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Over het verslag
Detailhandelaren in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje ondervinden een groeiende vraag van consumenten
naar duurzaam geproduceerde producten. Volgens een door het ITC uitgevoerd bedrijfsonderzoek in deze vijf landen,
werken velen samen met hun leveranciers, zowel binnen als buiten de Europese Unie, om milieu- en sociale normen op
te nemen.
Dit is het eerste detailhandelsonderzoek in zijn soort. Het bestrijkt acht productgroepen binnen de detailhandel: dranken,
kleding, computers, levensmiddelen, (kantoor)meubilair, mobiele telefoons, drukwerk en speelgoed en spellen. Het verslag,
in opdracht van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie, bevat gegevens over de consumentenvraag
en bevoorradingsstrategieën van detailhandelaren, evenals casestudies op basis van interviews met detailhandelaren. Het
verslag biedt 12 aanbevelingen voor beleidsmakers, detailhandelaren en leveranciers om hun begrip van en aandeel in
deze groeiende markt te verbeteren.
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Voorwoord: Het International Trade Centre
Dit verslag bevat een belangrijke boodschap voor kleine bedrijven die willen exporteren naar grote industrielanden in de
Europese Unie: Detailhandelaren beschouwen duurzaamheid van essentieel belang wanneer zij inkopen bij leveranciers.
Consumenten zoeken steeds vaker naar producten die een ethische behandeling van werknemers weerspiegelen en zijn
milieubewust, zoals we uit eerdere onderzoeken weten. Dit nieuwe onderzoek van het ITC gaat verder. Het is het eerste
onderzoek naar de bevoorradingsstrategieën bij detailhandelaren, en om meer te weten te komen over hun kijk op de
marktvraag naar duurzame producten.
Bijna alle door het ITC geïnterviewde detailhandelaren verwachten dat de vraag naar duurzame producten de volgende vijf
jaar zal toenemen. Driekwart van hen heeft verbintenissen op het gebied van duurzame bevoorrading, die ze ten uitvoer
brengen via vrijwillige duurzaamheidsnormen of gedragscodes voor duurzaam ondernemen.
Waar leveranciers die normen of codes kunnen aanvaarden en zich bij specifieke waardeketens kunnen aansluiten, kunnen
ze een winstgevende niche vinden en leiders worden in eerlijke en ethisch verantwoorde productie.
ITC onderhoudt reeds 's werelds enige uitgebreide register inzake duurzaamheidsnormen (www.sustainabilitymap.org),
en publiceert het enige wereldwijde gegevensverslag over duurzaamheidsnormen voor bananen, cacao, koffie, katoen,
bosbouw, palmolie, sojabonen, rietsuiker en thee (The State of Sustainable Markets).
Met dit nieuwe verslag hanteren we een bredere aanpak, waarbij we ons richten op detailhandelaren en hun
productbevoorrading, niet alleen op de normen zelf.
We zien dit als onderdeel van onze bijdrage aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met
name doelstelling 12 (verantwoorde consumptie en productie), doelstelling 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en
doelstelling 8 (fatsoenlijk werk en economische groei).
Ik wil het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie graag bedanken voor zijn steun, als onderdeel van zijn
‘Trade for All’-strategie. Deze strategie stelt dat ‘eerlijke en ethische handelsregelingen de consumentenvraag van de EU
weerspiegelen en bijdragen tot de ontwikkeling van duurzamere handelsmogelijkheden voor kleine producenten in derde
landen.’ Dit vormt de kern van het mandaat van het ITC, als het enige VN-agentschap dat zich richt op het verbinden van
kleine bedrijven in ontwikkelingslanden met wereldmarkten.

Arancha González
Uitvoerend directeur, International Trade Centre (ITC)
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Voorwoord: De Europese Commissie
De afgelopen jaren hebben intensieve debatten plaatsgevonden over het EU-handelsbeleid. De bevolking van de Europese
Unie wil dat internationale handel hand in hand gaat met sociale, economische en milieuduurzaamheid. Daarnaast willen
zij dat het handelsbeleid een positief effect heeft op consumenten, werknemers, kleine producenten en bedrijven in de EU
en daarbuiten. In de Trade for All-strategie van de EU is uiteengezet hoe we het handelsbeleid kunnen gebruiken als een
effectief instrument om een reeks beleidsdoelstellingen aan te pakken.
Bij correct gebruik kan het handelsbeleid van de EU inclusieve groei en het scheppen van fatsoenlijke banen ondersteunen,
duurzame ontwikkeling bevorderen en een verantwoord beheer van de toeleveringsketen waarborgen, onder meer door
eerlijke en ethische handelsregelingen aan te moedigen. Het EU-handelsbeleid kan ook bijdragen aan de verdediging van
de mensenrechten en aan de bevordering van economische ‘empowerment’ van vrouwen.
De handelsstrategie van de EU schetste onze betrokkenheid om consumenten en leveranciers bewust te maken van
eerlijke en ethische handelsregelingen, en ervoor te zorgen dat zij over de informatie beschikken die zij nodig hebben om
weloverwogen keuzes te kunnen maken. Dit verslag ondersteunt onze toewijding om marktgegevens te verzamelen over
eerlijke en ethische handelsmarkten.
Uit dit verslag is naar voren gekomen dat de in de EU-lidstaten ondervraagde detailhandelaren duurzame bevoorrading in
overweldigende mate ondersteunen. Hun overtuigingen en hun toewijding aan ethische en eerlijke handel betekenen dat
velen van hen vooroplopen door ervoor te zorgen dat wanneer zij goederen van buiten de EU kopen, zij dit doen vanuit
duurzame bronnen.
Dankzij het International Trade Centre hebben we voor de eerste keer een beeld van hoe duurzame bevoorrading plaatsvindt
in de detailhandel in vijf EU-lidstaten en acht belangrijke sectoren. Het nieuws is erg goed: vrijwel alle van de meer dan 1800
ondervraagde bedrijven – van micro-ondernemingen tot grote bedrijven – houden rekening met duurzaamheid.
Meer dan negen van de tien geïnterviewden zeiden dat ze strategieën voor duurzame bevoorrading toepassen en dat
ze verwachten dat duurzame bevoorrading zal toenemen. Velen werken samen met overzeese leveranciers – van de
Volksrepubliek China tot Tsjaad, van Togo tot Tunesië – om de normen rechtstreeks langs de waardeketen direct toe te
passen op de fabrieks- en werkplaatsvloer.
Ik hoop dat dit verslag een inspiratie zal zijn voor verdere inspanningen om detailhandelsgoederen duurzamer te maken,
om een rechtvaardigere verdeling van de productieopbrengsten, en een betere behandeling van leveranciers, werknemers
en uiteindelijk alle consumenten te garanderen.
De geïnterviewde detailhandelaren hadden verschillende ideeën om de situatie te verbeteren, waaronder de goedkeuring
van normen door overheden, de bevordering van duurzame bevoorrading op sectorniveau, meer steun voor de toepassing
van normen, en meer transparantie van leveranciers. Dergelijke stappen kunnen helpen om het speelveld in de detailhandel
te verbeteren en de toepassing van normen te versnellen.
Deze ideeën zijn het overwegen en debat waard. Maar het is niet alleen op EU-niveau dat actie vereist is. Nationale
beleidsmakers, lokale overheden, industrieën, individuele bedrijven en individuele consumenten spelen ook een rol. Tot nu
toe hebben vrijwillige normen het voortouw genomen, maar om duurzame bevoorrading te integreren, moeten overheden
en het maatschappelijk middenveld ook politieke wil tonen. We weten dat een groeiend aantal consumenten al achter
dit streven staat, dus ben ik optimistisch dat, als we allemaal samenwerken, er een mooie toekomst voor duurzame
bevoorrading kan zijn in de EU en daarbuiten.

Cecilia Malmström
Europees Commissaris voor Handel 2014-2019
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Dankwoord
Dit verslag is gebaseerd op de gegevens uit het bedrijfsonderzoek van het International Trade Centre (ITC) over duurzaam
bevoorradingsbeleid en de vraag naar duurzaam geproduceerde producten in vijf landen van de Europese Unie (EU).
Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van en met de steun van het directoraat-generaal Handel (DG Trade) van de
Europese Commissie in 2018.
Het verslag is opgesteld door Mathieu Lamolle, Regina Taimasova en Madison Wilcox. Abdellatif Benzakri heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van de database, de vragenlijsten van het onderzoek en de verwerking van de gegevens. Joseph
Wozniak en Aimee Russillo verschaften waardevolle opmerkingen en feedback. Benedikt Roiger bereidde de infographics
voor voor het verslag en beheerde de lay-out. Wij danken ook Mondher Mimouni en Ursula Hermelink voor het delen van
hun ervaring met het uitvoeren van bedrijfsonderzoeken.
ITC spreekt waardering uit voor de vertegenwoordigers van detailhandelsbedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland
en Spanje, die ermee instemden om geïnterviewd te worden en hun ervaringen met de bevoorrading en de verkoop van
duurzame producten te delen. We danken de Europese Commissie voor haar vertrouwen en steun en betuigen onze
erkentelijkheid aan het bedrijf dat het onderzoek namens ITC heeft uitgevoerd.
Mathieu Lamolle, Regina Taimasova, Madison Wilcox, Natalie Domeisen en Evelyn Seltier (alle ITC) hebben de productie
van het verslag verzorgd. De bewerking was in handen van Peter Hulm en Natalie Domeisen. Serge Adeagbo en Franco
Iacovino (ITC) verzorgden de digitale druk.
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Samenvatting
Duurzaamheid: een mantra voor zowel detailhandelaren als consumenten
Duurzame productbevoorrading is een topprioriteit geworden voor detailhandelaren in belangrijke EU-markten, volgens
cijfers verzameld door ITC uit vijf EU-landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.
De nadruk op milieuvriendelijke producten, eerlijke en ethische handel en fatsoenlijke banen in toeleveringsbedrijven wordt
sterk gesteund door consumenten. Maar duurzame bevoorrading krijgt ook even sterke steun van de detailhandelaren zelf.
De meesten verwachten dat deze bewustwording de komende vijf jaar alleen maar groter zal worden.

Stijgende verkoop: terugkijkend

Stijgende verkoop: vooruitkijkend

85% van de detailhandelaren meldt een
toename in de verkoop van duurzame
producten in de afgelopen vijf jaar

92% van de detailhandelaren verwacht dat
de verkoop van duurzame producten de
komende vijf jaar zal stijgen

Op basis van informatie van 550 detailhandelaren op de vijf
onderzochte markten, toont dit een veelbelovende groei.
Bovendien meldt 65% van hen een toename van meer
dan 10%.

Detailhandelaren zijn optimistisch over de hoge groei,
waarbij ongeveer driekwart van deze bedrijven verwacht dat
de groei meer dan 10% zal bedragen.

90%

Frankrijk

84%

Duitsland

78%

89%

Nederland

Spanje

84%

Italië

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Spanje

Italië

85%
Gemiddeld

Gemiddeld

Hoewel de antwoorden van land tot land enigszins varieerden, is men over het algemeen zeer positief. Niet alleen zijn
detailhandelaren getuige geweest van een groei in duurzame verkoop, maar in elk land verwacht een groter aantal
detailhandelaren dat de groei zich in de komende vijf jaar zal voortzetten.
Onder de detailhandelaren die gedeelde gegevens over duurzame verkoop verzamelden, is de trend nog meer bemoedigend.
Gemiddeld genomen verdiende in 2017 elke detailhandelaar van de 127 bedrijven die verkoopgegevens hebben gedeeld
59% van zijn omzet uit duurzame producten. Het percentage duurzame verkoop is onder deze bedrijven waarschijnlijk veel
hoger dan onder de meeste andere. Het biedt echter een inspirerende kijk op wat er wordt bereikt door veel van de grootste
detailhandelaren in de EU. Van de vijf landen hadden detailhandelaren in Duitsland en Nederland het hoogste aandeel in
de verkoop die werd toegeschreven aan duurzame producten.
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Strategieën voor duurzame bevoorrading
en betrokkenheid: de norm

96% van de geïnterviewde
detailhandelaren hanteert strategieën
voor duurzame bevoorrading
76% van de geïnterviewde
detailhandelaren heeft toegezegd
een deel van hun voorraad duurzaam
te betrekken

Gemiddeld

96%

Frankrijk

99%

Duitsland

99%

Italië
Nederland
Spanje
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96%
91%
95%

Een hoog percentage detailhandelaren documenteert hun strategieën en doet publieke toezeggingen om duurzamere
producten te kopen. Van de 550 ondervraagde detailhandelaren hebben bijna allemaal strategieën ontwikkeld die
bepalingen bevatten om het aandeel van hun bevoorrading dat het milieu en de mensen in hun toeleveringsketen ten
goede komt, te vergroten. In veel gevallen omvat dit onder meer het tegengaan van verspilling, gebruik van hernieuwbare
productiemiddelen, en het waarborgen van de billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor hun producenten.
De bijna universele aandacht voor dit punt toont aan dat winkeliers over de hele linie begrijpen dat het aannemen van
dergelijke bepalingen van vitaal belang is voor hun zakelijk succes. Bovendien heeft meer dan driekwart van de bedrijven
deze toezeggingen aan het publiek gedaan.

Wat detailhandelaren zeggen
‘Het aandeel duurzame producten in het assortiment van onze onderneming is de afgelopen jaren enorm toegenomen.
De consumentenvraag op dit gebied is aanzienlijk toegenomen.’
Detailhandelaar in levensmiddelen, Duitsland
‘Een reden voor ons bedrijf om ons te richten op duurzaamheid is om een vertrouwensrelatie op te bouwen met onze
leveranciers.’
Detailhandelaar in koffie, Frankrijk
‘Ons streven is om in 2025 100% duurzame bevoorrading van katoen te realiseren.’
Detailhandelaar in meubilair, Italië
‘De toeleveringsketen van textiel en kleding is een van de grootste vervuilers op aarde. Er is sprake van overmatig gebruik
en een grote hoeveelheid afval. Daarom heeft ons bedrijf besloten om zich te concentreren op duurzaamheid als onderdeel
van zijn kernactiviteiten.’
Detailhandelaar in kleding, Spanje
‘We werken alleen met verantwoorde visserijgemeenschappen die de natuur respecteren en de visbestanden niet uitputten.
We bieden hen een markt, een eerlijke prijs en een langdurige samenwerking.’
Detailhandelaar in visserijproducten, Nederland

Proefproject peilt als eerste de EU-markt voor
duurzaam geproduceerde producten
Deze conclusies zijn gebaseerd op een onderzoek van het ITC onder detailhandelaren, uitgevoerd in 2018 voor de
Europese Commissie. Het is het eerste onderzoek in zijn soort om de markt voor duurzaam geproduceerde producten
in de Europese Unie te peilen. Met duurzaam geproduceerde producten bedoelen we de bevoorrading van producten
die duurzaam worden geproduceerd, d.w.z. met minder schade aan het milieu, met respect voor de mensenrechten, en
het bieden van goede arbeidsvoorwaarden. Als referentie gebruikten de ondervraagde detailhandelaren producten die
voldeden aan duurzaamheidsnormen en -regelingen of interne gedragscodes voor duurzaamheid van bedrijven. Er werden
acht productgroepen gekozen op basis van de waarschijnlijkheid van vereisten voor duurzame bevoorrading. Met andere
woorden, het onderzoek was gericht op producten die waarschijnlijk meer op duurzame productie gericht zijn.
De productgroepen zijn: dranken, kleding, computers, levensmiddelen, (kantoor)meubilair, mobiele telefoons, drukwerk en
speelgoed en spellen.
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De weg vooruit
Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn die het
aandeel van duurzame producten onder alle beschikbare
detailhandelsgoederen in deze productgroepen in
deze landen weergeven, suggereert de analyse van de
Euromonitor-gegevens dat voor sommige van deze groepen
slechts ongeveer1 10% van de detailhandelsverkoop
duurzaam is in de vijf landen. Ons onderzoek geeft aan dat
deze aantallen waarschijnlijk hoger zijn. Desalniettemin is het
duidelijk dat er nog steeds ruimte is voor verbetering en dat
duurzame bevoorrading betrokkenheid van het bedrijfsleven
en de beleidsmakers vereist.
Deze studie, de eerste in zijn soort, laat zien dat
detailhandelaren de vraag naar duurzame producten
voortdurend zien toenemen en hun strategieën opnieuw
aanpassen om aan deze vraag te voldoen. De markt
ondersteunt ook meer detailhandelaren die hun bedrijven
hebben opgericht op basis van duurzaamheid.
Beleidsmakers
moeten
daarom
detailhandelaren
ondersteunen om de groeiende trend te versnellen, als een
manier om over te schakelen naar reguliere bedrijfsmodellen
die milieu- en sociaal bewust zijn.
Leveranciers in de EU en daarbuiten moeten ook begrijpen
dat er een economisch levensvatbare, groeiende markt is
voor deze producten.
De bevindingen zijn met name waardevol voor:
EU-beleidsmakers, om hen te helpen de evolutie van de
markt voor duurzame producten te begrijpen en om relevant
beleid en relevante strategieën voor het bevorderen van
dergelijke producten en duurzaamheidsplannen te ontwerpen;
EU-detailhandelaren, om hun duurzaam bevoorradingsbeleid
te ontwikkelen of te herzien dat rekening houdt met de volumes
en dynamiek van de vraag naar duurzame producten;
leveranciers, die de resultaten kunnen gebruiken om beter
te begrijpen welke duurzame processen ze moeten toepassen
om te voldoen aan de vereisten van de koper uit de EU.

