29.305.706 
 17.737.335 
 17.552.598 

 184.737 

 11.568.371 
39,5%

 2.916.266 

 4.223.739 
 731.840 

 2.602.104 
 499.137 
 206.080 
 293.057 
 255.803 
 134.855 

 1.119.656 

 1.125.512 

 2.183.198 

 168.185 

 2.015.013 

 83.162 

 486.644 

 1.445.207
 

4,9%

Dividendbeleid
Binnen Tony’s hadden we met de aandeelhouders en de bank al afspraken over 
 mogelijke dividenduitkeringen, maar vanaf komend boekjaar hebben we een echt 
 dividendBELEID, jahaaa. Voordat we dividend uitkeren maken we een afweging tus
sen verschillende aspecten van Tony’s, in deze volgorde:

De wet: Het bestuur kan en mag alleen dividend uitbetalen als redelijkerwijs de 
continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is. Daarom doen we de ‘uitkeringstest’. 

Hierin nemen we onze groeiambitie en plannen mee.

Onze impact: Onze visie is 100% slaafvrije chocolade. We investeren daarvoor  
in onze chocoladeketen door premies, projecten en foundation. Dit noemen  

wij ‘ketenimpactkosten’ en die hebben als doel om onze missie te bereiken bij de cacao
boeren in WestAfrika. Omdat impact bij ons voorop blijft staan en eventuele uit
keringen aan aandeelhouders daaraan ondergeschikt zijn, mag het bedrag dat als 
dividend wordt uitgekeerd niet hoger zijn dan 50% van de investering in deze 
‘ketenimpactkosten’.

Uhh.. Ben je er nog? Dan is dit de laatste afweging:

Financieel: Om zelfstandig te blijven en financieel stevig in onze schoenen te  
blijven staan, keren we maximaal 50% van de gerealiseerde winst uit als dividend. 

Zo verstevigen we ons eigen vermogen en daarmee onze balans.

Dutch Good Growth Fund (DGGF)
Het DGGF financiert Nederlandse MKBbedrijven die impact realiseren in ontwikke
lingslanden. Een hele mond vol. Het fonds is gericht op impact maken in onder andere 
WestAfrika en valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met Rabobank 
cofinanciert DGGF Tony’s, waardoor wij onze groei en impact kunnen financieren. 
Een deel van deze financiering is specifiek bedoeld voor het voorfinancieren van cacao
bonen. 

DGGF omarmt onze sociale doelstelling, wil net als wij impact maken en zet winstdoel
stellingen en andere financiële ratio’s niet op de eerste plaats. Met dit flexibele lenings
deel kunnen we de inkoop van cacao en ook de additionele premies voorfinancieren. 
Wij lenen het geld van de bank en lenen het vervolgens weer uit aan CocoaSource, die 
namens ons de bonen en premies voorfinanciert. Hier zijn de boeren erg mee geholpen 
en dus erg blij mee!

 G4-17
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*  Het totaal betaalde bedrag aan Fairtradepremies op cacao is gebaseerd op het aan
tal kilo ingekochte bonen. Van de totaal betaalde premies op cacao aan boerencoöpe
raties is  173.317 als kosten geboekt in onze winst en verliesrekening. Dit bedrag 
sluit aan bij aan de verkochte repen chocolade in ’t afgelopen jaar. Het verschil  
tussen de geboekte premie en de vooruitbetaalde kosten, is de premie op de bonen 
die nog op voorraad ligt. 

Tony’s premie 

*  Van de totaal betaalde premies aan boerencoöperaties is  184.737 als kosten 
geboekt in onze winst en verliesrekening. Ook dit bedrag sluit aan bij aan de repen 
chocolade die we daadwerkelijk verkocht hebben in afgelopen jaar. Het verschil  
tussen de geboekte premie en de vooruitbetaalde kosten is de premie op de bonen 
die nog op voorraad ligt. Dit verschil staat als vooruitbetaalde kosten op onze balans 
en boeken we het komende jaar in de kosten.

Cacao
Betaalde Fairtradepremie op cacao
Waarvan als kosten geboekt

Suiker
Betaalde Fairtradepremie op suiker
Waarvan als kosten geboekt

 381.818
 173.317

 73.229
 67.485

Fairtradepremies

*
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Betaalde premies aan boerencoöperaties
Waarvan als kosten geboekt

 406.976
 184.737 *

Fairtradelicentiebijdrage
Chocolonely Foundation

 206.080
 293.057

Balans

Tony’s draagt bij 

Onze vrijwillige bijdragen (huh? ja, dat leggen we zo uit) komen direct of indirect ten 
goede aan de cacaoboeren en onze strijd voor de slaafvrije cacaosector. Er zijn in totaal 
 945.727 als kosten geboekt in ’t afgelopen boekjaar. Wil jij natuurlijk weten wat die 

bijdragen zijn. Kijk mee: 

De Fairtradepremie en Tony’s vrijwillige premies: onze extra bijdrage aan de  
boeren en hun coöperaties. De Fairtradepremie van $ 200 per ton cacao is  

on voldoende om de boeren op een leefbaar inkomen te krijgen. We hebben in 
2015/2016 $175 per ton extra betaald om een leefbaar inkomen mogelijk te maken. 
Periodiek stellen wij de hoogte van de additionele premie bij op basis van onderzoek 
door True Price.

Fairtradelicentiebijdrage: hiermee steunen we Fairtrade om een groter markt
aandeel te krijgen voor eerlijkere cacao en steun aan de boeren. 

