
 

 
 
Introductie 
 
In mijn bijdrage ga ik dieper in op twee recente marktintroducties van duurzame producten. Ik 
gun ondernemers hun successen. Maar er zijn wel aanvullende en soms kritische vragen te 
stellen als de ambitie van bedrijven niet slechts profit  is maar nadrukkelijk maatschappelijke 
meerwaarde. Dan ligt de lat immers hoger dan in business as usual.   
 



 
 
Ebba Hoogenraad heeft vanuit haar professie en met haar gedegen juridische achtergrond al 
kritische vragen gesteld bij de introductie van het assortiment van The flower farm (TFF) en de 
anti palmolie retoriek die aan de marktacceptatie heeft gedragen. Zij verwees naar het oordeel 
van de Reclame Code Commissie die de communicatie van het bedrijf omschreef als ‘ 
misleidend, ongenuanceerd, te absoluut en niet aantoonbaar’.  
 
Vanuit het maatschappelijke debat over verduurzaming van de palmolie sector wil ik daaraan 
nog enkele opmerkingen toevoegen.  
 
Een andere interessante casus is de opmars van Tony’s Chocolonely; duurzaam cacao.  
De zogenoemde ‘ slaafvrije chocolade’.  
 



 
 
Zijn er in West Afrika inderdaad 2.1 miljoen kinderen werkzaam in de cacao industrie? 
En brengt het slavernij discours een oplossing dichterbij? 
 
Twee interessante spraakmakende casussen voor nadere reflectie.  
 
Maar allereerst een anecdote.  

 



 
In 1987 had ik als directeur van Solidaridad gesprekken bij AH en uiteindelijk zelfs met Albert 
Heijn zelf. Onderwerp was de ophanden zijnde introductie van het Max Havelaar keurmerk.  
Meneer Heijn nam een ferm standpunt in. Hij was tegen de komst van het keurmerk; ; ‘ ik wil 
geen politiek in de winkel’.  
 
Geduldig legde ik als initiatiefnemer uit dat het beoogde keurmerk geen politiek was maar een 
nieuw  economisch model. Een model dat nog in de kinderschoenen stond; maar hij zou er 
meer van gaan horen, zo stelde ik vol vertrouwen.  
  
De steen des aanstoots was het woordgebruik in Solidaridad’s koffie-campagne. Meneer Heijn 
stoorde zich aan het gebruik van het woord  ‘ zuivere koffie’; ‘alsof mijn Perla koffie geen 
zuivere koffie is’. ‘ Geen zuivere koffie’ was inderdaad een beladen begrip. 
 
Ik leerde toen voor altijd dat marketing vereist dat de intrinsieke waarde van het product 
centraal staat en dat dit zich niet verdraagt met kritiek op het gangbare product van de 
concurrentie.  
 
Als burgers voeren we een politiek debat. In de marketing wordt de meerwaarde van het eigen 
merk benadrukt.  
 
Dit uitgangspunt is inmiddels de staande praktijk bij de marketing van duurzame producten;. 
biologische, fair trade, diervriendelijke en vegetarische producten. Ook in de categorie suikervrij 
of anti allergie producten wordt niet gekozen voor het in diskrediet brengen van de bewust niet 
gebruikte ingrediënten.  
 
Anders gezegd; in het maatschappelijk debat mag een actiegroep als ‘ Wakker dier’ afgrijselijke 
beelden van dierenleed laten zien, maar een merk als ‘ De vegetarische slager’ kiest voor een 
positieve marketing met nadruk op de intrinsieke waarde van het eigen assortiment. Er is geen 
anti-boodschap tegen vleesproducten.  
 
The flower farm  - van palmolie-vrij naar anti-palmolie marketing 
 



 
 
Met dit inzicht gewapend trok de introductie van een anti-palmolie assortiment mijn 
belangstelling . Schreeuwerig roept de verpakking’ smeren zonder palmolie’. Een website vol 
anti palmolie informatie, shea boter als alternatief, des-informatie over de RSPO en het op 
resultaat gerichte engagement van de sector en een rebels media optreden. Nou de ingeslapen 
sector kon best wel wat vernieuwing gebruiken dus aandacht te over.  
 
Nu zijn palmolie vrije producten al langer aanwezig in de markt. In de mix van plantaardige oliën 
is een palmolie vrije samenstelling een mogelijke en legitieme keuze. Ook de vermelding 
daarvan, mits daaraan geen duurzaamheidsclaim wordt gekoppeld.  
 
Maar de nadrukkelijke koppeling van een negatieve en misleidende connotatie aan producten 
die wel palmolie bevatten was tot dan onbekend.  
 
We gaan van palmolie- vrije naar een actieve anti-palmolie marketing 
 
Breder gezien, de marketing van duurzame producten gaat een nieuwe fase in met een 
polariserende maatschappelijke boodschap op het schap.  
 
Is dit een gewenste ontwikkeling?  
 
Met name ook omdat het maatschappelijke debat over palmolie zich in een andere richting 
beweegt;op zoek naar breed gedragen echte oplossingen. De polarisatie voorbij. Het enige 
alternatief voor  palmolie is duurzame palmolie wordt de verbindende benadering. 
 



De wereld kan vooralsnog niet zonder palmolie. Het is de bakolie voor honderden consumenten 
met lage koopkracht  in landen in ontwikkeling. The cooking oil of the poor.  
 