•• Licht de consumenten voor om
duurzaamheidskwesties beter te begrijpen en ernaar
te handelen. Dit kan op gemeentelijk, regionaal en
nationaal niveau worden gedaan via campagnes voor
consumentenvoorlichting. Een van die initiatieven is de
EU Cities for Fair and Ethical Trade Award2, ontwikkeld
door de Europese Commissie. Het belicht innovatieve
praktijken van EU-steden bij het stimuleren van duurzame
handel. Andere voorbeelden zijn nationale programma's
en prijzen, waarvan er veel specifiek gericht zijn op
eerlijke handel.
Voor detailhandelaren in de Europese Unie
•• Integreer duurzaamheid in bedrijfsprocessen.
Wees proactief in plaats van reactief in het anticiperen
op de behoeften van toekomstige consumenten. Voer
consumentenonderzoeken uit om inzicht te krijgen in
de opvattingen en voorkeuren van consumenten voor
duurzame producten.
•• Ga verder dan de bevoorrading van producten
die geproduceerd zijn in overeenstemming met
duurzaamheidsnormen of gedragscodes: implementeer
beginselen van de circulaire economie in waardeketens3.
•• Deel informatie en ervaringen met andere
detailhandelaars en fabrikanten op het gebied van
duurzaamheidskwesties en oplossingen voor deze
kwesties in leverancierslanden. Deze inspanning
kan ook worden versterkt door samen te werken met
handels- en investeringsondersteunende instellingen.
•• Betrek contacten met niet-gouvernementele
organisaties om advies te vragen over het aanpakken
van duurzaamheidskwesties in leverancierslanden.
•• Licht de consumenten voor om
duurzaamheidskwesties beter te begrijpen en ernaar te
handelen. Detailhandelaren hebben een diepgaande
kennis van consumentengedrag en zijn het best in staat
om dit te beïnvloeden om consumenten duurzamer te
laten handelen.

Voor beleidsmakers in de Europese Unie

Voor leveranciers

•• Stimuleer duurzame invoer in de EU via handelsbeleid
dat de kosten verlaagt of voordelen oplevert voor
bedrijven die duurzame producten importeren.
•• Betrek contacten met de overheden van de
exporteur en probeer deze ervan te overtuigen om
duurzaamheidskwesties aan de orde te stellen die niet
door bedrijven kunnen worden aangepakt, maar die op
nationaal niveau in de leverancierslanden kunnen worden
afgehandeld.
•• Creëer een stimulerende omgeving voor bedrijven om
duurzaam te produceren en koppelingen te maken met
markten die een sterke vraag naar duurzame producten
vertonen. Hierbij kan worden gedacht aan het werken met
instellingen voor handels- en investeringssteun en andere
organisaties voor bedrijfsondersteuning, die belangrijke
partners van ITC zijn en bedrijven helpen om beter
te exporteren.

•• Pas actief duurzame praktijken toe in
productieprocessen.
•• Betrek contacten met kopers en deel gegevens met
hen. Transparantie in relaties met leveranciers is een
belangrijke factor bij het onderhouden van langdurige
relaties tussen leveranciers en kopers.
•• Luister naar klanten en hun voorkeuren voor
eerlijke en ethische producten. Dergelijke voorkeuren
kunnen variëren in termen van productassortiment en
marktsegmenten. Zoals uit dit onderzoek blijkt, zijn de
trends heel duidelijk en moeten niet worden onderschat.

1 Dit cijfer is afkomstig van het ITC en gebaseerd op gegevens verstrekt door Euromonitor inzake de totale detailhandelsverkoop en de verkoop van als‘Ethical Label’aangemerkte producten.
De gegevens van dit‘ethische label’komen niet in alle gevallen overeen met de in dit verslag uiteengezette criteria voor duurzame producten, en zijn dus niet representatief voor exact dezelfde pool.
https://www.euromonitor.com/
2 https://www.trade-city-award.eu/
3 Een circulaire economie is een industrieel systeem dat in intentie en ontwerp gericht is op herstel en recycling. Het vervangt het‘end-of-life’-concept door herstel, verschuift naar het gebruik van
hernieuwbare energie, elimineert het gebruik van giftige chemicaliën die hergebruik belemmeren, en streeft naar de verwijdering van afval middels superieur ontworpen materialen, producten, systemen
en, binnen deze context, bedrijfsmodellen. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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STIJGENDE EUROPESE VRAAG NAAR
DUURZAME PRODUCTEN
Detailhandelaren ‘vergroenen’ hun toeleveringsketens steeds
meer, nemen eerlijke en ethische handelscriteria aan en passen
de duurzaamheidsnormen massaal toe. Dit heeft met een
aantal redenen te maken, waaronder de consumentenvraag,
duurzaamheidsrisico's in toeleveringsketens, reputatierisico's
voor bedrijven en nieuwe overheidsvoorschriften.
Consumententrends
De vraag naar duurzaam geproduceerde producten is de
laatste jaren wereldwijd toegenomen. Volgens The Nielsen
Company4, dat in 2015 een online onderzoek uitvoerde
onder 30 000 consumenten in 60 landen, zei 68% bereid
te zijn extra te betalen voor duurzame goederen. Dit aantal
was toegenomen vanaf 50% twee jaar eerder. Nielsen
concludeerde: ‘Consumentenmerken die blijk geven
van betrokkenheid bij duurzaamheid doen het beter dan
bedrijven die dat niet doen.’ De omzetgroei van bedrijven
met een bewezen toewijding aan duurzaamheid was vier
keer hoger dan die van concurrenten: 4%, vergeleken met
minder dan 1%.
De resultaten van Nielsen geven ook aan dat consumenten
zich bewuster worden van de duurzaamheidsaspecten van
producten en meer van dergelijke normen eisen in hun
producten. Zo groeide de wereldwijde detailhandelsverkopen
van Fairtrade-gecertificeerde producten met meer dan 80%,
van €4,36 miljard in 2010 naar €7,88 miljard in 20165. De EUmarkt blijft een grote consument van Fairtrade-producten.
In Duitsland was de verkoop van Fairtrade-producten meer
dan verdrievoudigd van €340 miljoen in 2010 tot €1,15
miljard in 20166.
Als het gaat om biologische producten, is de EU de op één
na grootste markt na de Verenigde Staten voor producten
die volgens biologische normen zijn geproduceerd. Over het
algemeen worden deze producten geproduceerd zonder
het gebruik van chemische kunstmeststoffen, pesticiden
of andere kunstmatige chemicaliën. De waarde van de
detailhandelsverkopen voor 2017 bedroeg €34,3 miljard in
de EU. Duitsland en Frankrijk zijn de grootste EU-markten
voor biologische producten, met respectievelijk €10 miljard
en €7,9 miljard aan detailhandelsverkopen, iets meer dan de
helft van de EU-markt7.
In haar handels- en investeringsstrategie erkent de
Europese Commissie de consumentenvraag naar
duurzaam gecertificeerde producten en de rol die dergelijke
normen spelen bij het bevorderen van mensenrechten,
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, milieubeheer en
economische groei in derde landen. Het ondersteunen en
bevorderen van duurzaam gecertificeerde producten en
duurzaamheidsplannen maakt deel uit van de Trade for Allstrategie van de Commissie van 2015, waarin wordt gesteld
dat ‘bevordering van eerlijke en ethische handelsregelingen
de consumentenvraag van de EU weerspiegelt en bijdraagt
tot de ontwikkeling van duurzamere handelsmogelijkheden
voor kleine producenten in derde landen8.

Om dergelijke regelingen te bevorderen moet eerst de
markt voor producten die volgens dergelijke regelingen
gecertificeerd zijn worden beoordeeld. Het Trade for
Sustainable Development Programme van het ITC heeft dit
onderzoek in 2018 uitgevoerd, het eerste in zijn soort bij het
zoeken naar de ervaringen en ideeën van detailhandelaren,
om de EU-markt voor duurzaam gecertificeerde producten
te analyseren. Het onderzoek werd gefinancierd door de EUCommissie als onderdeel van haar ‘Trade for All’-strategie.
ITC bevindt zich in een goede positie om een dergelijk
onderzoek uit te voeren, omdat het een uitgebreide ervaring
heeft met duurzaamheid en vrijwillige duurzaamheidsnormen.
Zijn wereldwijde database inzake vrijwillige regelingen,
Sustainability Map (www.sustainabilitymap.org), biedt
informatie over vereisten, auditprocedures, etikettering en
traceerbaarheidsprocedures voor meer dan 240 regelingen.
Onderzoeksmethode en structuur van het verslag
Om de vraag van de EU-markt naar duurzame producten te
identificeren, heeft ITC een onderzoeksmethode ontwikkeld
waarbij detailhandelaren werden geïnterviewd in vijf EUlanden: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. Met
duurzame producten bedoelen we producten die duurzaam
worden geproduceerd, d.w.z. met minder schade aan het
milieu, met respect voor de mensenrechten, en het bieden
van goede arbeidsvoorwaarden. Als referentie gebruikten
de ondervraagde detailhandelaren producten die voldeden
aan duurzaamheidsnormen en -regelingen of interne
gedragscodes voor duurzaamheid van bedrijven.
ITC nam in de eerste fase van zijn onderzoek contact op met
in totaal 1832 bedrijven. Slechts 27 (1,5%) daarvan zeiden
dat ze bij hun productbevoorrading geen rekening houden
met duurzaamheid. Daarna volgden telefonische interviews
met 550 detailhandelaren in de vijf landen, welke in het
verslag als basis dienen voor de meeste gegevens inzake
het perspectief van detailhandelaren. Persoonlijke interviews
met 127 bedrijven vormden de derde fase van het project. De
acht in het verslag geanalyseerde productgroepen (dranken,
kleding, computers, levensmiddelen, (kantoor)meubilair,
mobiele telefoons, drukwerk en speelgoed en spellen) werden
geselecteerd op basis van de waarschijnlijkheid dat duurzame
bevoorradingspraktijken en -regelingen van toepassing
zouden zijn. Deze sectoren vormden de beste mogelijkheid
om bruikbare gegevens voor het proefproject te verkrijgen
en geven een indicatie van de richting waarin de rest van de
markt zich begeeft.
Dit verslag presenteert de resultaten van het
detailhandelsonderzoek, en biedt waardevolle inzichten in
de dynamiek van de vraag naar duurzame producten en de
strategieën van detailhandelaren voor duurzame bevoorrading.
De casestudies van detailhandelaren bieden ook een uniek
perspectief. Het verslag geeft een overzicht van geaggregeerde
EU-trends, inzichten in landen en aanbevelingen. Details van
de onderzoeksmethode zijn te vinden in de bijlage.

4 “The Sustainability Imperative. New Insights on Consumer Expectations”, oktober 2015, https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf
5 https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-fairtrade-markets/
6 https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-fairtrade-markets/
7 https://statistics.fibl.org/europe.html
8 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
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HOOFDSTUK 1
EU-TRENDS
Duurzame bevoorrading is van essentieel belang

98,5% beschouwt duurzaamheid als een factor in
productbevoorrading, volgens 1832 gecontacteerde
detailhandelaren in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en
Spanje.

98,5%

Strategieën voor duurzame bevoorrading: de norm
96%

Gemiddeld
Frankrijk

99%

Duitsland

99%

Strategieën voor duurzame bevoorrading bestaan bij 96%
van de 550 telefonisch ondervraagde detailhandelaren
in de vijf landen. Van hen deelt 78% zijn duurzaam
bevoorradingsbeleid online. Dit omvat toezeggingen voor
groenere productiepraktijken en een betere behandeling van
werknemers in hun toeleveringsketens. Veel voorbeelden
van dergelijke toezeggingen zijn te vinden in de casestudies
van dit verslag.

96%

Italië

91%

Nederland
Spanje

95%

Duurzame afnameovereenkomsten: gemeenschappelijke praktijk
Verbintenissen op het gebied van duurzame bevoorrading
bestaan bij 76% van de 550 ondervraagde detailhandelaren.
Dit zijn verbintenissen om een bepaald percentage, aantal
of volume producten duurzaam te bevoorraden. Sommige
detailhandelaren hebben ook toegezegd om voor een
bepaalde datum 100% van hun grondstoffen te kopen van
duurzaam gecertificeerde bronnen.

76%

Meeste verbintenissen voor duurzame bevoorrading: Duitsland en Nederland
Per land
Frankrijk

78%

Duitsland

84%

Italië

60%

Nederland

91%

Spanje

66%

Totaal
0%

25%

76%

50%

75%

100%

Onder de ondervraagden waren bedrijven in Duitsland en
Nederland het meest betrokken bij de totstandbrenging van
verbintenissen voor duurzame bevoorrading van bedrijven.
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Grote bedrijven: meeste kans op betrokkenheid bij duurzame bevoorrading
De algehele trend toont duidelijk aan dat er bij detailhandelaren
van alle bedrijfsgroottes een belangrijke toename is in de
verbintenissen voor duurzame bevoorrading.

Naar omvang
Groot

84%

Middelgroot
Klein

61%

Micro

75%

Totaal

76%

0%

Grote bedrijven zijn het meest geneigd om verbintenissen
aan te gaan inzake duurzame bevoorrading van bedrijven:
84% van de grote detailhandelaren in de vijf doellanden geeft
aan dat ze betrokken zijn bij het bevoorraden van producten
die gecertificeerd zijn volgens duurzaamheidsnormen of die
voldoen aan de interne gedragscodes.

72%

50%

25%

75%

Grote detailhandelaren worden het meest gevolgd door
consumentenorganisaties en hebben het gevoel dat
ze voortdurend onder de loep worden genomen. Hun
foutenmarge is zeer beperkt en dit weerspiegelt hun grotere
mate van verbintenis, vergeleken met kleinere spelers.

100%

Slechts 61% van de kleinere detailhandelaren kent
vergelijkbare verbintenissen, terwijl 75% van de microondernemingen en 72% van de middelgrote bedrijven
melding maakt van verbintenissen op het gebied van
duurzame bevoorrading.