Bijdrage aan de Chocolonely Foundation: hiermee steunen we projecten die een   
100% slaafvrije cacaoketen dichterbij brengen. We reserveren jaarlijks 1% van de 

 nettoomzet van Tony’s Factory BV voor activiteiten van de Foundation. In 2015/2016 
was dat  293.057. Dit jaar is  151.242 betaald aan de Foundation.

Activa 
Vaste Activa 

Immateriele Vaste Activa
Materiele Vaste Activa

Voorraden 
Debiteuren en overige vorderingen 

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Vordering CocoaSource

Passiva 
Eigen vermogen 

Geplaatst en gestort kapitaal
Agio reserve
Wettelijke reserve
Algemene reserve

Schulden 
Bank
Handelscrediteuren
Leningen CocoaSource
Belastingen en sociale premies
Overige schulden en overlopende passiva

30-09-2015 30-09-2016

 4.889.685 
 410.012 
 138.037 
 271.975 

 1.860.049 
 2.619.624 
 2.468.362 

 151.261 

 
4.889.685 

 809.511 
 32.000 

 314.125 
 105.227 
 358.159 

 4.080.174 
 985.590 

 2.145.232 

 193.066 
 756.287 

 9.328.921 
 749.147 
 560.189 
 188.958 

 3.320.232 
 5.259.542 
 3.764.723 

 494.819 
 1.000.000 

 
9.328.921 
 1.774.544 

 41.095 
 637.710 

 85.329 
 1.010.410 

 7.554.377 
 976.789 

 3.424.325 
 1.000.000 

 643.349 
 1.509.914 
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Met de benoeming van Professor Hummels tot hoogleraar Sociaal 
Ondernemerschap aan de Universiteit van Utrecht is ’t onderzoek naar 
sociale innovatie in de cacaoketen gestart.

Om nieuwe projecten te kunnen steunen is in de zomer van 2016, in 
opdracht van de Chocolonely Foundation, in Ghana en Ivoorkust 
onderzoek gedaan naar de lokale ideeën over slavernij, kinderarbeid, 
oorzaken en oplossingen. De uitkomsten worden komend jaar vertaald 
in projecten die daar goed bij aansluiten.

Meer informatie over deze en andere gefinancierde projecten vind je op 
www.chocolonelyfoundation.org. 

De Chocolonely Foundation heeft een onafhankelijk bestuur, dat zelf
standig beslissingen neemt over de te volgen strategie en te financieren 
projecten. Het bestuur wordt gevormd door: Mavis Carrilho (interim 
voorzitter), Wouter van Leeuwen (penningmeester), Hans Perk 
 (interim secretaris) en Liedewij Hentenaar (bestuurslid).

Tony’s Chocolonely reserveert jaarlijks 1% van de nettoomzet voor 
activiteiten van de Foundation. Dat betekent voor 2015/2016 een 
 bijdrage van  293.057. Daarmee komt de totale vordering van de 
Chocolonely Foundation op Tony’s Chocolonely op  414.826. Hiervan 
is  112.535 in 2016/2017 gereserveerd voor lopende projecten en is 
er dus ruimte voor nieuwe projecten.

Omdat de inkomsten van de Chocolonely Foundation sterk groeien, 
stond ’t afgelopen jaar in ’t teken van professionalisering, formuleren 
van een nieuwe strategie voor de komende jaren en uitbreiden van het 
portfolio met sterke nieuwe projecten.. 

De Chocolonely Foundation financiert activiteiten binnen de volgende 
drie pijlers en dat zijn dezelfde pilaren als Tony’s routekaart: 

1.  Creëren van de basisvoorwaarden waaronder slavernij uitgebannen 
kan worden;

2.  Stimuleren van consumentenbewustwording;
3.  Andere relevante spelers (bedrijven, politiek) aanzetten tot actie.

De Foundation heeft extra belangstelling voor innovatieve projecten en 
gaat activiteiten waarvan de uitkomsten moeilijker meetbaar zijn niet 
uit de weg.

Naast onze lopende projecten, zoals ’t opvanghuis voor voormalige 
kindslaven in Burkina Faso en een educatieproject om onderwijs in 
verschillende cacaogemeenschappen in Ghana te verbeteren, zijn er 
nieuwe projecten gestart. 

In Ivoorkust is ’n mooi studiefonds opgericht, waardoor afgelopen jaar 
al 695 kinderen naar school konden. We kijken of we dit fonds kunnen 
uitbreiden.
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k
omend jaar willen we weer verder doorgroeien om onze impact verder te ver
groten. Hoe, hebben we vastgelegd in ons jaarplan. We werken met de zogehe
ten OGSMmethodiek. OGSM is een businessplan op 1 A4 (A3 bij ons) en staat 
voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Je begint met de Objective. 

Voor ons is dat onze missie; samen maken wij 100% slaafvrij de norm in chocolade. 
De Objective vertalen we naar kwantitatieve Goals. Voor komend jaar zijn dat:

De bekendheid van slavernij in de  
cacao sector onder Nederlandse chocofans 

(weleens & vaak gehoord) stijgt naar

We halen in Nederland over het hele 
boekjaar een marktaandeel van 

ton (minimaal) beantobar bonen met Tony’s premie.

omzetgroei naar  
44 miljoen omzet met 

5,5% netto winst.

van de Tony’s kopers 
delen Tony’s verhaal met 

familie en vrienden.

5o%

25%

5.5o0

4.5o0
68%

16,7%

boeren (minimaal) profiteren van onze premie.

let’s 
raise 
the bar!