Detailhandelaren gebruiken zowel interne als externe nalevingsmechanismen voor
duurzame bevoorrading
Bedrijven kunnen verbintenissen voor duurzame bevoorrading aangaan via intern beleid of interne codes die zijn ontworpen
en worden toegepast door externe partijen. Hoewel interne beleidsmaatregelen bedrijven in staat stellen om hun eigen
toezeggingen te formuleren in overeenstemming met de bedrijfsstrategie, kunnen externe gedragscodes de onderneming
een grotere zichtbaarheid bieden in de vorm van een erkende norm en grotere onpartijdigheid bij het beoordelen van de
naleving door het bedrijf van die norm.
Figuur 1. Detailhandelaren die de verschillende soorten beleid voor duurzame
bevoorrading toepassen, per land en omvang
Omvang

Land
Frankrijk Duitsland

Italië

Nederland

Spanje

Totaal

Groot

Middelgroot

Klein

Micro

Totaal

Via gedragscode/
controleprotocol/
norm voor interne
duurzaamheid

15,1%

11,5%

21,3%

6,3%

35,5%

17,8%

16,7%

14,3%

13,7%

29,9%

17,8%

Via externe
duurzaamheidsnorm

18,5%

2,5%

17,0%

6,3%

6,5%

10,2%

2,2%

15,5%

22,4%

12,5%

10,2%

Zowel intern
als extern

66,4%

86,0%

61,7%

87,5%

58,1%

72,0%

81,1%

70,2%

63,9%

57,6%

72,0%

Opmerking: Een bedrijf stelt interne gedragscodes van bedrijven op om zijn producenten te beoordelen aan de hand van de criteria in die codes. Een voorbeeld is de
Duurzame Landbouwcode van Unilever, die leveranciers beoordeelt volgens criteria voor duurzame landbouw. Interne bedrijfscodes kunnen worden beoordeeld door het
bedrijf zelf of door onafhankelijke controlerende instanties.
Externe duurzaamheidsnormen worden ontwikkeld door onafhankelijke entiteiten en gebruikt door een bedrijf om leveranciers te selecteren die aan deze normen voldoen.
Ahold-Delhaize gebruikt bijvoorbeeld de UTZ-norm bij de selectie van koffieleveranciers. Dergelijke normen hebben onafhankelijke externe certificeringsinstanties om
producenten te controleren.
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In de meeste gevallen (81,1%) vertrouwen grote detailhandelaren op zowel interne gedragscodes voor leveranciers als
externe normen, d.w.z. normen die zijn ontwikkeld door externe organisaties zoals niet-gouvernementele organisaties. Slechts
16,7% van de grote detailhandelaren vertrouwt uitsluitend op interne gedragscodes of controleprotocollen. Onder microondernemingen vertrouwt 29,9% op interne gedragscodes; 57,6% gebruikt zowel interne als externe normen of codes.
Grote detailhandelaren hebben vaak meer capaciteit om interne praktijken voor verantwoorde bevoorrading te ontwikkelen
en hun duurzame labels of productlijnen kenbaar te maken. Kleinere bedrijven kunnen daarentegen vertrouwen op de
bekendheid en reputatie van externe duurzaamheidslabels voor consumentenherkenning.
Een andere verklaring voor deze resultaten zou kunnen zijn dat detailhandelaren, als bedrijfsorganisaties, hun risico's willen
diversifiëren. De goedkeuring van certificeringen en normen van derden kan dienen om de risico's van bedrijven met betrekking
tot duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens te verminderen.
Figuur 2. Detailhandelaren die gebruik maken van de verschillende soorten producten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen
35% van de detailhandelaren verkoopt
biologische producten

60%

Biologische
producten

van de detailhandelaren gebruikt zijn eigenmerkproducten
om aan hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen
Eigenmerkproducten
45%

3%

9%

Eigenmerkproducten
Eigenmerkproducten + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn

3%

22%

16%
1%
Merkproducten

Biologische
lijn

Biologische
lijn + merkproducten

Opmerking: Eigenmerkproducten – producten met de naam van de winkel waar consumenten het kopen, in plaats van de naam van de fabrikant die het gemaakt heeft.
Merkproducten – producten die identificeerbaar zijn als zijnde de producten van een bepaalde fabrikant.

Zestig procent van de detailhandelaren gebruikt zijn eigenmerkproducten om aan hun duurzaamheidsverplichtingen te
voldoen. Op deze manier betrekken detailhandelaren hun leveranciers rechtstreeks en passen zij duurzaamheidsvereisten
toe via hun eigen toeleveringsketens, in plaats van via merkfabrikanten.
Vijfendertig procent van de benaderde detailhandelaren verkoopt biologische producten. De omzet van biologische
producten in de EU bedroeg €34,2 miljard in 2017, waarbij de vijf onderzochte landen goed waren voor meer dan 70% van
de biologische detailhandelsverkoop in de EU (€24,2 miljard)9.

Consumentenonderzoeken
In totaal voert 29% van de detailhandelaren in de vijf landen consumentenonderzoeken uit naar duurzame producten. Grote
detailhandelaren doen dit meer – 43,6% tegenover slechts 16% van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voert
dergelijke onderzoeken uit. Grote detailhandelaren hebben mogelijk meer financiële middelen om dergelijke onderzoeken
uit te voeren en te verwerken.
In de meeste gevallen zijn de consumentenonderzoeken gericht op inzicht in het belang van duurzaamheid voor
consumenten, evenals de wijze waarop consumenten tegen de geloofwaardigheid van duurzaamheidslabels aankijken.
In sommige gevallen bieden detailhandelaren door middel van onderzoeken consumenten hulpmiddelen om producten
duurzamer te consumeren. Toen een detailhandelaar bijvoorbeeld een consumentenonderzoek naar duurzaamheid
uitvoerde, gebruikte het zijn consumentenbereik als een mogelijkheid om een lijst met locaties voor afvalinzameling aan
te bieden voor verdere recycling van hun producten. In dit geval wilde het bedrijf niet alleen informatie verzamelen over
duurzame consumptiepatronen, maar ook consumenten informeren over hoe duurzamer te zijn.
9 https://statistics.fibl.org/europe.html
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Trends in de verkoop van duurzame producten
Terugblikkend op de afgelopen vijf jaar laten detailhandelaren een duidelijke toename in de verkoop van duurzame
producten zien. Sommige markten lijken de overgang sneller te maken dan andere, maar de trend is in elk land vergelijkbaar.
Bovendien noteerden de meeste meer dan 10% meer verkopen van duurzame producten, wat aantoont dat de groei niet
alleen wijdverspreid is, maar ook aanzienlijk. Deze toename van de vraag, zoals aangetoond door de detailhandelaren,
komt overeen met de toename van het aanbod van producten die zijn gecertificeerd volgens duurzaamheidsnormen en
gedragscodes, inclusief vrijwillige duurzaamheidsnormen.

85% van de ondervraagde
detailhandelaren maakt melding van een
toename in de verkoop van duurzame
producten de afgelopen vijf jaar

90%

84%

65% van de ondervraagde
detailhandelaren maakte melding van
meer dan 10% meer verkopen van
duurzame producten de afgelopen vijf jaar

84%
Meer
dan 10%

Frankrijk

Duitsland

78%

89%

Nederland

Spanje

Italië

85%

65%

Gemiddeld

Vooruitkijkend naar de komende vijf jaar verwacht een groter aantal detailhandelaren een nog grotere groei in duurzame
verkoop. In alle landen verwacht meer dan 90% van de 550 ondervraagde detailhandelaren dat de verkoop van duurzame
producten zal toenemen en bijna driekwart verwacht dat die stijging hoger zal zijn dan 10%. Dit optimisme biedt niet
alleen een duidelijk beeld van wat detailhandelaren verwachten, maar ook een indicatie van waar de detailhandelaren de
voorkeur aan zullen geven om te concurreren en zakelijk succes te maximaliseren.

92% van de ondervraagde
detailhandelaren verwacht dat de verkoop
van duurzame producten in de komende
vijf jaar zal toenemen

74% van de ondervraagde
detailhandelaren verwacht dat de verkoop
van duurzame producten met meer dan
10% zal toenemen in de komende vijf jaar

Meer dan
10%

Frankrijk

Duitsland

Italië

74%

Nederland

Spanje

Gemiddeld
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Detailhandelaren kenden groei en verwachten groei in de toekomst
De landentrends komen ook op productniveau tot uiting. Onder alle productgroepen is door een groot aantal detailhandelaren
melding gemaakt van een groei in de verkoop van duurzame producten. In sommige productgroepen, vooral die met zeer
hoge percentages voor de afgelopen vijf jaar, zoals kleding, dranken, levensmiddelen en drukwerk, is er een kleine daling
in het percentage bedrijven dat een toekomstige groei verwacht. Deze aantallen zijn echter nog steeds hoog en worden
gecompenseerd door andere productgroepen zoals mobiele telefoons, speelgoed en spellen en computers, waar meer
detailhandelaren in de komende vijf jaar een groei in de verkoop van duurzame producten verwachten.

%

%

Afgelopen 5 jaar

Komende 5 jaar

99%

93%

98%

90%
Dranken

Kleding

98%

84%

97%

Computers

96%

86%

96%

90%

(Kantoor)meubilair

78%

Mobiele telefoons

Levensmiddelen

91%

89%

83%

92%

Drukwerk

Speelgoed en spellen

Een momentopname van de stijging van duurzame verkoop
Voor de meeste productcategorieën en de meeste bedrijfsgroottes groeit de verkoop van duurzame producten sneller dan
de totale verkoop in de meeste landen. Deze informatie is gebaseerd op verkoopcijfers die zijn verstrekt door een segment
van de bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Verkoopstatistieken zijn gebaseerd op 127 bedrijven die
hebben deelgenomen aan het via het telefoonscherm afgenomen onderzoek, en die ermee instemden om deel te nemen
aan het persoonlijke onderzoek. De verkoopgegevens uit deze sectie moeten als zodanig alleen als voorbeeld worden
genomen, versterkt door de bevindingen uit de meer statistisch significante trends in de rest van het verslag.
Figuur 3. Kleinere bedrijven: snellere groei voor
de verkoop van duurzame producten, 2016-2017

Totale verkoop
Duurzame verkoop

30,0%
22,5%

20,8%
16,9%

15,0%
7,5%

10,6%

24,7%
19,8%

13,4%

3,8% 3,6%

2,3% 3,1%

0%
Groot

Middelgroot

Klein

Micro

Totaal
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Het groeipercentage van de duurzame verkoop overtrof het groeipercentage van de totale verkoop in 2016-2017 voor micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen. Voor grote bedrijven is de duurzame verkoop in het opgenomen jaar weliswaar
gestegen, maar het groeipercentage van de totale verkoop kon niet bij worden gehouden. Kleinere detailhandelaren, die
vaak in één keer kleinere volumes producten hebben, kunnen sneller reageren op de veranderende vraag naar duurzamere
producten. Ondertussen kunnen grotere detailhandelaren meer tijd nodig hebben om hun voorraad bij te werken.
Figuur 4. Groei in duurzame verkoopcijfers versus
totale verkoopcijfers, per land, 2016-2017

Totale verkoop
Duurzame verkoop
17,4%17,1%

18,0%
13,5%

15,9%

13,5%
10,1%

9,0%
4,5%

4,9%

3,8% 3,6%

3,0%
0,8%

0,0%

0,6%
-1,1%

-4,5%
Frankrijk

Duitsland

Italië

Nederland

Totaal

Spanje

De verkoop van duurzame producten groeide in vier van de vijf onderzochte landen sneller dan de totale verkoop van
producten in 2016-2017. De antwoorden uit het onderzoek varieerden sterk van land tot land. Nogmaals, de verkoopcijfers
zijn gebaseerd op een beperkt segment van bedrijfsinterviews en zijn slechts indicatief.
De totale groei van de detailhandelsverkopen in elk land duidt niet noodzakelijkerwijs op de algemene detailhandelsmarkt
voor elk land. Wat Italië betreft, hebben de bedrijven die verkoopgegevens hebben verstrekt over het algemeen negatieve
groeitrends ondervonden.
Figuur 5. Speelgoed, spellen, mobiele telefoons, levensmiddelen:
snelst groeiende gebieden, 2016-2017

Totale verkoop
Duurzame verkoop

7,5%

Dranken

2,3%
-0,3%

Kleding

1,3%
18,3%

Levensmiddelen

12,2%
16,5%

Mobiele telefoons

3,6%
5,7%

(Kantoor)meubilair

9,8%
9,2%

Drukwerk

1,1%
14,8%

Speelgoed en spellen

0,5%
3,8%
3,6%

Totaal
-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

In zes van de acht productgroepen was het groeipercentage van de verkoop van duurzaam geproduceerde goederen veel
hoger dan voor alle verkopen. Uitzonderingen waren (kantoor)meubilair en kleding. Kleding was de enige productgroep
die negatief was (-0,3%). De grootste groei van de verkoop van duurzame producten was in levensmiddelen (18,3%).
De grootste verschillen tussen de groei van duurzame en totale verkoop zijn te vinden in speelgoed en spellen (14,8%
tegenover 0,5%) en mobiele telefoons (16,5% tegenover 3,6%).
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Figuur 6. Kleine bedrijven domineren: aandeel duurzame verkoop in totale verkoop,
gemiddeld per detailhandelaar/omvang

Omvang

2015

2016

2017

Groot

29%

33%

36%

Middelgroot

50%

49%

51%

Klein

54%

58%

60%

Micro

73%

72%

76%

Totaal

55%

56%

59%

Gemiddeld verdiende elke detailhandelaar 59% van
zijn omzet uit duurzame producten in 2017. Zoals de
verkoopgegevens al aanduidden, is dit aantal afkomstig van
de kleinere groep bedrijven die verkoopgegevens hebben
verstrekt en daarom waarschijnlijk niet het percentage
duurzame verkoop van de grotere markt weerspiegelen.
Deze verkoopgegevens bieden echter een inspirerend
voorbeeld van wat veel bedrijven in de EU doen, terwijl
ook vergelijkingen mogelijk worden gemaakt tussen de
groei en verkoopniveaus onder verschillende markten en
bedrijfsgroottes over een periode van drie jaar.
De trend laat een stijging zien. Het aandeel duurzame
verkoop in de totale verkoop voor detailhandelaren was
respectievelijk 55%, 56% en 59% in 2015, 2016 en 2017.
In overeenstemming met de groeicijfers is het aantal hoger
voor kleine bedrijven dan voor grote bedrijven.

Figuur 7. Aandeel duurzame verkoop in totale verkoop, gemiddeld per detailhandelaar/land
Land

2015

2016

2017

Frankrijk

46%

45%

50%

Duitsland

66%

67%

71%

Italië

50%

55%

55%

Nederland

67%

67%

67%

Spanje

52%

52%

58%

Totaal

55%

55%

55%

Detailhandelaren in Duitsland en Nederland hadden het
hoogste aandeel van de verkoop toegeschreven aan
duurzame producten in alle drie de jaren. In bijna alle
gevallen werd een positieve groei getoond.