.. en dooooorrrrrrrrr

hoofdstuk negen:

We sluiten boekjaar 2015-2016 af, ’t is klaar. 
Doorrrrrr naar 2016-2017! 
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TonysChocolonelyNL
@TonyChocolonely
@tonyschocolonely

mailme@tonyschocolonely.com
www.tonyschocolonely.com

Tony’s Chocolonely
Polonceaukade 20 (Westerpark)

1014 DA Amsterdam
chocofoon: 020 20 512 00

Wil je weten hoe ’t 
 verder gaat? 

Blijf ons dan volgen, eet 
onze chocolade en deel 
Tony’s verhaal. We doen  
’t altijd nét een beetje 
anders dan anderen, maar 
we doen ’t wel. We zijn 
vastbesloten om alle cho
colade slaafvrij te maken. 
Doe gewoon mee. Dus 
maak je je buurvrouw 
 dolblij met de Limiteds of 
houd je op school een 
 chocospreekbeurt? Vreet 
je ons ’t liefste op of wil je 
’n (cacao)boompje opzet
ten over slaafvrije choco
lade? Laat ’t weten en deel 
’t maar. Wij zijn er op 
Instagram, Facebook, 
Twitter, je kunt ons bellen, 
mailen of een mooie hand
geschreven brief bezorgen. 

Je vindt ons hier:

Tony’s maakt bewust

1. Tony’s movement
Wij informeren, inspireren en bieden 
mensen tools om de druk op de spelers in 
de chocoladewereld te verhogen om de 
keten 100% slaafvrij te maken.

2. Bewustwording West-Afrika
Wij ondersteunen via de Chocolonely 
Foundation direct en indirect bewustwor
dingscampagnes over mensen en kinder
rechten in de gemeenschappen waar we 
cacao kopen.

Om onze ambities te bereiken, 
vervolgen we onze routekaart 
en doen we dit. Deze 6 punten 
zijn de Strategies uit ons jaar
plan op één spread:

Tony’s geeft ’t goede voorbeeld

3. Everybody happy?
We willen dat iedereen in onze keten blij 
wordt van onze chocolade: van de boeren 
en zijn kinderen tot de consument die 
chocolade eet. We bouwen een netwerk 
van betrouwbare partners, die op lange 
termijn helpen onze visie te realiseren. 
We werken samen met coöperaties op 
basis van de 5 samenwerkingsprincipes 
en maken een virtueel platform waarop 
anderen met onze keten mee kunnen kij
ken én doen.

4. Ieders favoriete chocolade voor elk 
moment
We bereiken met onze chocolade het hart 
van onze chocofans. Onze chocolade is 
favoriet, vanwege de smaak, ons merk en 
de sociale impact die ’t heeft.

5. Uitbouwen van onze succesvolle 
business case
We groeien om impact te kunnen maken 
en om andere spelers te laten zien dat 
commercieel chocolade maken anders 
kan. Om de groei in de toekomst te 
behouden en onze missie naar de wereld 
te brengen, investeren we nu in interna
tionale expansie. Ons team en bedrijf zijn 
robuust en maken de doelen waar.

wéér zo’n mooie 
foto gemaakt door 

Reinier RVDA

Goed voorbeeld doet  
volgen 

6. Tony’s inspires to act
We bewijzen onze impact met de meet
bare KPI’s en delen onze manier van 
werken en kennis. We ‘vermarkten’  
ons slaafvrije recept in de industrie en 
inspireren zo anderen ons voorbeeld  
te volgen. 
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hoe eerder, 
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Tony’s maakt bewust

goed voorbeeld
doet volgen

Tony’s geeft ’t
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effect

resultaat

activiteiten

Tony’s standaard

Tony’s maakt bewust
Iedereen weet van slavernij in cacaoketen en neemt zijn  
verantwoordelijkheid

Gemeenschappen in West- Afrika weten dat slavernij en  
kinderarbeid echt niet meer kan

Chocofans weten hoe het zit en verhogen de druk (op alle 
spelers) om de chocoladeketen te veranderen

Tony’s faciliteert campagnes voor de boeren en hun  
gemeenschap

Tony’s steunt direct en via de Foundation bewustwordings- 
campagnes tegen kinderarbeid en uitbuiting in partner 
gemeenschappen in West Afrika

We informeren, inspireren en bieden gerichte tools aan  
chocofans over slaafvrije chocolade

doel 2016

Alle partners (cooperaties) waarmee een langetermijnrelatie hebben, hebben een beleid tegen  
kinderarbeid

50 % van de Tony’s kopers is zich bewust van misstanden 

Opzetten nieuw onderzoek naar bewustzijn op en rond plantages

30% niet-kopers van de niet-Tony’s kopers is zich bewust van misstanden op cacaoplantages

2 campagnes uitgevoerd in cacaogemeenschappen
Politieke campagne in voorbereiding

1 retailactie
film in minimaal 20 steden en online beschikbaar

8 serious blogs met minimaal 10.000 reacties

totaal

variabelen (wat ga je meten?)

# Coops met een actief beleid ter voorkoming van uitbuiting/ 
kinderarbeid

% Choco-consumenten dat zich bewust is van misstanden in de 
cacao-sector zoals uit eigen jaarlijks onderzoek blijkt (issuebekend-
heid, propositiebekendheid, participatiegraad vrienden)

% Boeren bij Tony’s cooperaties die in onderzoek aangeven dat  
kinderarbeid echt niet kan

% Choco-consumenten dat zich bewust is van misstanden in de 
cacao-sector zoals uit eigen jaarlijks onderzoek blijkt (issuebekend-
heid, propositiebekendheid, participatiegraad vrienden)

# Campagnes en activiteiten gesteund door Tony’s of Chocolonely 
Foundation (met financiering van Tony’s)

% En # boeren bij Tony’s cooperaties die training hebben gehad op 
deze issues

# Campagnes
# Ondersteunde activiteiten
# Jaarlijkse consumentenacties mbt social issues in de keten 
# Serious blogs en # blogs gedeeld door fans

behaald?

ja

nee

ja

ja

ja
ja

ja
ja

nee

7 behaald
2 niet

want?