Meerdere regelingen voor duurzame bevoorrading
Van 2015 tot 2017 maakte 22% van de ondervraagde detailhandelaren gebruik van ten minste drie duurzaamheidsnormen of
-codes voor de bevoorrading van duurzame producten. Dit betekent dat leveranciers die producten aan deze detailhandelaren
hebben geleverd, moesten voldoen aan de vereisten van ten minste drie verschillende duurzaamheidsregelingen.
Normen die vaker voor dranken worden gebruikt, zijn Fairtrade- en Organic-normen: 26% en 21% van de detailhandelaren
gebruikte deze normen respectievelijk voor de bevoorrading van dranken in 2015-2017.
Detailhandelaren die kleding verkochten, gebruikten Oeko-Tex (20%), Fairtrade (11%) en de Global Organic Textile Standard
(GOTS) (10%) het vaakst.
Organic en Fairtrade zijn ook de meest gebruikte normen in de levensmiddelensector: 25% van de detailhandelaren
gebruikte Organic-normen voor de bevoorrading van levensmiddelen, en 15% van de detailhandelaren gebruikte Fairtrade.
Voor meubilair gebruikte 20% van de detailhandelaren ISO 90001 voor bevoorradingsbeleid, 14% Forest Stewardship
Council (FSC)-normen, 12% Oeko-Tex en 11% Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).
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Onder detailhandelaren die drukwerk verkochten (zoals tijdschriften, boeken, enz.), gebruikte 19% FSC voor de bevoorrading
van gedrukte producten.
Detailhandelaren van mobiele telefoons gebruikten Blauer Engel (23%), Go Green (23%) en Nature Office Certificate (23%).
Onder detailhandelaren die speelgoed en spellen verkochten, gebruikte 16% amfori BSCI voor de bevoorrading van
producten, 13% van de detailhandelaren gebruikte de ISO 14000-norm, 13% gebruikte ISO 9001 en nog eens 13% gebruikte
de Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX)-faciliteit.
Figuur 8. Normen en regelingen gebruikt door de ondervraagde detailhandelaren

Deze woordwolk laat de duurzaamheidsregelingen en -normen zien die het vaakst worden gebruikt door de ondervraagde
detailhandelaren in de vijf landen. Hoe groter het is geschreven, hoe vaker het wordt gebruikt.
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HOOFDSTUK 2
LANDENTRENDS
FRANKRIJK
98,8% zegt dat duurzaamheid een factor
is in productbevoorrading
ITC nam contact op met 400 Franse detailhandelaren
en 98,8% van hen antwoordde dat ze duurzaamheid
beschouwen als een factor in productbevoorrading.

‘Een reden voor ons bedrijf om ons te
richten op duurzaamheid, is om een
vertrouwensrelatie op te bouwen met
onze leveranciers. Onze inzet voor
milieubescherming is een onmisbare
waarde.
Een andere reden is onze relatie met
onze klanten – tegenwoordig eisen ze
hogere kwaliteit, evenals toewijding aan
duurzaamheid.’

99% beschikt over strategieën voor
duurzame bevoorrading

Detailhandelaar in koffie, Frankrijk

Van de 149 detailhandelaren die duurzaamheid als een
factor in productbevoorrading beschouwen en die hebben
ingestemd om deel te nemen aan interviews, zegt 99% over
strategieën voor duurzame bevoorrading te beschikken, en
81% van deze detailhandelaren publiceert zijn duurzaam
bevoorradingsbeleid online.

‘Al het hout dat we gebruiken, is tegen
2020 FSC-gecertificeerd. Tegen 2030
willen we alleen hulpbronnenefficiënte
en 100% traceerbare grondstoffen
gebruiken.’

78% heeft verbintenissen op het gebied
van duurzame bevoorrading

Detailhandelaar in meubilair, Frankrijk

‘Ons bedrijf heeft besloten
om te investeren in duurzame
productbevoorrading, omdat de vraag
de laatste jaren is toegenomen.
Duurzame producten zijn een
manier voor ons bedrijf om de
concurrentiepositie op de markt te
vergroten en waarde aan producten toe
te voegen.’

78%

Detailhandelaar in kleding, Frankrijk

66,4% past zowel interne als externe
duurzaamheidscodes en -normen toe
op producten die zij bevoorraden

‘We kozen voor de markt voor duurzame
producten, omdat de manier van denken
in de samenleving is veranderd.
Consumenten willen meer
productinformatie, vooral met betrekking
tot gezondheid en milieu.

15,1%

18,5%

66,4%

Via gedragscode/
controleprotocol/
norm voor interne
duurzaamheid

Via externe
duurzaamheidsnorm

Zowel intern
als extern

Er zijn bewuste consumenten en
onbewuste consumenten. Voor ons is
het uiteindelijke doel om de consument
voor te lichten.’
Detailhandelaar in levensmiddelen,
Frankrijk
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Figuur 9. Detailhandelaren die gebruik maken van de verschillende
soorten producten om aan hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen

69%

van de detailhandelaren gebruikt zijn
eigenmerkproducten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen

29% van de detailhandelaren verkoopt
biologische producten
Biologische
producten

Eigenmerkproducten
55%

4%

7%

3%

18%

13%
1%

Eigenmerkproducten

Biologische
lijn
Biologische
lijn + merkproducten

Eigenmerkproducten + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn

Merkproducten

Van de ondervraagde Franse detailhandelaren gebruikt 69% hun eigenmerkproducten om aan duurzaamheidsverplichtingen
te voldoen.
Van de ondervraagden verkoopt 29% biologische producten. In 2017 bereikte de Franse detailhandelsmarkt voor biologische
producten €7,9 miljard10. Frankrijk staat op de tweede plaats na Duitsland in de EU als het om biologische producten gaat.

90% meldt een toename van de recente verkoop van duurzame producten, en 91%
verwacht in de toekomst verdere stijgingen
Afgelopen
5 jaar
Komende
5 jaar

Negentig procent van de ondervraagde Franse detailhandelaren
meldt een toename van de verkoop van duurzame producten
in de afgelopen vijf jaar, en 91% verwacht een toename in de
komende vijf jaar.

90%

Vijftig procent van de ondervraagde Franse detailhandelaren meldt
een toename tot 20% van de verkoop van duurzame producten in
de afgelopen vijf jaar. Bijna 75% van de Franse detailhandelaren
verwacht dat de verkoop van duurzame producten de komende
vijf jaar met maximaal 30% zal toenemen.

91%

Detailhandelaren melden stijgingen in de verkoop van duurzame goederen in
alle productgroepen

%

Afgelopen 5 jaar

%

Komende 5 jaar

95%

92%
Dranken

100%

100%

96%

100%

Kleding

100%

100%
(Kantoor)meubilair
10 https://statistics.fibl.org/europe.html

Computers

100%

96%
Levensmiddelen

100%

67%

67%

67%

100%
Mobiele telefoons

100%

Drukwerk

Speelgoed en spellen
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Casestudy detailhandelaar: Frankrijk
‘Over duurzaamheid valt niet meer te onderhandelen.’
Irina Coupé biedt een kijkje op de duurzaamheidsaanpak van Maisons du Monde
Hoe bent u ertoe gekomen duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading in
te voeren?

Irina Coupé,
Projectleider
Duurzame bevoorrading
IN EEN OOGOPSLAG
Maisons du Monde
Vertou, Frankrijk
https://www.maisonsdumonde.com
Industrie
Meubilair en decoratie
Omvang
Middelgroot
Hoe lang actief als bedrijf?
23 jaar
Leveranciers
Voornamelijk uit China, India, Indonesië,
Vietnam en Frankrijk
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- FSC en PEFC
- LWG
- GOTS
- OEKO-TEX
- ICS/ amfori BSCI
Populairste duurzame producten
Houten meubilair

Ondanks de persoonlijke inzet van de oprichter van Maisons du Monde en de
steun van niet-gouvernementele milieuorganisaties (ngo's), maakte duurzame
ontwikkeling vanaf het begin geen onderdeel uit van het DNA van het bedrijf.
Het is pas in 2010, 14 jaar na de oprichting van het bedrijf, dat de oprichter een
geavanceerd beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft
opgezet, in lijn met zijn ambities voor Maisons du Monde. Zoals zo vaak gebeurt,
was een belangrijke katalysator voor organisatieverandering een zorg van een
Franse ngo. Het ging om de oorsprong van hout dat het bedrijf gebruikte.
Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

Het MVO-beleid van Maisons du Monde is gebaseerd op vier pijlers: Koop in
als partners; ontwerp als visionairs; handel als burgers; wees betrokken als
enthousiasten. De kern van het MVO-beleid is gebaseerd op het waarborgen van
duurzaamheid in alle fasen van bedrijfsactiviteiten: van productconceptualisatie
tot materiaalbevoorrading, handel in de producten en hun levenscyclus.
Normen zoals FSC, PEFC, LWG, GOTS en ICS werden via benchmarkingstudies
geselecteerd als praktische en relevante hulpmiddelen om het MVO-beleid van
Maisons du Monde uit te voeren.
Traceerbaarheid voorbij het eerste en tweede niveau van de waardeketen blijft
een belangrijke uitdaging waarvoor nog oplossingen moeten worden gevonden,
door individuele coaching van leveranciers of door innovatieve technologie en
certificeringen.
Wat zijn de populairste
duurzaamheidscriteria?

producten

die

bevoorraad

worden

volgens

We zien dat onze consumenten minder bezorgd zijn over een duurzaamheidslabel
op de voorkant van het product zelf, omdat ze ons merk vertrouwen als een
robuust, geloofwaardig en betrokken bedrijf.
Duurzaamheidsnormen helpen ons onze doelen te bereiken en adequate
beleidsmaatregelen ten uitvoer te leggen, maar in ons assortiment van producten,
van textiel en decoratie tot meubilair, lijkt de voorkeur van consumenten voor
gelabelde producten niet groter te zijn dan voor andere producten, waarschijnlijk
omdat ze weten dat we een bedrijfsbeleid hebben dat al onze producten omvat.
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Welke economische of wettelijke redenen zouden in uw land/detailhandel nuttig
zijn voor duurzame bevoorrading?
Sinds de uitvaardiging van de Wet op Due Diligence zijn alle ondernemingen in Frankrijk
wettelijk verplicht om zorg te dragen voor alle aspecten van hun toeleveringsketens, en
om verantwoordelijkheden te dragen. Er is geen andere keuze dan goede praktijken uit te
voeren en de transparantie van toeleveringsketens te verbeteren, duurzaamheidskwesties
te verbeteren en hierover te communiceren.
Het is een behoorlijke uitdaging voor ons bij Maisons du Monde, met meer dan duizend
leveranciers wereldwijd, maar het is een traject dat doorlopen moet worden. We zijn er
trots op goed betrokken te zijn op dit gebied als een kernwaarde voor onze onderneming.
Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

‘Er is geen andere keuze dan om
goede praktijken uit te voeren en de
transparantie van toeleveringsketens
te verbeteren, problemen met
duurzaamheid op te lossen en
hierover te communiceren.’

Bedrijven die geen ambitie hebben om duurzame bevoorradingspraktijken uit
te voeren, zullen over ongeveer tien jaar waarschijnlijk niet meer bestaan. De
markt beweegt te snel, de vraag naar ethische producten is de laatste jaren
enorm gestegen en over duurzaamheid valt niet meer te onderhandelen.
Overheidsregelingen vormen een aanvulling op particuliere initiatieven en laten
geen ruimte voor ondernemingen die louter bedrijfsactiviteiten uitvoeren.
Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

Duurzame bevoorrading blijft een dagelijkse uitdaging: het gaat om de
samenwerking met de leveranciers, het communiceren van de business case
voor duurzaamheid, en het verbeteren van de traceerbaarheid in wat mogelijk
zeer complexe toeleveringsketens kunnen zijn.
Het kan bijvoorbeeld tot twee jaar van bezoeken en bewustmaking van potentiële
leveranciers duren voordat we een transformatie en echte impact van ons MVObeleid zien.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten? Welke invloed heeft dit op uw
duurzaam bevoorradingsbeleid?

Onze modus operandi is om 80% te focussen op strategische bevoorrading,
wat ongeveer een derde van onze meest stabiele leveranciers vertegenwoordigt.
We voeren vervolgens risicobeoordelingen uit en geven prioriteit aan
productcategorieën waarbij we samenwerken met onze leveranciers in een zeer
open partnerschapsmodel, waardoor ze stap voor stap met veel respect in ons
duurzaamheidstraject worden opgenomen. We delen ervaringen en doen nieuwe
op, we stellen realistische doelen en gaan samen verder. Van onze meer dan
1400 leveranciers wereldwijd, werken we voornamelijk met India, China, Vietnam,
Indonesië en Frankrijk.
Heeft u advies voor leveranciers om hun zakelijke activiteiten te vergroten door
middel van duurzame bevoorrading?

De boodschap aan onze leveranciers is om hun best te doen. Er is eigenlijk geen
andere keuze, maar wees gerust dat ze niet alleen zijn op deze reis. Het is een
pad dat gezamenlijk moet worden genomen. We zijn er om te helpen, advies te
geven, een strategie op te bouwen, en om duurzame, plezierige en langdurige
partnerschappen te verzekeren!

Interviewer: Mathieu Lamolle, senior adviseur, Sustainability Standards and Value Chains, ITC
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Casestudy detailhandelaar: Frankrijk
‘De traditionele manier van zakendoen is verouderd.’
David Gobert benadrukt de duurzaamheidsaanpak van Les Cafés Dagobert
Hoe bent u ertoe gekomen om duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading
in te voeren?

David Gobert
Algemeen directeur
IN EEN OOGOPSLAG
Les Cafés Dagobert
Familiebedrijf te Sainte Olive
Frankrijk https://www.cafesdagobert.com
Industrie
Levensmiddelen
Omvang
Middelgroot
Hoe lang actief als bedrijf?
10 jaar
Leveranciers
Uit Ethiopië, Peru
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- Fair for Life
- Fairtrade International
- Organic

Ons bedrijf is geboren uit een zeer persoonlijke ambitie om contact te leggen met
producenten en om de oneerlijke wereldwijde koffiemarkt te doorbreken die zeer
kwetsbare situaties veroorzaakt door volatiliteit en speculatie.
We werken nu al tien jaar aan duurzame ketens voor koffie, met een vrij succesvolle
aanpak die de grote speculanten en handelaren niet nodig heeft en die bouwt
op eenvoudige menselijke relaties met al onze leveranciers en rechtstreeks met
coöperaties en producenten.
Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

Onze duurzaamheidsstrategie is geworteld in ons interne beleid voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ondersteund door het
gebruik van duurzaamheidsnormen zoals Fair for Life, Fairtrade en Organic/
Demeter. Dankzij deze selectie normen kunnen we uiteraard eerlijk zijn en onze
MVO-ambities vertalen naar sociale en milieuacties op alle niveaus van onze
toeleveringsketens: van de producenten in het veld tot onze werknemers hier in
Frankrijk. Het geloof en vertrouwen van onze zakelijke partners vormen de kern
van onze aanpak, waarbij we stap voor stap een omgeving van goede en eerlijke
zaken opbouwen.
Wat zijn de populairste
duurzaamheidscriteria?

producten

die

bevoorraad

worden

volgens

Koffie is voor de meesten van ons een dagelijks rustmomentje, een dagelijks
intiem moment, een dagelijkse gelegenheid om even te pauzeren en op adem
te komen en van het moment te genieten. Het is logisch om er nog meer van te
genieten met een gevoel van duurzaamheid en het bereiken van billijkheid jegens
degenen die het produceren!
Welke economische of wettelijke redenen zouden in uw land/detailhandel nuttig
zijn voor duurzame bevoorrading?

Regelgeving is van kracht om de wereldhandel te omkaderen, maar is niet
voldoende om billijkheid en goede praktijken te waarborgen: onze eigen
verbintenissen zijn noodzakelijk om de bredere doelstellingen van duurzaamheid
te bereiken.
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Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

Het is geen gemakkelijke taak om op een radicaal nieuwe manier toeleveringsketens
te bouwen op basis van duurzaamheidsprincipes.
Het vereist regelmatig veldbezoek en er moet aan gewerkt worden, een beetje
zoals in een relatie: naar elkaar luisteren, vertrouwen opbouwen en vervolgens
onderhouden. We zijn trots op wat we hebben gedaan, op de schaal van onze
kleine onderneming (we importeren ongeveer 200 ton koffie per jaar), en we zijn
trots dat de veranderingen die we hebben aangebracht veel verder kunnen reiken
dan onze import, omdat de bij ons betrokken producenten meer gelijkgestemde
kopers kunnen aantrekken met eveneens een focus op duurzaamheid. Dit kan
het koffiehandelsstelsel de komende jaren realistisch veranderen.
Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

‘Het geloof en vertrouwen van onze
zakelijke partners vormen de kern
van onze aanpak, waarbij we stap
voor stap een omgeving van goede
en eerlijke zaken opbouwen.’