Aantal reacties bleek veel 
lager te zijn

En daar zijn we met de kleine lettertjes. Nee joh, geen rare voorwaarden, maar 
gewoon onze interne doelstellingen op onze routekaart zoals we die afgelopen  
jaar hadden opgesteld. Onze doelstellingen zijn een combinatie van impact en  
inspanningsdoelstellingen. 
 
Sommige accountants zullen onze kleine lettertjes niet perfect vinden. Transparant 
als we zijn, delen we ze wel gewoon met je. En omdat wij vinden dat het altijd beter 
kan, hebben we in 2016 onze routekaart aangescherpt en we gaan d’r mee proef
draaien. Ben je benieuwd hoe dat gaat?  Houd dan onze website in de gaten. Hier  
zullen we voortgang op de nieuwe en verbeterde routekaart vaker publiceren.

Oja, tot slot toch nog een tippe: pak je leesbril er maar bij, want de lettertjes zijn écht 
klein (echt!).

onze rou  tekaart

Tony’s maakt bewust



9796

effect

resultaat

activiteiten

Tony’s standaard

Tony’s geeft ’t voorbeeld 
Tony’s keten is het slaafvrije voorbeeld 

Tony’s heeft een positieve impact op de natuur 
Tony’s is biodiversiteitsneutraal

Tony’s activiteiten hebben steeds minder negatieve impact 
op het milieu en biodiversiteit

Tony’s heeft een succesvolle businesscase
Tony’s omzet en winst groeit jaarlijks

Iedereen in onze keten wordt blij van chocolade, van de boer 
en zijn kinderen tot de consument

Tony’s boeren zijn verenigd in sterke cooperaties, produceren 
meer en ontvangen een eerlijke prijs

Tony’s maakt de lekkerste chocolade voor elke dag
Tony’s Chocolonely is het meest favoriete chocolade merk

Tony’s meet zijn milieubelasting en onderneemt actie
We meten onze environmental costs door de hele keten heen. 
We implementeren maatregelen om de negatieve impact van 
onze activiteiten te reduceren en compenseren

Goed businessmodel
Tony’s voert een gezond en professioneel businessmodel uit 
met een gemotiveerd en professioneel team

Een sterk netwerk
We investeren actief in netwerk van betrouwbare partners die 
op lange termijn bijdragen aan het realiseren van onze visie 

Tony’s ondersteunt boeren en hun gemeenschappen
We werken samen met boeren o.b.v. onze 5 principes: betere 
prijs, lange termijn, traceerbaar en ondersteuning om meer 
te produceren en coöperatie te versterken 

Daarnaast gaat 1% van onze omzet naar de Chocolonely 
Foundation die o.a. de gemeenschappen versterkt

De lekkerste
Tony’s maakt waanzinnig lekkere chocolade met smaakcom-
binaties waar je je vingers nog net niet bij opeet. Ongelijk ver-
deeld en in uitgesproken kleurrijke wikkels

Zonder nare bijsmaak 
We kopen traceerbare cacao uit West Afrika die we gebruiken 
in onze eigen receptuur. 

We gebruiken ingrediënten met impact, waarbij voor de pro-
ductie geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid en slavernij

doel 2016

26 miljoen euro omzet
4,5% winst

0 gevallen van slavernij
0% kinderarbeid

Leefbaarinkonensprijs berekend en betaald
Minimaal 20% van de boeren heeft leefbaar inkomen door goede productie en prijs

Volledige compensatie CO2 footprint van cacao en verpakkingsmateriaal

Afname door compensatie van 30% per reep

1450 MT cacaobonen gekocht

Externe 0% kosten coops voor dagelijks management

Gemiddeld 50% van de premies direct bij de boer; cash of input

100% van alle coops heldere structuur 

12,5% marktaandeel, NR2 in NL

Berekening totale footprint op basis verkocht volume

MoU met partij om cacao+verpakking te compenseren
Beantracker geinstalleerd
JaarFAIRslag
Werkpret-enquête een 8
100% van personeel getraind

5 MoUs met toeleveraniers
# langetermijndeals met klanten
# gezamelijke acties (Jumbo, WAAR)
Zakelijke relaties op FAIR

2 nieuwe coops waar we samenwerking mee aangaan
100% cacao ingekocht met Tony’s premie van tenminste 1200 boeren
80% van boeren van coops waarmee we al MoU hebben zijn getraind

2 nursery/ replaning projects opgezet

100% eigen receptuur

8 nieuwe smaken 

Sourcing policy opgezet

100% cacaomassa in reep traceerbaar
Alle inclusies zijn kinderarbeidvrij

Eerste bonen voor cacaoboter ingekocht

totaal

variabelen (wat ga je meten?)

Tony’s financiele gezondheid

# Gevallen van slavernij en uitbuiting aangetroffen in de keten
# Ontdekte gevallen van illegale kinderarbeid

# Boeren met leefbaar inkomen uit cacao

# Totale footprint per reep en van het gehele bedrijf

% Afname ecologische footprint Tony’s

Omzetgroei tov voorgaand jaar 
netto winst per boekjaar

# MT cacao gekocht van kleine boeren uit West Afrika
% Operationele kosten betaald door externe partijen (per organisatie) 
% Boerenorganisaties met heldere en functionerende governance structure 
% Boerenorganisaties met helder beleidsplan.
% Van de premie betaald voor de cacaobonen dat cash aan de individuele 
boer uitbetaald wordt 
Totaal Farmgate price incl. premium betaald tov gemiddelde  
farmgate price voor cacao aan boer in betreffende land 
Gemiddelde Productiviteit in kg/Ha per cooperatie # Aantal gemeenschap-
pen versterkt door Tony’s of projecten Foundation
# Scholen die effectief opereren door Tony’s of projecten Foundation 
% Vrouwen actief lid coops, # vrouwen in bestuursorganen

Marktaandeel
Merkvoorkeur

Mate waarin de huidige milieu-voetafdruk van Tony’s gehele keten 
gecompenseerd wordt.
Genomen maatregelen voor reductie milileu-voetafdruk van Tony’s

# Systemen operationeel om relevante stromen  
(goederen/geld/info) aan elkaar te koppelen
jaarlijkse rapportage volgens GRI standdaarden
Het gemiddelde cijfer in de jaarlijkse pret/werk enquete 
Training van staff in Tony’s manier van werken

# Bezoeken van partners aan Tony’s
# Langetermijnrelaties met klanten en leveranciers 
Feedback uit jaar gesprekken met klanten en leveranciers
# Klanten en leveranciers wat actief deelneemt aan Tony’s initiatieven

% Betaalde meerprijs door Tony’s aan de producentenorganisaties  
gebasseerd op Tony’s Pricing Theorie/ Tony’s eigen prijsberekening
# Handelspartners waarmee lange termijn (langer dan 3 jaar)  
contracten/MoU is afgesloten
% Getrainde boeren per cooperatie in duurzame productiemethoden
# Activiteiten/projecten voor organsiatieversterking van de cooperaties 
# Trainingen/ activiteiten gericht op betere positie vrouwen
% Van de netto omzet afgedragen aan de stichting Chocolonely Foundation 
% Rehabilitatie/ herplanting per jaar per coop 

% Van het geproduceerd volume gebaseerd op speciaal voor Tony’s  
ontwikkelde receptuur met eigen bonen
# Nieuwe smaken geintroduceerd

% Producten ingekocht volgens Tony’s kwaliteitseisen  
(sourcing policy)
# Ingekocht volgens Tony’s ingredienten assessment
% Ingredienten dat gecertificeerd is of voldoet aan minimaal de inhoudelijke 
eisen certificeringen
% Cacao dat binnen Tony’s systeem traceerbaar is tot aan de boer  
% Andere grondstoffen ingekocht volgens eisen certificering

behaald?

ja
ja

niet te meten
nee

ja
nee

ja

ja

ja

deels

deels

ja

deels

ja

ja
ja
ja
ja
ja

ja

ja

ja
ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja
deels

ja

24 behaald
4 deels behaald
2 niet
1 niet te meten

want?

6 gevallen aangetroffen

Productie is te laag

Aantal coops nog afhanke-
lijk van externe subsidies 

Suhum Union heeft dit 
niet behaald

Bijna gehaald

doel niet concreet geform.
doel niet concreet geform.

Tony’s geeft ’t voorbeeld



ze overdreven 
niet, met die 

kleine lettertjes..
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effect

resultaat

activiteiten

Tony’s standaard

Goed voorbeeld doet volgen
Alle spelers in de industrie nemen hun verantwoordelijkheid

Tony’s bewijst dat het kan
Door samenwerking schalen we op, tonen we impact aan en 
leren we van elkaar

Tony’s draagt bij aan systemische verandering 
Industrie werkt volgens 5 principes, certificeerders en politiek 
nemen actief maatregelen

Tony’s stuurt op impact, leert en deelt
We meten impact, onderzoeken, publiceren. leren en delen 
kennis in netwerken

Tony’s gaat internationaal en promoot dialoog
We zoeken de dialoog met de overheid en chocolademakers/ 
-spelers en proberen hen te bewegen tot samenwerking  
volgens 5 SP’s

doel 2016

Er is aandacht voor living income, traceerbaarheid
5 samenwerkingsprincipes gedeeld bij minimaal 5 fora 
Steun uitgesproken door NGO’s

4 Landen waar Tony’s in de supermarkt ligt
Aandeel Nederland 12,5%

Opzetten politieke campagne om transparantie te eisen
Deelname aan IMVO conventanten 
Input herziening FT code

Leerstoel operationeel
2 Business cases met universiteiten
10 presentaties in media 
6 Presentaties voor relevante partners

Actieve deelname aan 4 fora

Opzetten impactmethodiek 2016-2020

Uitbouw België, voorbereiding Duitsland, start Scandinavië
600.000 euro omzet in de VS
Minimaal 2 meetings met policy makers
3 internationale meetings
Plan gemaakt om te pleiten voor strengere wetgeving

totaal

variabelen (wat ga je meten?)

# Bedrijven dat werkt volgens Tony’s  5 principes

# Publicaties  impact Tony’s model
# Landen waar Tony’s een significant marktaandeel heeft

# bedrijven dat veranderingen heeft doorgevoerd in hun bedrijfs-
voering n.a.v. gesprekken met/acties van Tony’s
# Veranderingen in internationale certificeringssystemen en wet-
geving waaraan Tony’s heeft bijgedragen”

# Samenwerkingen met onderzoeks en onderwijsinstellingen
# 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 
Actieve deelname aan nationale en internationale sectorbijeen-
komsten en werkgroepen/commissies/netwerken
# onderzoeksactiviteiten naar impact

# Nieuwe markten (landen?) waar Tony’s is geintroduceerd
# Gesprekken met relevante spelers over onze supply chain en  
slavernij in de sector
# Lobby-activiteiten/steun aan campagnes gericht op overheid

behaald?

niet te meten
ja
niet te meten

ja

ja
ja
ja

deels
niet te meten
ja
ja

ja

ja

ja
ja
ja
ja
ja

14 behaald
1 deels behaald
3 niet te meten

want?