We verwachten de productie en import in de komende vijf jaar te verdubbelen en
de volumes van bestaande waardeketens te vergroten.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten?

We hebben waardeketens gebouwd in Ethiopië en Peru.
Heeft u advies voor leveranciers om hun zakelijke activiteiten te vergroten door
middel van duurzame bevoorrading?

De traditionele manier van zakendoen is verouderd. Het is tijd om met respect te
denken en te handelen en alle actoren in een positieve spiraal te betrekken.

Interviewer: Mathieu Lamolle, senior adviseur, Sustainability Standards and Value Chains, ITC

26

DE EU-MARKT VOOR DUURZAME PRODUCTEN

Casestudy detailhandelaar: Frankrijk
‘Duurzame bevoorrading zit de facto diep in het DNA van veel Franse
bedrijven.’
Antoine Morel, Corporate Responsibility Manager, benadrukt de duurzaamheidsaanpak van Le Slip Français
Hoe bent u ertoe gekomen om duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading
in te voeren?

Antoine Morel
Corporate Responsibility Manager
IN EEN OOGOPSLAG
Le Slip Français
Parijs, Frankrijk
https://www.leslipfrancais.fr
industrie
Kleding
Omvang
Middelgroot
Hoe lang actief als bedrijf?
8 jaar
Leveranciers
Uit India, Egypte, Verenigde Staten
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- Oeko-Tex - Lucie
- Happy at work
- Bloom at work
Populairste duurzame producten
Ondergoed

Le Slip Français, opgericht in 2011, heeft zich gepositioneerd als een 100%
lokaal Frans bedrijf – ‘made in France’ met de hoogst mogelijke niveaus van
welzijn voor onze medewerkers. De basis is altijd geweest om te zorgen voor een
Frans concept van de producten, lokaal gemaakt in Frankrijk, om een volledige
controle over de productieprocessen te garanderen en de Franse sociale
waarden te bevorderen, samen met een sterke focus op goede milieupraktijken
en grondstoffen met de laagst mogelijke impact op het milieu.
Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

Al onze producten worden in Frankrijk gemaakt en we gebruiken de OekoTex-norm om goede milieupraktijken te garanderen en kwesties zoals giftige
vervuiling te voorkomen: deze norm wordt toegepast op al onze leveranciers
en fabrikanten. De ‘RICH’-verordening inzake waterzuivering en afnemende
besmettingsrisico's is ook een sterke pijler van onze duurzaamheidsstrategie
op het gebied van milieu. ISO 26000 en de ‘Lucie’-certificering als label voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden gebruikt, evenals
Label France Garantie of Entreprise Patrimoine Vivant die vereist zijn van onze
leveranciers om langdurige relaties met hen op te bouwen. Het label ‘Happy
at Work’ en ‘Bloom at Work’ zijn labels voor het welzijn van werknemers. Deze
worden zeer goed ontvangen op bedrijfsniveau en vormen de kern van ons DNA.
Onze meer recente focus ligt op het verbeteren van de duurzaamheid van de
materialen afkomstig van buiten de EU. We hebben normen zoals GOTS en
Fairtrade Max Havelaar geïdentificeerd als interessante opties.
Wat zijn de populairste
duurzaamheidscriteria?

producten

die

bevoorraad

worden

volgens

De meeste van onze ondergoedproducten. De grootste productsoorten zoals
truien worden ook op de langere termijn gebruikt, dus we zorgen voor een
uitstekende kwaliteit. We zien dat consumenten ethische zorgen hebben over al
onze productcategorieën, zelfs over producten met een lange levensduur, zoals
broeken en truien.
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Welke economische of wettelijke redenen zouden in uw land/detailhandel nuttig
zijn voor duurzame bevoorrading?

Frankrijk is het land van sociale rechten: we zijn van mening dat het
regelgevingskader in ons land de lat al heel hoog legt, en duurzame bevoorrading
zit de facto diep in het DNA van veel Franse bedrijven. Wat milieukwesties betreft
staat het ook hoog op de politieke agenda, en heeft de Overeenkomst van Parijs
over klimaatverandering wereldwijde invloed.
Ondernemingen begrijpen steeds meer de rol die ze kunnen spelen en hun
verantwoordelijkheid om ethische beslissingen te nemen, het welzijn van hun
werknemers te waarborgen en de grondstoffen van onze planeet te respecteren
die in productieprocessen worden gebruikt.
Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

‘Winst op de korte termijn heeft geen
zin meer in een geglobaliseerde
economie zoals de onze.’

De vraag naar eerlijke en ethische producten kan alleen maar groeien als de
huidige conventionele bedrijfsmodellen zichzelf niet langer kunnen onderhouden.
De business case voor duurzaam produceren kan niet meer worden ontkend.
Minder aandacht voor het milieu zal de winst verminderen, en meer sociaal werk
en arbeidsvriendelijk beleid kunnen de zakelijke activiteiten en winst alleen maar
vergroten. Winst op de korte termijn heeft geen zin meer in een geglobaliseerde
economie zoals de onze.
Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

Hoe logisch het ook klinkt om duurzamer te handelen, het blijft een traject dat
bewustmakingsmaatregelen en stapsgewijze benaderingen vereist. We zien dit
graag als een revolutie zonder de ‘R’: EVOLUTIE!
Het blijft soms moeilijk om met de leveranciers in contact te komen en onze
meningen en verbintenissen te delen, maar onze ervaring leert niet alleen dat het
werkt, maar ook dat het een nog betere langetermijnrelatie tot stand brengt met
onze leveranciers die zich aansluiten bij onze gedeelde verantwoordelijkheid voor
duurzame handel! We houden ook van de analogie van de berg Ninja, die zich
vertaalt in een positieve spiraal in de richting van een perfecte wereld, beginnend
met verkenning, beklimming, meten en toezicht houden, vervolgens verkennen,
beklimmen, meten en toezicht houden, steeds weer opnieuw.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten? Welke invloed heeft dit op uw
duurzaam bevoorradingsbeleid?

Onze leveranciers buiten Frankrijk komen voornamelijk uit India, Egypte en de
Verenigde Staten. Onze focus in de komende jaren zal zijn het verbeteren van
de traceerbaarheid van onze materialen en hun ecologische voetafdruk, en
traceerbaarheid voorbij de eerste paar niveaus van onze toeleveringsketens.
Heeft u advies voor leveranciers om hun zakelijke activiteiten te vergroten door
middel van duurzame bevoorrading?

Onze oproep aan bestaande, nieuwe en toekomstige leveranciers is om deze
positieve benadering van berg Ninja te gebruiken, niet om bescheiden te zijn over
het veranderen en aanpassen van praktijken, en de duurzaamheidsuitdaging in
ons bedrijf te veranderen van ‘concurrentie’ naar ‘coöperatie’!

Interviewer: Mathieu Lamolle, senior adviseur, Sustainability Standards and Value Chains, ITC
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DUITSLAND
100% zegt dat duurzaamheid een factor is
bij productbevoorrading
Van de 552 detailhandelaren die in Duitsland werden
gecontacteerd, zei iedereen dat duurzaamheid een factor is
bij productbevoorrading.

99% beschikt over strategieën voor
duurzame bevoorrading
Van de 164 detailhandelaren die hebben deelgenomen
aan interviews, zegt 99% dat ze strategieën voor duurzame
bevoorrading hebben. Negenenzeventig procent van hen
publiceert hun strategieën voor duurzame bevoorrading
online.

‘Onze verkoopprestaties zijn constant
toegenomen en de focus op duurzame
productverkoop is een fundamenteel
onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.
We hebben onze eigen
duurzaamheidsnormen voor de
detailhandel ontwikkeld en ten
uitvoer gebracht. Deze zijn holistisch
en doorlopen alle fases van de
productlevenscyclus.’
Detailhandelaar in sportkleding
en -uitrusting, Duitsland
‘Tegen 2025 willen we dat 100% van
onze leveranciers worden gecontroleerd
op duurzaamheidsnormen.’
Detailhandelaar in kleding, Duitsland

84% heeft verbintenissen op het gebied
van duurzame bevoorrading

‘Het doel van ons bedrijf is om de
beste milieuvriendelijke producten
aan te bieden op het gebied van
consumentenelektronica, huishoudelijke
elektronica en speelgoed.
De vraag naar deze producten is
de afgelopen jaren weerspiegeld in
toenemende verkoopcijfers.

84%

Na de hittegolf van deze zomer
en zichtbare patronen van
klimaatverandering, zijn consumenten
zich meer bewust van de realiteit.’

86% past zowel interne als externe
duurzaamheidscodes en -normen
toe voor bevoorrading

11,5%

2,5%

86%

Via gedragscode/
controleprotocol/
norm voor interne
duurzaamheid

Via externe
duurzaamheidsnorm

Zowel intern
als extern

Detailhandelaar in elektronische
producten, Duitsland
‘Het aandeel duurzame producten in
ons assortiment is de afgelopen jaren
enorm toegenomen.
De vraag van consumenten op dit gebied
heeft een hoge vlucht genomen. Klanten
letten op de groeiomstandigheden
van agroproducten, transportroutes en
kwaliteit.
Duurzaamheid is een kwaliteitskenmerk
voor veel producten waar consumenten
steeds meer op letten.’
Detailhandelaar in levensmiddelen,
Duitsland
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Figuur 10. Detailhandelaren die gebruik maken van de verschillende
soorten producten om aan hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen
32% van de Duitse detailhandelaren verkoopt
biologische producten

58%

van de detailhandelaren gebruikt zijn
eigenmerkproducten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen

Biologische
producten

Eigenmerkproducten
4%

51%

1%
Eigenmerkproducten
Eigenmerkproducten + merkproducten

26%

16%

0%

2%
Merkproducten

Eigenmerkproducten + biologische lijn + merkproducten

Biologische lijn
Biologische lijn + merkproducten

Eigenmerkproducten + biologische lijn

Achtenvijftig procent van de ondervraagde detailhandelaren gebruikt zijn eigenmerkproducten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen.
Tweeëndertig procent van de detailhandelaren verkoopt biologische producten. De Duitse detailhandelsmarkt voor
biologische producten bereikte in 2017 €10 miljard en is veruit de grootste EU-markt voor biologische producten11.

65% meldt een toename van de recente verkoop van duurzame producten, en 76%
verwacht in de toekomst verdere stijgingen
Afgelopen
5 jaar
Komende
5 jaar

Vijfenzestig procent van de Duitse detailhandelaren maakte
melding van een toename van de verkoop van duurzame
producten in de afgelopen vijf jaar; 76% verwacht een
toename in de toekomst.

65%

Negenenvijftig procent van de ondervraagde Duitse
detailhandelaren meldde een omzetstijging tot 30% van
duurzaam geproduceerde producten in de afgelopen vijf
jaar; 75% van de detailhandelaren verwacht in de toekomst
verdere stijgingen tot 30%.

76%

Detailhandelaren melden een omzetstijging van duurzaam geproduceerde
goederen in alle productgroepen

%

Afgelopen 5 jaar

%

Komende 5 jaar
100%

97%

99%

93%
Dranken

Kleding

97%
97%
(Kantoor)meubilair
11 https://statistics.fibl.org/europe.html

100%

67%

100%
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67%
100%
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67%
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100%

94%
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94%
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Casestudy detailhandelaar: Duitsland
‘Billijkheid raakt nooit uit de mode.’
Lavinia Muth, Corporate Responsibility Manager, vertelt meer over de
duurzaamheidsaanpak van ARMEDANGELS
Hoe bent u ertoe gekomen om duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading
in te voeren?

Lavinia Muth
Corporate Responsibility Manager,
IN EEN OOGOPSLAG
Armedangels
Social Fashion Company GmbH
Keulen, Duitsland
https://www.armedangels.de/en/

Het bedrijf is opgericht door twee studenten, die zowel visionairs als ondernemers
zijn. Vanaf het begin stond het concept ‘Eco&Fair’ centraal. Het oorspronkelijke
idee was om een deel van de omzet aan goede doelen te geven. Toen beseften
de oprichters dat de toeleveringsketen van textiel en kleding met verschillende
duurzaamheidsproblemen te maken heeft – lage salarissen, lage gezondheidsen veiligheidsnormen in fabrieken, enz. Dus besloten ze Fairtrade-, Organic- en
arbeidsrechtencertificeringen in hun bevoorradingsbeleid op te nemen. Het
belangrijkste motto van het bedrijf is ‘we willen het verschil maken.’

Industrie
Kleding

Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

Omvang
Middelgroot

Al onze leveranciers moeten voldoen aan:
- de verplichte regels in het land van herkomst;
- de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO);
- de beginselen van de Fair Wear Foundation;
- de Global Organic Textile Standard (GOTS).

Hoe lang actief als bedrijf?
11 jaar
Leveranciers
13, van Portugal tot China
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- Global Organic Textile Standard (GOTS)
- Fairtrade
- Fair Wear Foundation
- IAO-kernverdragen
Populairste duurzame producten
T-shirts

Niet veel vrijwillige normen gaan verder dan de wettelijke vereisten die al
zijn opgelegd in leverancierslanden. Alle sociale vereisten binnen vrijwillige
duurzaamheidsnormen zijn in wezen IAO-kernverdragen en bestaande wettelijke
voorschriften.
We voeren audits uit door tweede en derde beoordelaars van leveranciers en
zorgen ervoor dat zowel wij als leveranciers realistische productieplannen
opstellen. We proberen erachter te komen wat we als merk kunnen doen om
het voor leveranciers gemakkelijker te maken om bestellingen uit te voeren
(bijvoorbeeld om geen overuren te vereisen). We hebben hier voortdurend
gesprekken over met leveranciers. Leveranciers moeten over het algemeen een
vergelijkbare mentaliteit hebben als de onze.
Wat zijn de populairste
duurzaamheidscriteria?

producten

die

bevoorraad

worden

volgens

T-shirts zijn de populairste producten onder onze consumenten. Ze dragen bij
aan duurzame inspanningen door basiskleding (zoals T-shirts) te kopen, in plaats
van luxe artikelen (bijvoorbeeld jurken die je alleen in de zomer draagt).
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Welke economische of wettelijke redenen zouden in uw land/detailhandel nuttig
zijn voor duurzame bevoorrading?

Duitsland heeft nog geen verplichte duurzaamheidsvoorschriften. Het Ministerie
van Ontwikkeling heeft een partnerschap voor duurzame textiel gelanceerd
(https://www.textilbuendnis.com/en/) met ongeveer 140 leden, waaronder
merkdetailhandelaren en ngo's. De normen zijn echter vrijwillig, niet verplicht.
Ik vind absoluut dat er verplichte basisregelgeving op het gebied van duurzaamheid
op nationaal of EU-niveau moet zijn – en niet alleen voor afnemende landen, maar
ook voor leverancierslanden. Ik geloof dat verandering alleen tot stand komt als
het verplicht is. We moeten verder gaan dan alleen duurzame bevoorrading. We
moeten kijken naar meer inspanningen, zoals de circulaire economie, om deze
beginselen onderdeel te laten worden van ‘business as usual.’
Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

‘Biologisch is niet alleen een trend
voor ons. Het is onze overtuiging,
en verantwoordelijkheid nemen
en ons milieu beschermen is geen
optie maar een must. Het kost
veel inspanning en tijd om kleding
te produceren, omdat er zoveel
mensen bij betrokken zijn. Het is
onze verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat iedereen onder eerlijke
omstandigheden werkt. Het maakt
niet uit of het gaat om katoentelers
in India, naaisters in Turkije of
ontwerpers in Duitsland.’