Doel niet meetbaar en attributie is niet vast te stellen

Doel niet concreet genoeg om te meten

Is er een onderzoek opgezet in opdracht van Tony’s?

Proces is vertraagd waardoor ’t nog niet operationeel is
Informatie was niet te achterhalen

goed voorbeeld doet volgen
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5. Verslagprofiel
G428 5, 79 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.
G429 19 november 2015 Datum van het meest recente verslag.
G430 Jaarlijks Verslaggevingscyclus.
G431 5 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.
G432 
    

G433      
 
 
  

6. Bestuursstructuur
G434 29  De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van
  commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam. 
7. Ethiek en Integriteit
G456 27, 33, 51 Intern ontwikkelde missie of beginselverklaringen, gedragscodes 
  en uitgangspunten met belang op vlak van MVO.

Algemene  
standaard  
informatie- 
voorziening Pagina Beschrijving

SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
Materieel Managementaanpak  Pagina Omissies Beschrijving 
aspect en indicatoren 
Categorie: Economisch
Economische  G4DMA 19, 61, 78   Waarom het onderwerp materieel is, de
prestatie      impact van het onderwerp en hoe de  

organisatie ermee omgaat.
 G4EC1 52, 79, 85, 86   Directe economische waarden die zijn
    gegenereerd en gedistribueerd.
Inkooppraktijk G4DMA 61, 78   Waarom het onderwerp materieel is, de  

impact van het onderwerp en hoe de  
organisatie ermee omgaat.

 FP1 100% van cacao   Percentage gekocht volume van 
     leveranciers conform bedrijfsinkoop beleid.
 FP2 100% cacao is Fairtrade  Percentage gekocht volume dat wordt 
  gecertificeerd.   geverifieerd als zijnde in overeenstemming 

met geloofwaardige internationaal erkende 
verantwoordelijke productie normen.

Categorie: Milieu
Emissies  G4DMA 5861   Waarom het onderwerp materieel is, de 

impact van het onderwerp en hoe de  
organisatie ermee omgaat.

 G4EN18 61   Intensiteit van de emissie van broeikasgassen.
Categorie: Sociaal
Subcategorie: Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Assessment van  G4DMA 1619, 25, 33   Waarom het onderwerp materieel is, de 
toeleveranciers     impact van het onderwerp en hoe de 
op arbeids    organisatie ermee omgaat.
omstandigheden
 G4LA15 62   Belangrijke huidige en potentiële negatieve 

gevolgen voor arbeidsomstandigheden in de 
supply chain en de getroffen maatregelen.

Subcategorie: Mensenrechten
Kinderarbeid G4DMA 1619, 25, 33   Waarom het onderwerp materieel is, de  

impact van het onderwerp en hoe de  
organisatie ermee omgaat.

 G4HR5 58   Activiteiten en leveranciers gekenmerkt  
met significant risico voor gevallen van 
kinderarbeid, en maatregelen die bijdragen 
aan de daadwerkelijke afschaffing van  
kinderarbeid.  

Dwangarbeid of  G4DMA 1619, 25, 33   Waarom het onderwerp materieel is, de 
Onvrijwillige     impact van het onderwerp en hoe de 
Arbeid     organisatie ermee omgaat.
 G4HR6 62   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.

De gekozen ‘in overeenstemming met’optie en de 
GRIinhoudsopgave voor de gekozen optie. 

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken 
van externe assurance van het verslag. 

100101  
Het jaarverslag is in overeenstemming 
met de kern achtige (core) optie.
KPMG controleert het financieel jaar
verslag. Avance controleert de voort
gang op onze routekaart maar niet dit 
FAIRslag of delen daarvan.

ALGEMENE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
Algemene  
standaard  
informatie- 
voorziening Pagina Beschrijving
1. Strategie en Analyse
G41 7  Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie  

over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en  
haar strategie.

2. Organisatieprofiel
G43 82, 93 Naam van de organisatie.
G44 achterflap  Voornaamste merken, producten en/of diensten.
G45 93  Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.
G46 12  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.

G47 82 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.
G48 80  Afzetmarkten.
G49 30, 37, 80, 82, 85, 86 Omvang van de verslaggevende organisatie.
G410   

G411 0%  Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereen 
komst valt.

G412 12, 21 Toeleveringsketen van de verslaggevende organisatie.
G413 29, 80, 83  Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft  

omvang, structuur of eigendom.
G414 61  Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslag
  gevende organisatie.
G415 20   Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatie

ven die de organisatie onderschrijft.
G416   

3. Vastgestelde Materiële Aspecten en Afbakening
G417 12, 82, 84 Operationele structuur, afbakening van het rapport.
G418 11 Proces en uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud en de 
  afbakening van verslag.
G419 11 Opsomming materiële aspecten.
G420 12 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie.
G421 12 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie.11
G422 Geen herformuleringen van eerder Gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte 
 verstrekte informatie informatie.
G423 Geen veranderingen in reikwijdte  Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes 
 of afbakening ten aanzien van reikwijdte of afbakening.
4. Stakeholderbetrokkenheid
G424 9  Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie 

heeft betrokken.
G425 8 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.
G426 911 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de 
  frequentie ervan per type en groep belanghebbenden.
G427 911 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie 
  hierop heeft gereageerd.