De vraag naar duurzame producten zal zeker toenemen. Consumenten zijn beter
geïnformeerd over duurzaamheidskwesties. Grote detailhandelaren springen in
deze sector, dus kleine bedrijven moeten bedenken hoe ze op kunnen vallen.
Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

Het wordt makkelijker, zelfs voor grotere hoeveelheden. Grotere fabrieken voldoen
aan alle duurzaamheidsnormen, ze denken aan de toekomst en weten dat de
duurzaamheidsvereisten toenemen. Niet alle leveranciers zijn zich echter bewust
van de duurzaamheidsvereisten van kopers of hebben een mentaliteit die gelijk is
aan die van de kopers. Daarnaast worden duurzaamheidskwesties ingewikkelder
als je dieper de toeleveringsketen ingaat.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten? Welke invloed heeft dit op uw
duurzaam bevoorradingsbeleid?

We hebben 13 leveranciers (zes in Portugal, vijf in Turkije, één in Tunesië, één
in China). De landen hebben geen invloed op onze beslissingen over ons
duurzaam bevoorradingsbeleid. We kiezen de beste leveranciers; we bezoeken
elke leverancier voordat we samenwerkingen met hen aangaan. Maar we zien
bijvoorbeeld dat de arbeidsomstandigheden in China de afgelopen tien jaar
enorm zijn verbeterd. Iedereen krijgt daar nu een minimumsalaris, maar overwerk
blijft een groot probleem, deels omdat werknemers het niet erg vinden om extra
uren te werken, omdat dit hen meer geld oplevert.
Heeft u advies voor leveranciers om hun zakelijke activiteiten te vergroten door
middel van duurzame bevoorrading?

Leveranciers moeten open en transparant zijn over gegevens. Maar de meeste
merken hebben de gegevens niet en weten niet hoe ze problemen bij de wortel
kunnen aanpakken. We moedigen onze leveranciers aan om met hun eigen
ideeën te komen om problemen op te lossen. Leveranciers moeten realistisch
zijn in hun mogelijkheden om bestellingen te leveren en moeten weten wanneer
ze ’nee’ moeten zeggen (bijvoorbeeld tegen onrealistische productbestellingen).
Leveranciers moeten zich realiseren dat duurzaamheid ook op de lange termijn
goed voor hen is; het helpt hen niet alleen nieuwe kopers te krijgen. Duurzaamheid
helpt de kosten te verlagen (energie, waterverbruik). Als werknemers veilige
arbeidsomstandigheden hebben en goed worden betaald, is er minder verzuim
op het werk en zal de productie draaien zoals het hoort.
Interviewer: Regina Taimasova, adviseur, Sustainability Standards and Value Chains, ITC
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ITALIË
100% zegt dat duurzaamheid een factor
is bij productbevoorrading
Alle 379 detailhandelaren die in Italië werden gecontacteerd
beschouwen duurzaamheid als een factor bij productbevoorrading.

96% beschikt over strategieën voor
duurzame bevoorrading
Van de 149 detailhandelaren die duurzaamheid als een
factor in productbevoorrading beschouwen en die hebben
ingestemd om verder deel te nemen aan interviews, zegt
96% over strategieën voor duurzame bevoorrading te
beschikken.
Zesenzeventig procent van hen publiceert zijn duurzaam
bevoorradingsbeleid online.

‘Kinderkleding mag niet door kinderen
worden geproduceerd. Daarom zetten
we ons met ons bedrijfsbeleid in voor
de fundamenten van duurzaamheid.
De verkoopcijfers laten een stijging
zien en daarom zullen we de komende
jaren voortgaan op de weg naar
duurzaamheid.’
Detailhandelaar in kinderkleding,
Italië

‘Het is de missie van ons bedrijf
om een baan te garanderen die de
mensenrechten respecteert. Voor een
betere wereld moet handel samengaan
met ethiek.’
Detailhandelaar in levensmiddelen,
Italië

60% heeft verbintenissen op het gebied
van duurzame bevoorrading

60%

‘Ons bedrijf heeft zich altijd gericht
op ethische en duurzame producten.
Het voorkomen van milieurisico's
en het respecteren ervan in
productieprocessen is niet alleen een
kwestie van ethiek, maar ook van
ontwikkelingskansen.
Het aantal Italianen dat bekend is
met het begrip duurzaamheid neemt
voortdurend toe.’

61,7% past zowel interne als externe
duurzaamheidscodes en -normen toe
op producten die zij bevoorraden

Detailhandelaar in kleding, Italië

‘Ons streven is om in 2025 100%
duurzame bevoorrading van katoen
te realiseren.‘
Detailhandelaar in meubilair, Italië
21,3%

17%

61,7%

Via gedragscode/
controleprotocol/
norm voor interne
duurzaamheid

Via externe
duurzaamheidsnorm

Zowel intern
als extern
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Figuur 11. Detailhandelaren die gebruik maken van de verschillende soorten producten om aan
hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen
24% van de Italiaanse detailhandelaren
verkoopt biologische levensmiddelen
Biologische
producten

van de detailhandelaren gebruikt zijn
eigenmerkproducten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen

62%

Eigenmerkproducten
49%

5%

6% 2%

16%

23%

Eigenmerkproducten
Merkproducten

Eigenmerkproducten + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn

Biologische lijn

0%

Biologische lijn +
merkproducten

Tweeënzestig procent van de Italiaanse detailhandelaren gebruikt zijn eigenmerkproducten om aan hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen. Vierentwintig procent van de Italiaanse detailhandelaren verkoopt biologische producten. In 2017
bereikte de Italiaanse markt voor biologische producten €3,1 miljard12.

84% meldt een toename van de recente verkoop van duurzame producten, en 90%
verwacht in de toekomst verdere stijgingen
Afgelopen
5 jaar

84%

Komende
5 jaar

90%

Vierentachtig procent van de Italiaanse detailhandelaren
meldt een toename van de verkoop van duurzaam
geproduceerde producten in de afgelopen vijf jaar; 90%
verwacht in de toekomst verdere stijgingen.
Meer dan de helft van de detailhandelaren maakte melding
van een omzetstijging tot 20% van duurzame producten in
de afgelopen vijf jaar.

Detailhandelaren melden stijgingen in de verkoop van duurzame goederen
in alle productgroepen

%

Afgelopen 5 jaar

%

Komende 5 jaar
96%

97%

96%

94%
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89%
Computers
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100%
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90%
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88%
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Casestudy detailhandelaar: Italië
‘Kiezen voor biologisch betekent een gezondere omgeving voor iedereen
creëren.’
Luca Zocca, directeur Marketing en verantwoordelijkheid, vertelt meer over de
duurzaamheidsaanpak van Brio
Hoe bent u ertoe gekomen om duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading
in te voeren?

Luca Zocca
Marketing en verantwoordelijkheid
IN EEN OOGOPSLAG
Brio S.P.A
Verona
Italië http://www.briospa.com/
Industrie
Levensmiddelen
Omvang
Klein
Hoe lang actief als bedrijf?
30 jaar
Leveranciers
Wereldwijd
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- AIAB (Italiaanse vereniging voor
biologische landbouw)
- Bio Suisse
- Demeter International
- Fairtrade International
- GLOBAL G.A.P.
- GLOBAL G.A.P. GRASP
- ICEA (biologische landbouw EU)
- Naturland

Brio is opgericht als een biologisch bedrijf, sinds zijn oorsprong in 1989. De
beslissing, jaren geleden genomen, om beginselen van biologische landbouw
aan te nemen, kwam tot stand door de wens om de vruchtbaarheid van de bodem
en de biodiversiteit als geheel te behouden. Ons enthousiasme komt van onze
liefde voor het land. We hebben gedeelde waarden en een gemeenschappelijk
plan om biologische productie te ontwikkelen op een manier die respect voor
mens en milieu waarborgt. We hebben ook een groep biologische landbouwers
opgenomen, die sinds 1989 werken om gecertificeerde biologische producten
van de beste kwaliteit te produceren, dankzij onze lange ervaring. Wij geloven in
een eerlijke verdeling van winst en voordelen, en in transparant zakendoen.
Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

We gebruiken duurzaamheidsnormen om biologische landbouw te ondersteunen,
landbouwers bij elkaar te brengen, biodiversiteit en natuur te beschermen en
menselijke gezondheid te waarborgen. We richten onze activiteiten ook op een
duurzaam financieel model gericht op een eerlijke verdeling van de inkomsten die
worden gegenereerd in de toeleveringsketen, van landbouwer tot eindgebruiker.
Naast verplichte nationale vereisten, passen wij de volgende normen toe:
- AIAB (Italiaanse vereniging voor biologische landbouw)
- Bio Suisse
- Demeter International
- Fairtrade International
- Global G.A.P.
- Global GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
- ICEA (biologische landbouw EU)
- Naturland

We gebruiken ook duurzame en milieuvriendelijke verpakkingen. Onze biologische
en andere duurzaamheidscertificeringen garanderen dat we de rechten van
werknemers, gezondheid en veiligheid op de werkplek respecteren.
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volgens

Onze landbouwproductie en detailhandelsactiviteiten volgen het ritme van de
seizoenen, dankzij de dagelijkse inzet van onze aangesloten landbouwers. We
brengen honderden landbouwers uit de meest bekende gebieden samen voor
de bevoorrading van elk product. Het zijn bekwame en zeer integere en eerlijke
experts die ernaar streven u altijd de beste groenten en het beste fruit te brengen.
We bieden een breed assortiment biologische groenten en fruit. Omdat
ze in harmonie met de natuur worden gekweekt, hebben deze producten
onderscheidende eigenschappen die de echte smaak van een natuurlijk product
terugbrengen. We garanderen continu een breed assortiment verse producten,
afhankelijk van hun natuurlijke seizoenen.
Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

De vraag naar biologische producten neemt zeker toe en het is niet alleen een
niche op de markt. Biologisch verspreidt zich wereldwijd. In 2018 kocht 81% van
de Italiaanse gezinnen (meer dan 21,5 miljoen) gedurende het jaar ten minste
één biologisch product, wat een toename is van 1 miljoen gezinnen sinds 2016.
Het aantal klanten dat regelmatig biologische producten koopt (één aankoop
per week) komt in totaal op 6,5 miljoen, wat overeenkomt met 26% van de
gezinnen. De drie belangrijkste redenen om biologische producten te kopen zijn:
gezondheid, voedselveiligheid en milieukwesties.
‘De vraag naar biologische
producten neemt zeker toe en
het is niet alleen een niche op de
markt. Biologisch verspreidt zich
wereldwijd.
Dankzij onze kwaliteitscontroles
en het werk van onze deskundige
inspecteurs, zorgen we ervoor
dat we ons strikt houden aan de
voorschriften voor biologische
landbouw. Consumenten kunnen via
ons geautomatiseerd beheersysteem
voor traceerbaarheid het hele
traject zien dat elk product heeft
afgelegd, van het veld tot zijn
eindbestemming.’

Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

Dankzij onze kwaliteitscontroles en het werk van onze deskundige inspecteurs,
zorgen we ervoor dat we ons strikt houden aan de voorschriften voor biologische
landbouw. We voeren controles uit op al onze aangesloten landbouwbedrijven,
evenals veldinspecties en onderzoeken in internationaal gerenommeerde
laboratoria. Ten slotte kunnen consumenten via ons geautomatiseerd
beheersysteem voor traceerbaarheid het hele traject zien dat elk product heeft
afgelegd, van het veld tot zijn eindbestemming.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten?

Voor de meeste van onze biologische producten kopen we bij lokale Italiaanse
boeren. We ondersteunen ook internationale Fairtrade-projecten, bijvoorbeeld
met de inkoop van Dolcetto-ananassen uit Togo en Giusta-bananen uit Ecuador
en de Dominicaanse Republiek.
Heeft u advies voor leveranciers om hun zakelijke activiteiten te vergroten door
middel van duurzame bevoorrading?

Ik zou hen dringend verzoeken de juiste partner te vinden, niet alleen voor export
en verkoop, maar ook om de lokale economie en landbouw te ontwikkelen, zoals
we in Togo doen met lokale landbouwcoöperaties.

Interviewer: Madison Wilcox, Associate Sustainability Officer, ITC
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NEDERLAND
100% zegt dat duurzaamheid een factor is
bij productbevoorrading
Alle 129 in Nederland gecontacteerde detailhandelaren zeiden
dat duurzaamheid een factor is bij productbevoorrading.

96% beschikt over strategieën voor
duurzame bevoorrading
Van de 35 detailhandelaren die duurzaamheid als een
factor in productbevoorrading beschouwen en die hebben
ingestemd om verder deel te nemen aan interviews, zegt
96% over strategieën voor duurzame bevoorrading te
beschikken. Vierentachtig procent van de detailhandelaren
in Nederland deelt zijn duurzaam bevoorradingsbeleid
openlijk online.

91% heeft verbintenissen op het gebied
van duurzame bevoorrading

91%

‘In het laatste boekjaar 2017 heeft ons
bedrijf zijn verkoopcijfers verdubbeld.
Dit is te danken aan het toenemende
bewustzijn van klanten over
duurzaamheid.
Om kwaliteit te combineren met een
duurzame levensstijl en de milieuimpact van producten te benadrukken,
heeft ons bedrijf onafhankelijk
milieuonderzoek laten uitvoeren door
de Universiteit van Amsterdam.’
Detailhandelaar in drukwerk,
Nederland

‘Door overbevissing en onverantwoorde
visserij zijn de oceanen leger,
worden ecosystemen aangetast
en kunnen verantwoordelijke
vissersgemeenschappen niet
concurreren.
Om dit te veranderen, werd ons
bedrijf opgericht. We werken
alleen met verantwoordelijke
vissersgemeenschappen die de natuur
respecteren en de visbestanden
niet uitputten. We bieden een markt,
een eerlijke prijs en langdurige
samenwerking.’
Detailhandelaar in visserijproducten,
Nederland

87,5% past zowel interne als externe
duurzaamheidscodes en -normen toe bij
de bevoorrading

6,3%

6,3%

87,5%

Via gedragscode/
controleprotocol/
norm voor interne
duurzaamheid

Via externe
duurzaamheidsnorm

Zowel intern
als extern

‘Onze duurzaamheidsdoelstellingen
voor 2018 waren om een 100%
duurzame bevoorrading van koffie en
thee te bewerkstelligen. We hebben dit
doel bereikt.
In de toekomst willen we een
bevoorrading van 100% duurzame
palmolie en 100% gecertificeerd hout
en papier.’
Detailhandelaar in levensmiddelen en
dranken, Nederland
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Figuur 12. Detailhandelaren die gebruik maken van de verschillende soorten producten om aan
hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen.
56% van de ondervraagde detailhandelaren in Nederland
verkoopt biologische producten

59%

van de detailhandelaren gebruikt zijn
eigenmerkproducten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen

Biologische
producten

Eigenmerkproducten

29%

3%

21%

6%

Eigenmerkproducten
Eigenmerkproducten + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn

26%

3%

Biologische
lijn
Biologische lijn + merkproducten

12%

Merkproducten

Negenenvijftig procent van de detailhandelaren gebruikt zijn eigenmerkproducten om aan hun duurzaamheidsverplichtingen
te voldoen. Zesenvijftig procent van de ondervraagde Nederlandse detailhandelaren verkoopt biologische producten. De
omzet van biologische producten bereikte €1,2 miljard in 201713.

89% meldt een recente toename van de verkoop van duurzame producten, en 94%
verwacht in de toekomst verdere stijgingen
Afgelopen
5 jaar

89%

Komende
5 jaar

94%

Achtennegentig
procent
van
de
Nederlandse
detailhandelaren meldt een toename in de verkoop van
duurzame producten in de afgelopen vijf jaar.
Twintig procent maakt melding van omzetstijgingen tot 10%.
Vierennegentig procent van de detailhandelaren verwacht
verdere stijgingen in de toekomst.

Detailhandelaren melden stijgingen in de verkoop van duurzame producten in
alle productgroepen

%

Afgelopen 5 jaar

%

Komende 5 jaar
100%

Geen
gegevens

83%
97%

67%

100%
99%

73%
93%
Dranken

Kleding

100%
97%

100%

100%
97%

100%

(Kantoor)meubilair
13 https://statistics.fibl.org/europe.html
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Casestudy detailhandelaar: Nederland
‘We ontwerpen en produceren al bijna 15 jaar bedrijfskleding. Onze producten
worden vervoerd naar 60 verschillende landen over de hele wereld.’
Evert-Jan Poppe, productiedirecteur voor Duurzaamheid, legt uit waarom
Company Fits koos voor de duurzame benadering van productie
Hoe bent u ertoe gekomen om duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading
in te voeren?

Evert-Jan Poppe
Productiedirecteur voor Duurzaamheid
IN EEN OOGOPSLAG
Company Fits BV
Apeldoorn, Nederland
http://www.companyfits.nl/?lang=en
Industrie
Bedrijfskleding en workwear
Omvang
Klein
Hoe lang actief als bedrijf?
15 jaar
Leveranciers
Turkije, China, Bangladesh
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- amfori BSCI
- Eigen conformiteitsverklaring voor
leveranciers

We hebben de trend gevolgd van bedrijven die overstappen op duurzame
bevoorradingspraktijken. We hebben de Nederlandse Textielovereenkomst
(https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile?sc_lang=en) ondertekend en
elk jaar evalueren we onze duurzame bevoorradingspraktijken in het kader van
deze overeenkomst.
Dit jaar beginnen we bijvoorbeeld een proefproject waarbij we polyestergaren
vervangen door gerecycled polyester. We zijn een klein bedrijf en zijn volgers op
het gebied van duurzaamheid in plaats van leiders, maar we nemen realistische
stappen.
De Nederlandse Textielovereenkomst is nuttig en we zien dat meer bedrijven deze
ondertekenen. De overeenkomst is een forum voor bedrijven om hun ervaringen in
derde landen te delen. Wij bij Company Fits kunnen problemen niet zelf oplossen,
we hebben begeleiding nodig. De Nederlandse Textielovereenkomst biedt ons
de mogelijkheid om problemen op te lossen door gezamenlijke inspanning en
door informatie tussen bedrijven te delen.
We hebben ook ngo's die deelnemen aan de overeenkomst. Ze hebben al
gewerkt in ontwikkelingslanden, zoals Bangladesh, en ze kunnen mijn bedrijf een
indicatie geven van risico's en kunnen adviseren over inspanningen op het gebied
van duurzaamheid die mijn bedrijf moet maken om deze risico's te beperken.
We nemen ook deel aan verschillende programma's in de overeenkomst.
Momenteel zitten we in het programma met een leefbaar loon. De Nederlandse
regering heeft de overeenkomst ook ondertekend. Het belangrijkste doel
is om erachter te komen welke problemen er zijn in ontwikkelingslanden
waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, en vervolgens via de
regeringen in ontwikkelingslanden te lobbyen om deze problemen op te lossen.
We zijn positief over de toekomst van de Nederlandse Textielovereenkomst. Het
zou geweldig zijn als een dergelijke overeenkomst op EU-niveau zou worden
gesloten. Duitsland heeft al een soortgelijke overeenkomst.
Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

Company Fits werkt samen met productiefaciliteiten die zijn aangesloten bij
amfori BSCI. We hebben ook onze eigen conformiteitsverklaring ontwikkeld. We
vragen al onze leveranciers om deze te ondertekenen. We doen due diligencebeoordelingen van onze leveranciers voordat we samenwerkingen met hen
aangaan. We maken ook gebruik van de lijst met beperkte chemicaliën op basis
van de Oeko-Tex-norm.
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We controleren eerst welke producten duurzaam kunnen worden gemaakt. Turkije
is bijvoorbeeld zeer vergevorderd met duurzame producten.
Welke economische of wettelijke redenen zouden in uw land/detailhandel nuttig
zijn voor duurzame bevoorrading?

Bij openbare aanbestedingen is duurzame bevoorrading belangrijk. Als bedrijven
duurzame producten bevoorraden (bijv. biologische T-shirts), krijgen ze extra
punten bij deelname aan openbare aanbestedingen.
Het is al een goed teken dat duurzame bevoorrading is opgenomen in openbare
aanbestedingen. Maar overheden moeten meer doen om duurzame bedrijven
te ondersteunen. Het zou bijvoorbeeld geweldig zijn als bedrijven verlaagde
tarieven zouden hanteren voor het importeren van duurzame producten uit derde
landen, en ik geloof dat er bij de douane middelen zijn om te controleren of de
producten duurzaam zijn of niet.

‘Duurzaam ondernemen is
belangrijk voor Company Fits.
We geven om onze planeet, zijn
mensen en het milieu: daarom
gebruiken we duurzame energie
en milieuvriendelijke materialen.
We recyclen producten en
we streven naar de meest
gunstige werkomstandigheden
voor werknemers in de
productiefaciliteiten van onze
partners in Europa en het Verre
Oosten. Als gevolg van diezelfde
overtuigingen hebben we ook onze
eigen verklaring van maatschappelijk
verantwoord ondernemen
opgesteld.’

Momenteel gelden voor duurzame en niet-duurzame producten dezelfde tarieven.
Als we iets willen veranderen, moeten duurzaamheidsvereisten verplicht zijn, of
op zijn minst moeten er steun en stimulansen zijn voor bedrijven die duurzaam
bevoorraden.
Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

Tegenwoordig wordt duurzaamheid steeds populairder, en niet alleen in de
textielsector. Duurzame handelspraktijken en bevoorrading worden ‘business as
usual’. We verwachten dat de omzet voor duurzame producten de komende vijf
jaar tot 20% zal stijgen.
Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

Het hangt ervan af hoe ver je wilt gaan; er zijn problemen in de landen waar we
onze producten kopen. Corruptie bijvoorbeeld is een ernstige zaak. Fabrieken in
ontwikkelingslanden kunnen duurzaamheidslabels en -certificaten vervalsen. Veel
hangt af van leveranciers. Vaak willen ze hun productiepraktijken niet verbeteren
of duurzaam maken.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten? Welke invloed heeft dit op uw
duurzaam bevoorradingsbeleid?

We halen onze producten uit Turkije, China en Bangladesh. Momenteel zijn
duurzame productiepraktijken niet zo cruciaal voor ons als kwaliteit en prijs bij
het kiezen van leveranciers.
Heeft u advies voor leveranciers om hun zakelijke activiteiten te vergroten door
middel van duurzame bevoorrading?

Leveranciers moeten zien dat dingen moeten veranderen. Momenteel voldoen
leveranciers aan duurzaamheidsnormen omdat kopers erom vragen.
Maar als leveranciers zien dat naleving van sociale criteria een positief effect
heeft op werknemers en productiviteit en dit de kosten verlaagt, dan kunnen
dingen verbeteren. Leveranciers moeten zich realiseren dat naleving van
duurzaamheidscriteria niet alleen extra auditkosten zijn, maar ook een manier om
productiekosten te verlagen en voordelen te genereren.

Interviewer: Regina Taimasova, adviseur, Sustainability Standards & Value Chains, ITC
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SPANJE
99% zegt dat duurzaamheid een factor is
bij productbevoorrading

‘Ons bedrijf werkt al sinds het begin
met duurzaamheidsproblemen.

Negenennegentig procent van 372 gecontacteerde Spaanse
detailhandelaren zegt dat duurzaamheid een factor is bij
productbevoorrading.

Een kwalitatief hoogstaand product
vertrouwt niet alleen op esthetische
of organoleptische (sensorische)
kenmerken, maar ook op de manier
waarop het wordt geproduceerd.

95% beschikt over strategieën voor
duurzame bevoorrading

Een product dat met behulp van
kinderarbeid wordt geoogst of
geproduceerd, kan geen product van
hoge kwaliteit worden genoemd.’

Van de 103 detailhandelaren die duurzaamheid als een
factor in productbevoorrading beschouwen en die hebben
ingestemd om verder deel te nemen aan de interviews,
zegt 95% over strategieën voor duurzame bevoorrading te
beschikken. Achtenzestig procent van hen publiceert zijn
duurzaam bevoorradingsbeleid online.

66% heeft verbintenissen op het gebied
van duurzame bevoorrading

Detailhandelaar in
chocoladeproducten, Spanje

‘Wij zetten ons in om 100% van onze
producten GLOBALG.A.P.-gecertificeerd
te krijgen.’
Detailhandelaar in levensmiddelen,
Spanje

‘De toeleveringsketen van textiel
en kleding is een van de meest
vervuilende op aarde.

66%

Er is sprake van overmatig gebruik en
een grote hoeveelheid afval. Daarom
heeft ons bedrijf besloten om zich te
concentreren op duurzaamheid als
onderdeel van zijn kernactiviteiten.’
Detailhandelaar in kleding, Spanje

58,1% past zowel interne als externe
duurzaamheidscodes en -normen toe
bij de bevoorrading

35,5%

6,5%

58,1%

Via gedragscode/
controleprotocol/
norm voor interne
duurzaamheid

Via externe
duurzaamheidsnorm

Zowel intern
als extern

‘De vraag van consumenten was de
belangrijkste reden voor ons bedrijf om
certificering voor Marine Stewardship
Council te verkrijgen. Bewustzijn over
duurzaamheidskwesties wordt elke
dag groter.’
Detailhandelaar in visserijproducten,
Spanje
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Figuur 13. Detailhandelaren die gebruik maken van de verschillende soorten producten om aan
hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen
39% van de Spaanse detailhandelaren verkoopt
biologische producten

54%

van de detailhandelaren gebruikt zijn
eigenmerkproducten om aan hun
duurzaamheidsverplichtingen te voldoen

Biologische
producten

Eigenmerkproducten
39%

4%

8%

3%

25%

3%

19%

Eigenmerkproducten
Eigenmerkproducten + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn + merkproducten
Eigenmerkproducten + biologische lijn

Merkproducten

Biologische lijn
Biologische lijn + merkproducten

Vierenvijftig procent van de detailhandelaren gebruikt zijn eigenmerkproducten om aan hun duurzaamheidsverplichtingen
te voldoen. Negenendertig procent van de detailhandelaren verkoopt biologische producten. De biologische markt in
Spanje bereikte €1,9 miljard in 201714.

78% meldt een toename van de recente verkoop van duurzame producten, en 93%
verwacht in de toekomst verdere stijgingen
Afgelopen
5 jaar

78%

Achtenzeventig procent van de ondervraagde Spaanse
detailhandelaren meldde een toename van de verkoop van
duurzame producten in de afgelopen vijf jaar.

Komende
5 jaar

93%

De helft van de Spaanse detailhandelaren heeft de
afgelopen vijf jaar een stijging gemeld met maximaal 30%
van de verkopen van duurzame producten. Drieënnegentig
procent verwacht een toename in de toekomst.

Detailhandelaren melden stijgingen in de verkoop van duurzame goederen
in alle productgroepen.

%

Afgelopen 5 jaar

%

Komende 5 jaar

100%

97%

100%
Dranken

98%
Kleding

97%

92%
(Kantoor)meubilair
14 https://statistics.fibl.org/europe.html
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Casestudy detailhandelaar: Spanje
‘Niet-duurzame productie is geen optie meer.’
Samuel Ricardo Ruiz, Chief Sustainability Officer, vertelt meer over de
duurzaamheidsaanpak van Supracafé
Hoe bent u ertoe gekomen om duurzaamheidsnormen in uw productbevoorrading
in te voeren?

Samuel F. Ricardo Ruiz
Chief Executive Officer
IN EEN OOGOPSLAG
Madrid, Spanje
https://www.supracafe.com/en/
Industrie
Dranken - koffie
Omvang
Klein
Hoe lang actief als bedrijf?
30 jaar
Leveranciers
Wereldwijd
Toegepaste duurzaamheidsnormen/
codes
- Comité voor ecologische landbouw
Comunidad de Madrid
- Es-Eco-023-MA
- Fairtrade International
- ISO 9001, ISO 14001

Supracafé is al meer dan 30 jaar vertegenwoordigd op de koffiemarkt. Het bedrijf
loopt voorop bij het ontwikkelen van duurzame koffie door middel van innovatieve
methoden die zijn bedoeld om het milieu rondom de koffieproductie te handhaven,
evenals de levenskwaliteit van degenen die het product produceren. Dit omvat
de implementatie van koffiebranders met de laagste uitstoot, de introductie
van 100% composteerbare bekertjes, en het samenwerken met leveranciers in
ontwikkelingslanden om een klimaatbestendige landbouw te garanderen.
In de afgelopen acht jaar heeft het bedrijf zich gericht op het ontwikkelen van
producenten- en leveranciersrelaties in Colombia om een transparant en
duurzaam model voor de toeleveringsketen te creëren dat repliceerbaar is in
andere gebieden. Dit omvat de oprichting van het eerste Technologiepark voor
koffie in Colombia. Ze voeren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit met
de producentengemeenschap en betrekken actoren uit verschillende delen
van de koffiewaardeketen om de koffieoorsprong en de levenskwaliteit van de
producenten te verbeteren.
Welke duurzaamheidsnormen hanteert u bij de bevoorrading?

Naast verplichte nationale vereisten, passen wij de volgende normen toe:
- Comité voor ecologische landbouw – Comunidad de Madrid
- Es-Eco-023-MA (EU biologisch)
- Fairtrade International
- ISO 9001, ISO 14001
Het bedrijf wil ook de Rainforest Alliance- en UTZ-normen toepassen op zijn
productie.
Naast normen werkt Supracafé samen met internationale organisaties, ngo's
en onderzoeksinstellingen om nieuwe technologieën te ontwikkelen om afval te
verminderen en de bodemkwaliteit te verbeteren door koffieproductie.
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Het bedrijf richt zich op de productie van koffie en de bevoorrading van materialen
voor het maken van koffie, zoals composteerbare bekertjes. Zijn exclusieve
product is duurzaam en heeft een groei gezien in de verkoop met biologische en
Fair Trade-koffie, ook geproduceerd door vrouwelijke koffietelers.
Welke economische of wettelijke redenen zouden in uw land/detailhandel nuttig
zijn voor duurzame bevoorrading?

Als klein bedrijf kan het moeilijk zijn om met beperkte
duurzaamheidspraktijken van de hoogste kwaliteit uit te voeren.

‘In een wereld waar veel kleine
landbouwers worden beloond
voor een grotere hoeveelheid ten
koste van duurzaamheid, moeten
we een partnerschap opzetten en
een ecosysteem bouwen met deze
producenten waar ze de middelen
hebben om duurzamere praktijken
uit te voeren.’

middelen

Supracafé heeft kunnen werken met steun van het Spaanse agentschap
voor internationale ontwikkelingssamenwerking, internationale initiatieven en
onderzoeksinstellingen om duurzame projecten voor toeleveringsketens in
ontwikkelingslanden uiteen te zetten. Door deze samenwerking heeft het bedrijf
gewerkt aan het verbeteren van de koffieproductie en teeltprocessen in Colombia
voordat het de middelen vond om het proces elders op identieke wijze uit te
voeren.
Waarom verwacht u dat de vraag en het aanbod van duurzame goederen de
komende jaren zullen toenemen?

De vraag naar duurzame producten neemt toe door een groter bewustzijn van de
consument. Ze begrijpen dat niet-duurzame productie niet langer een optie is. Ze
zijn zich ook meer bewust van het belang van duurzame verpakkingen, die we
ook willen implementeren.
Is het gemakkelijk om leveranciers van duurzame producten te vinden?

Het is moeilijk om leveranciers te vinden die zich inzetten voor duurzame
bevoorrading en handel. Sommigen implementeren kleine maatregelen, maar
richten zich alleen op één duurzaamheidsgebied, dat mogelijk niet aan onze
behoeften voldoet. Ze kunnen producten bijvoorbeeld duurzaam produceren,
maar ze vervoeren in niet-duurzame containers.
Uit welke landen haalt u uw duurzame producten? Welke invloed heeft dit op uw
duurzaam bevoorradingsbeleid?