GRI-inhoudsopgave G4 Core

30
a) 22 mensen met een voltijdscontract 
(50% vrouw) en 18 met een deeltijdcon
tract (66,67% vrouw) 
b) 23 met vast contract (52,17% vrouw) 
en 17 met tijdelijk (64,71% vrouw) 
c) niet van toepassing
d) Noord Holland: 25 (64% vrouw), 
Utrecht: 7 (42,8% vrouw), Zuid Holland 
2 (50% vrouw), Gelderland: 1 (100% 
vrouw), Noord Brabant 1 (0% vrouw), 
Portland USA: 4 (75% vrouw) 
e) 1 uitzendkracht werkt 0,5 fte 
f) Geen schommelingen, wel sterke groei.

a. Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht.
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemers
categorie en geslacht.
c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en ande
re hulppersonen en geslacht.
d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht.
e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitge
voerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aange
merkt of door andere personen dan de eigen werknemers/hulpper
sonen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers daaronder 
begrepen.
f. Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals 
seizoenarbeid in de toeristische of agrarische sector).

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en 
nationale en internationale belangenorganisaties.

International Cocoa Initiative,  
FairTrade, Food Service Netwerk, B 
Corp, Social Enterprise NL, EFMI,  
Nima, De Jonge Turken, Huurders
commissie Westergas

G4-32G4-32
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hou je vast..

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 jaar FAIRslag te worden. Een toffe 
metamorfose, en dat allemaal dankzij Paperwise. 
Oja, de milieu-impact is 47% lager dan FSC-hout-
vezelpapier en 29% lager dan recycled papier. 

Het omslag is gemaakt van ongestreken, FSC-gere cycled 
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 alcohol-
vrije en plant aardige inkten, 
en werkt klimaatneutraal én 
milieuvriendelijk. Lekker 
groen dus!

jaarverslag
2015/2016

fair

hou je vast..

dank!

Enneh.. een extra high five voor deze mensen die dit jaarFAIRslag onmisbaar waren:
Elles, dé onzichtbare onmisbare kracht.. dank! (check die site yo: ellesrozing.nl)..
Marjolein, GRIspecialist to the maxxx (wil jij een serieuze GRIcheck, check dan 
changeincontext.com)..
def. en touch creative voor flexibiliteit in optima forma..
Lars en Vera en de vertalers van Language Lab, well done guys!
Eva voor al je tijd – ook na sluitingstijd..
Pascal voor al het inhaken, afchecken en doorstomen.. 
Klink.. mister Tony’s Touch, die klaart ’t gewoon weer!
Freek, Femke, Henriëtte en Boekie voor alle check check dubbelchecks.
En Kirsten, zonder jou. Zouden de punten. En de komma’s. In dit, FAIRslag. Echt op 
een hele andere plek staan. 

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.



kijk ze gaaaan.. !
Watskeburt met Tony’s chocolade 
in 2015/2016? We kijken nog 1 keer 
terug met ’n lekker jaaroverzichtje.

We zijn 12 maanden rond en 
eindigen hoe we begonnen: met 
Letterrepen. Hoe meer, hoe 
beter. P, M en S krijgen dus 
gezelschap van ABC tot XYZ.  
Sohee wat vet, we hebben nu 
alle letters van ’t alfabet! 

oktober 2015
De derde Limited Edition 
wordt gepresenteerd naast 
de twee uit september. De 
oorspronkelijke derde, 
melk vijg walnoot, heeft 
niet de Tony’s kwaliteit 
die we willen. In no-time 
ontwikkelen we een 
nieuwe: melk lemon 
cheesecake!

november 2015
De estafettereep geeft ieder half jaar ’t 
stokje over aan een andere, verrassende 
smaak die inspeelt op ’t jaargetijde. De 
zomerse rabarber crumble geeft ’t 
stokje over aan de winterse puur 
cranberry anijs. A-nijs to meet you! 

februari 2016
Hoera, de paaseitjes zijn ’r weer! Verpakt 
in ’n handig eierdoosje in de smaken 

melk, puur, melk noga, 
melk hazelnoot, melk 
karamel zeezout ennn.. 
vers uit ’t ei: puur pecan 
kokos. Koekoek!

Toppop: disco in je reep! 
Popcorn discodip was 
de winnaar van onze 
Limited Editions 2015 
verkiezing en is dus ’n 
blijvertje. Vanaf nu 
hoort deze favoriet bij 
onze Exclusives, de 
repen die je ’t hele jaar 
vindt bij onder andere 
Marqt, de Wereld-
winkels, WAAR en 
de Bijenkorf (dus niet 
in de supermarkt). 

Omdat we dit jaar onze tiende FAIRjaardag 
vieren gaat ook de puur amandel zeezout ’t 
vaste assortiment in. Zo word 
je dus als Limited op 
democratische wijze ’n 
Classic. Deze groene 
rakker is nummer 7 
in de Tony’s Classic 
regenboog.

mei 2016
Hoog tijd voor ’n nieuwe estafettereep. 
Melk passievrucht yoghurt neemt ’t 
stokje over van puur cranberry anijs. 
Met deze zomerse reep waan je je op het 
strand met ’n heerlijk tropisch ijsje. 

Ze zijn er weer: onze letterrepen S, M en P in melk, 
puur en met pepernoot. Nieuw is melk marsepein.

september 2016
Yehesss! Ze is er, ’t kleine zusje 
van onze pure chocoladereep met 
knapperige amandelen en ’n zoutje. 

Daar zijn ze: onze Limited Editions 2016, onze 3 
tijdelijke crazy smaken in knallende, rood-wit-blauwe 
wikkels. Dit jaar komen ze in knettergekke melk cola, 
frisse puur gember citroen en WIT (ja echt!) wortel 
walnoot. Met een belangrijk bericht aan de binnenkant 
van de wikkel: Tony’s recept voor slaafvrije cacao.

en ’n 
passie 
terug

mei 2016

en ’n en ’n 
passie 
terug regenboog.

repen die je ’t hele jaar 
vindt bij onder andere 

zo zout 

heb ik ’t nog 

nooit gegeten

fl inke stappen
We trappen af met een overzicht 
van Tony’s mijlpalen in 2015/2016. 
Het waren 12 te gekke maanden. We 
kregen te maken met vrolijke ups en 
’n serieuze down. Waar we trouwens 
ook weer van hebben geleerd, dus hee, 
’t was zeker ergens goed voor.

traceerbare cacaoboter 
Iedere cacaoboon in je Tony’s 
reep is vanaf nu traceerbaar 
en direct ingekocht bij onze 
partnercoöperaties in Ghana 
en Ivoorkust. Traceerbare 
cacaoboter was ’t laatste 
ontbrekende ingrediënt in 
’t recept. Enneh.. nu onze 
cacaoboter traceerbaar is, 
kunnen we weer witte 
chocolade maken.

Tony’s goes international
Om de chocolade-industrie te veranderen 
moeten we de grens over. We gaan naar 
landen waar we kunnen groeien; naar 
landen waar de chocogiganten zitten om 
te laten zien dat chocolade maken anders 
kan. Guess what, er komen steeds meer 
stickers op Tony’s koffer. Tony’s USA is 
een feit met een eigen Tony’s offi ce in 
Portland. En ook in België en Zweden 
liggen we in de schappen. Brå! 

TONY, de fi lm
De fi lm ‘TONY. Van chocoladecrimineel 
tot wereldverbeteraar’ van Benthe 
Forrer draaide in meer dan 50 steden 
door heel Nederland, in bioscopen en 
op festivals. Team Tony’s toerde mee en 
ging na afl oop van de fi lm met de 
kijkers in gesprek. Zo’n 10.000 mensen 
hebben de fi lm inmiddels gezien. 
Niet te stoppen ook: ook in ’t 
buitenland draait ’ie! 

Letterrepen van A tot Z 
Wat vet, we hebben nu alle Letterrepen 
van ’t alfabet. Maar wat een klus: 
26 chocomallen met Tony’s unieke 
uitbreekbare chocoletters fabriceren! 
Maar ’t is gelukt, dus wij zijn blij. En 
jullie vast ook. Want Agnes, Bor, Colette, 
Destiny, Ernie, Faduoa, Grom, Hanna, 
Iris, Jan, Kaatje, Leroy, Mo, Nicolaas, 
Onno, Piet, Quarles, Rover, Sterre, Tina, 
Ute, Vera, Wim, Xavier, Yasin en Zorro 
kunnen nu ook een eigen Letterreep in 
hun schoen verwachten.

meer repen, meer cacaoboeren
Tony’s Chocolonely groeit hard. Dit jaar verkochten 
we ruim 19 miljoen repen. Whoop whoop! Groei is de 
motor voor onze missie. Door onze groei kunnen we 
met meer cacaoboeren samenwerken en klinkt onze 
stem in de chocoladesector steeds luider. We werkten 
afgelopen jaar samen met 5 partnercoöperaties in 
Ghana en Ivoorkust. 

op de nootrem 
Dit jaar trokken we letterlijk 
aan de noot-rem. Er bleken 
sporen van pinda in onze melk 
hazelnootreep te zitten, zonder 
dat dat op de wikkel stond. 
Iek, das schrikken! We hebben 
de repen teruggehaald, hard 
gewerkt om alles te herstellen 
en veel geleerd. We hebben 
ons hele kwaliteitsproces van 
A tot Z onder een vergroot -
glas gelegd. Dat levert op: ’n 
sterk kwaliteitssysteem en 
een fulltime kwaliteitsmana-
ger, alias de ‘double check’.

impact maken & meten
Tony’s visie is 100% slaafvrije chocolade. Om dat te bereiken, 
volgen we onze routekaart. Maar hoe ver zijn we nu precies en 
hoeveel impact maken we? Goeie vraag! Daarom hebben we er 
hard aan gewerkt om de stappen 
die we zetten nog duidelijker 
te maken en om ze te meten. 
De uitkomst hiervan kun je 
terugzien in dit jaarFAIRslag 
en binnenkort op onze website. 
Zo kun jij altijd precies zien 
hoeveel impact Tony’s maakt.

november 2015

vangen

doe ’n 
passie 
naar 
voren

wordt gepresenteerd naast 
de twee uit september. De 

die we willen. In no-time 

melk, puur, melk noga, 
melk hazelnoot, melk 
karamel zeezout ennn.. 
vers uit ’t ei: puur pecan 
kokos. Koekoek!

september 2016
We zijn 12 maanden rond en 
eindigen hoe we begonnen: met 

Ze zijn er weer: onze letterrepen S, M en P in melk, 
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hou je vast..

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 jaar FAIRslag te worden. Een toffe 
metamorfose, en dat allemaal dankzij Paperwise. 
Oja, de milieu-impact is 47% lager dan FSC-hout-
vezelpapier en 29% lager dan recycled papier. 

Het omslag is gemaakt van ongestreken, FSC-gere cycled 
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 alcohol-
vrije en plant aardige inkten, 
en werkt klimaatneutraal én 
milieuvriendelijk. Lekker 
groen dus!
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hou je vast..