Supracafé kent een wereldwijde bevoorrading, maar richt zijn toonaangevende
duurzame productie en praktijken inzake transparantie van de toeleveringsketen
op Colombia en voert het proces vervolgens in andere gebieden op identieke
wijze uit. In een wereld waar veel kleine landbouwers worden beloond voor een
grotere hoeveelheid ten koste van duurzaamheid, moeten we een partnerschap
opzetten en een ecosysteem bouwen met deze producenten waar ze de middelen
hebben om duurzamere praktijken uit te voeren.

Interviewer: Madison Wilcox, Associate Sustainability Officer, ITC
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HOOFDSTUK 3:
AANBEVELINGEN
Op basis van de onderzoeken en interviews is het mogelijk
een aantal stappen te schetsen die beleidsmakers,
overheids- en bedrijfsorganisaties, ondersteunende
instanties zoals handels- en investeringsondersteunende
instellingen, detailhandelaren en leveranciers kunnen
nemen – in zowel producerende als consumerende landen
– om duurzaamheid op een effectievere manier in het
handelsplaatje op te nemen.

Voor detailhandelaren
•• Integreer duurzaamheid in bedrijfsprocessen. Wees
proactief in plaats van reactief in het anticiperen op de
behoeften van toekomstige consumenten. Voer indien
nodig consumentenonderzoeken uit om inzicht te
krijgen in hun standpunten en voorkeuren betreffende
duurzaam geproduceerde producten.
•• Ga verder dan alleen de bevoorrading van producten
die geproduceerd zijn in overeenstemming met
duurzaamheidsnormen of gedragscodes door
beginselen van de circulaire economie in waardeketens15
te implementeren.

Als eerste stap heeft het Trade for Sustainable Development
Programme van het ITC 12 aanbevelingen ontwikkeld op
basis van de meest voorkomende en relevante suggesties
van detailhandelaren.

•• Deel informatie en ervaringen met andere
detailhandelaars en fabrikanten op het gebied van
duurzaamheidskwesties en oplossingen voor deze
kwesties in leverancierslanden. Deze inspanning
kan ook worden versterkt door samen te werken met
handels- en investeringsondersteunende instellingen.

Voor beleidsmakers

•• Betrek contacten met niet-gouvernementele
organisaties.

•• Zorg voor stimulansen voor duurzame bedrijven,
bijvoorbeeld door de kosten te verlagen of voordelen
te bieden voor bedrijven die duurzame producten
importeren. Verschillende landen hebben al eisen aan
de duurzaam bevoorrade productie opgenomen in
openbare aanbestedingen.
•• Betrek contacten met de overheden van
leverancierslanden en probeer deze ervan te overtuigen
om duurzaamheidskwesties aan de orde te stellen die
niet door bedrijven kunnen worden aangepakt, maar wel
op nationaal niveau in deze landen.
•• Creëer een stimulerende omgeving voor bedrijven om
duurzaam te produceren en koppelingen te maken
met de internationale marktvraag naar duurzame
producten. Hierbij kan worden gedacht aan het werken
met instellingen voor handels- en investeringssteun en
andere organisaties voor bedrijfsondersteuning, die
belangrijke partners van ITC zijn. De instellingen kunnen
leveranciers informeren over de vraag naar duurzame
producten in potentiële exportmarkten.
•• Betrek contacten met niet-gouvernementele organisaties
om hun advies te vragen over het aanpakken van
duurzaamheidskwesties in leverancierslanden.
Veel ngo's werken in deze landen aan sociale en
milieukwesties en kunnen waardevolle oplossingen
bieden voor de beste manier om met leveranciers
in contact te komen en duurzaamheidskwesties in
waardeketens aan te pakken.
•• Licht de consumenten voor om duurzaamheidskwesties
beter te begrijpen en ernaar te handelen. Dit kan op
gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau worden
gedaan via campagnes voor consumenteneducatie.
Een voorbeeld is de EU Cities for Fair and Ethical Trade
Award, ontwikkeld door de Europese Commissie. Het
belicht innovatieve praktijken van EU-steden bij het
stimuleren van duurzame handel.

•• Detailhandelaren hebben een diepgaande kennis
van consumentengedrag en kunnen consumenten
beïnvloeden om duurzaam te handelen. Een manier
om dit te doen is via het uit de gedragswetenschap
afkomstige concept ‘nudging for good’16, en heeft
tot doel het gedrag van mensen op een positieve
manier te sturen zonder de keuze te beperken. Kleine
aanpassingen in informatie met betrekking tot de
duurzaamheid van een product kunnen een verschil
maken voor de manier waarop consumenten producten
gebruiken, consumeren of zich ervan ontdoen.
Voor leveranciers
•• Pas actief duurzame praktijken toe
in productieprocessen. Naleving van
duurzaamheidsnormen of gedragscodes betreft niet
alleen kosten. Wanneer correct uitgevoerd, kan dit
resulteren in duurzame winsten, optimalisatie van
het verbruik van hulpbronnen (bijv. van energie- en
waterverbruik), hogere productiviteit van werknemers, en
dus lagere productiekosten.
•• Betrek contacten met kopers en deel informatie met
hen over uw naleving van duurzaamheidsnormen.
Transparantie in relaties met leveranciers wordt
beschouwd als een van de belangrijkste factoren in
de relaties van detailhandelaren met hun leveranciers.
Gegevens zullen kopers helpen om inkooporders
beter te combineren met duurzame werkwijzen en om
leveranciers te helpen bij de aanpak van sociale en
milieurisico's bij de productie.
•• Luister naar klanten en hun voorkeuren voor eerlijke
en ethische producten: dergelijke voorkeuren kunnen
variëren in termen van productassortiment en
marktsegmenten. Zoals uit dit onderzoek blijkt, lijken de
trends duidelijk en moeten niet worden onderschat.

15 Een circulaire economie is een industrieel systeem dat in intentie en ontwerp gericht is op herstel en recycling. Het vervangt het‘end-of-life’-concept door herstel, verschuift naar het gebruik van
hernieuwbare energie, elimineert het gebruik van giftige chemicaliën die hergebruik belemmeren, en streeft naar de verwijdering van afval middels superieur ontworpen materialen, producten,
systemen en, binnen deze context, bedrijfsmodellen. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
16 http://www.nudgingforgood.com/
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Bijlage:
onderzoeksmethode
De onderzoeksmethode is ontwikkeld door het Trade for
Sustainable Development Programme van het International
Trade Centre. Het heeft in alle landen dezelfde opzet en stelt
ITC in staat om statistieken en vergelijkingen tussen landen
te maken.
Het onderzoek werd namens ITC uitgevoerd door het onderzoeksbureau P&L Consulting. De eerste bedrijfsinterviews
werden afgenomen samen met de medewerkers van het
T4SD-programma. De onderzoeksmethode en vragenlijsten
werden getest middels een steekproef van bedrijven in elk
land en aangepast op basis van de feedback van de interviewers van P&L en medewerkers van het T4SD-programma.
ITC-medewerkers hebben de casestudy-interviews van de
bedrijven afgenomen.

Reikwijdte en toepassingsgebied
Het EU-marktonderzoek was a pilot. Het was bedoeld om
de marktomvang en trends voor duurzaam geproduceerde
producten te beoordelen.
De term duurzaam geproduceerde producten (vaak onderling verwisselbaar gebruikt met de term duurzame producten), wordt door ITC gedefinieerd als die producten die worden geproduceerd met minder schade aan het milieu dan
andere praktijken, samen met respect voor mensenrechten
en goede arbeidsvoorwaarden. Als referentie gebruikten
de ondervraagde detailhandelaren producten die voldeden
aan duurzaamheidsnormen en -regelingen of interne gedragscodes voor duurzaamheid van bedrijven.
Productgroepen werden geselecteerd vanwege hun waarschijnlijkheid op de toepassing van duurzame productiepraktijken bij de bevoorrading van producten, d.w.z.
producten die vaker worden onderworpen aan duurzame
productiepraktijken.
De studie heeft betrekking op particuliere detailhandelsbedrijven van elke omvang uit vijf landen van de Europese Unie:
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. Bedrijven
waren actief in één of meer productgroepen uit een totaal
van acht productgroepen (waaronder 16 subgroepen17) en
in één of meer van de landen.
Diensten vallen niet onder het onderzoek. De definitie van
de 16 productsubgroepen is gebaseerd op de Global Product Classification (GPC) van Global Standard 1 (GS1),
met kleine afwijkingen om het aandeel van de vraag naar
producten en het aantal bedrijven binnen elke productgroep
beter weer te geven. GPC is een systeem dat kopers en
verkopers een gemeenschappelijke taal geeft om producten overal ter wereld op dezelfde manier te groeperen18; het
wordt vaak gebruikt door detailhandelaren om binnenkomende producten te registreren en heeft gediend als een
handig productclassificatiesysteem voor het uitvoeren van
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het onderzoek.
De steekproef van bedrijven in elk land werd bepaald aan de
hand van de totale detailhandelsmarkt en populatie voor die
economie om de omvang van de consumptie en de vraag
naar de detailhandelsproducten weer te geven.
De steekproef was ook gestratificeerd om te zorgen voor
adequate gegevensverzameling van grote bedrijven (gedefinieerd als bedrijven met ten minste 250 werknemers) en
micro- (minder dan 10 werknemers), kleine (tussen 10 en
49 werknemers) en middelgrote (tussen 50 en 250 werknemers) ondernemingen.
In totaal werden 1832 bedrijven gecontacteerd in de fase
van telefonische interviews en werd hen gevraagd of zij
duurzaamheid als een factor in openbare bevoorrading
beschouwden. Deze pool van contacten was ontwikkeld op
basis van bedrijfsregisters van zowel ITC als P&L Consulting. Van deze oorspronkelijke pool namen 550 bedrijven
deel aan het via het telefoonscherm afgenomen interview,
met een foutmarge van ongeveer 4,18% voor de resultaten
van het telefoonscherm. Voor de persoonlijke interviews
stemden vervolgens 127 bedrijven in om deel te nemen19.
Als zodanig kunnen de bevindingen van de persoonlijke
interviews niet worden gegeneraliseerd naar de algemene
bevolking, maar bieden ze wel een interessant overzicht van
duurzaamheidstrends bij de onderzochte bedrijven.

Interviews en database
Het EU-marktonderzoek bestond uit drie stappen. Na de
eerste contacten om detailhandelaren te selecteren voor de
follow-up, werden als tweede fase telefonische interviews
met de bedrijven afgenomen. In de derde fase werden persoonlijke interviews afgenomen met de subgroep van bedrijven die tijdens de telefonisch interviews melding maakten
van verkoop van duurzame producten, die gegevens van de
verkoop van duurzame producten hadden vastgelegd, en
die ermee akkoord gingen om gegevens te delen.
Er dienen belangrijke kanttekeningen te worden gemaakt:
ten eerste, nog niet alle bedrijven maken een onderscheid
tussen hun verkoopgegevens voor duurzame en niet-duurzame producten; ten tweede zijn nog niet alle bedrijven bereid om dergelijke gegevens te delen vanwege bezorgdheid
over de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens.
Tijdens de fase van de telefonische interviews werd aan
de vertegenwoordigers van het bedrijf gevraagd (inkoopverantwoordelijken/-managers, verkoopmanagers, logistiekmanagers, directeuren, communicatiemedewerkers) of
hun bedrijven duurzaamheid opnemen als een factor voor
productbevoorrading en of bedrijven hun beleid en verplichtingen voor duurzame bevoorrading hebben. Daarnaast
werden basiskenmerken van het bedrijf vastgelegd, zoals
bedrijfsgrootte, de landen waar bedrijven commercieel
aanwezig zijn, producten die bedrijven als detailhandel of
in het groot verkopen en het marktaandeel van bedrijven.
Uit telefonische interviews werd informatie verkregen over
de schattingen van bedrijven over de verkoop van duurzame producten in het verleden, evenals de projectie en verwachtingen van bedrijven over de verkoop van duurzame
producten in de toekomst.

17 Koffie bijvoorbeeld als een subgroep binnen Dranken als productgroep.
18 https://www.gs1.org/standards/gpc
19 Voor de gegevensanalyse werden bedrijfsonderdelen in verschillende landen elk als afzonderlijk bedrijf geteld.
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Bedrijven met een duurzaam bevoorradingsbeleid en die
bereid waren de gegevens over duurzame productverkopen
te delen, werden uitgenodigd voor persoonlijke interviews.
De persoonlijke interviews waren gericht op het verzamelen
van kwantitatieve gegevens over de verkoop van duurzame
producten. De interviews werden persoonlijk afgenomen
vanwege de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van gegevens. De interviewers werden door ITC getraind in het concept van duurzaam geproduceerde producten en duurzame bevoorrading, evenals in onderzoeksmethodologie en
vragenlijsten. Medewerkers van ITC waren aanwezig bij het
pilotproject van de telefonische en persoonlijke interviews
om ervoor te zorgen dat interviewers de methodologie, vragenlijsten en belangrijkste concepten begrepen en dat ze
op een juiste en efficiënte manier interviews afnamen.
Het ITC-team heeft een online tool voor gegevensverzameling ontwikkeld waarmee interviewers de gegevens in een
enkele database kunnen invoeren en waarmee het ITC-team
op elk moment toegang heeft tot de verzamelde gegevens.
De initiële bedrijvenlijst werd opgesteld door het ITC-team
op basis van het Euromonitor-bedrijfsregister en werd
later aangevuld met bedrijfslijsten en contacten verstrekt
door T4SD-partners van ITC. Het Initiative for Compliance
and Sustainability (ICS)20 bood bijvoorbeeld een lijst en
contacten van hun aangesloten bedrijven, waaronder de
grootste Franse detailhandelaren zoals Galeries Lafayette,
Carrefour, Auchan enz. De tool voor het verzamelen van
gegevens bracht de verzamelde gegevens bijeen in een
unieke database die verschillende soorten informatie bevat,
namelijk basisinformatie over bedrijven, duurzame bevoorradingspraktijken, verkooptrends van duurzame producten
(verleden en toekomst) en gegevens over de verkoop van
duurzame producten in de loop van de tijd. Alle soorten informatie zijn onderling verbonden door unieke bedrijfs-ID's
(gegenereerd door ITC) die het combineren, analyseren en
vergelijken van gegevens van de telefonische en persoonlijke interviews mogelijk maakten.

Telefonische interviews
1832 bedrijven werden gecontacteerd in de fase van
telefonische interviews, met 550 bedrijven die bereid
waren om door te gaan met een telefonisch interview.
De belangrijkste redenen voor bedrijven om niet deel te
nemen aan de telefonische interviews waren het ontbreken
van verbintenissen voor de bevoorrading van duurzame
producten, tijdgebrek en het vertrouwelijkheidsbeleid voor
bedrijfsgegevens. De participatiegraad was hoger voor
grote (232) en kleine (128) bedrijven in vergelijking met
micro- (89) en middelgrote (99) bedrijven.

20 https://ics-asso.org/

Persoonlijke interviews
Van de pool van contacten van het telefonische onderzoek
namen 127 bedrijven deel aan de persoonlijke diepteinterviews (ITC had aanvankelijk gepland om 200 bedrijven
te interviewen). Dit is een deelname van ongeveer
18,5% vergeleken met de telefonische interviews. De
persoonlijke interviews waren gericht op het verzamelen van
verkoopgegevens van bedrijven over duurzame producten
onderverdeeld in 16 productsubgroepen, afgestemd op de
8 productcategorieën die werden gebruikt in de telefonische
interviews. De belangrijkste redenen voor bedrijven om
niet deel te nemen aan de persoonlijke interviews waren
het vertrouwelijkheidsbeleid voor bedrijfsgegevens en het
ontbreken van gedifferentieerde gegevens over de verkoop
van duurzame en niet-duurzame producten.
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