En palmolie is een van de weinige agrarische producten die boeren een leefbaar inkomen 
verschaft. Dit verklaart de explosieve groei; palmolie is een economische kans en er is een 
urgente vraag.  
 
De oplossing is dus niet een boycot van palmolie maar de duurzame ontwikkeling van de 
sector.  
 
Samengevat; Unlock the potential  
 

 
En dan de Europese markt. De boys achter de Flower Farm doen net of daar niets gebeurd is.  
 



 
 
86% van de import van palmolie in de EU voldoet aan de duurzaamheidsstandaard RSPO.  
RSPO is een ronde tafel van relevante stakeholders leidend tot een ‘vrijwillige standaard’ 
waarmee het Europese bedrijfsleven leiderschap in de sector heeft getoond. Naar verwachting 
wordt deze standaard in het kader van de Green Deal verplichtend voor alle importen, uiterlijk 
2030. 
  
Zijn daarmee de problemen - bv van ontbossing - opgelost?  
 
Nee, wel sterk teruggedrongen, maar  Europe representeert slechts 10% van de wereldmarkt. 
Volledige markt transformatie vereist een bredere inzet. . 
 
TFF informeert de consument uitgesproken negatief over RSPO- er is een breed gedragen 
consensus dat dit ten onrechte is. Mijn inziens is er sprake van desinformatie die slechts een 
doel dient; de profilering van het eigen merk. 
 
Hier is de vraag aan de orde of bedrijven met een uitgesproken eigen belang de onafhankelijk 
partij zijn op de samenleving te informeren?  
 
De vervolgstap op het succes en de verdere ontwikkeling van de RSPO zijn de zgn nationale 
standaarden in de productielanden. We noemen de strategie raising the floor/ raising the bar.  
 
De gewenste dynamiek is de vernieuwingskracht van de voorlopers versterken en de 
achterblijvers mee zien te krijgen. Dat is een oplossingsgerichte strategie die verbindt. 
 



 
 
Wat stelt TFF hier tegenover; een boycot van palmolie die polariseert en shea butter als 
alternatief vanuit ontwikkelingslanden- Afrika presenteert. . Shea boter is in de verste verte geen 
alternatief voor palmolie en vooralsnog geen duurzaam concept. Het is een product uit de 
verzamellandbouw met een eigen problematiek. TCC is niet transparant over de keten en biedt 
geen betere prijs voor Afrikaanse leveranciers.  
 
in feite gebruikt men overwegend plantaardige oliën van Europese oorsprong met een hogere 
ecologische footprint door de lagere productiviteit per hectare.  
 
Met het wenkend perspectief op herbebossing en natuurontwikkeling van Europa en een 
extensivering van de landbouw in het kader van de Green Deal is import van palmolie een 
betere optie door het lagere grondbeslag. Meer duurzame palmolie en minder zonnebloemolie 
is een betere strategie in tijden van toenemende concurrentie in het grondgebruik.. 
 
De supermarkten zijn gemakkelijk mee gegaan met het verhaal van TFF. Het assortiment is 
redelijk breed opgenomen. Lichtzinnig naar mijn oordeel. Op de hoofdkantoren bespeurde ik bij 
de ‘integrity officers’ en ‘ sustainability staff’ ’ de nodige twijfel en terughoudendheid. De 
commerciële staf werd over de streep getrokken door hoge marketingbudgetten en ‘ een 
interessante marge’. Ondanks het harde negatieve oordeel van de Reclame Code Commissie.  
 



Zijn we erg veel opgeschoten met het harde oordeel van de Reclame Code Commissie- zelfs tot 
in hoger beroep.  
 
Helaas niet. Natuurlijk de verpakking is enigszins aangepast, op de website zijn filmpjes 
verwijderd en is de toon gematigd. Maar de CEO neemt alle ruimte om in de vrije publiciteit zijn 
scherpe anti palmolie verhaal neer te zetten. Tijd voor een gesprek met de supermarkt directies 
zou  ik zeggen.  
 
Dan Tony’s Chocolonely.  
 
Tony heeft een scherp verhaal in de markt gezet. Slaaf vrije chocolade.  
 

 
 
Het discours kinderarbeid is bekend en is een urgent vraagstuk dat dringend om een oplossing 
vraagt. Ik vermoed dat de volledige opheffing van kinderarbeid samenhangt met de uitroeiing 
van de armoede in de sector. Beide zaken zijn immers nauw verbonden.  
  
TC becijfert kinderarbeid op 2.1 miljoen gevallen en moderne slavernij op 30.000 slachtoffers.  
 
Er valt iets te zeggen om de ergste gevallen - slavernij - als speerpunt te nemen maar de 
verhoudingsgetallen maken een bredere benadering noodzakelijk. En communicatie dient 
evenwichtig te zijn 
 
Of zoals onze partners in West Afrika zelf zeggen ‘ heeft het geen pas om een statisch 
afwijkend gedrag tot belangrijkste kenmerk van een sector te verklaren’ .  



 
Ik heb gemerkt dat de duiding ‘slavernij’ gevoelig ligt in zwart Afrika en niet verbindend werkt.  
 
Daar komt de associatie op met de intercontinentale slavenhandel uit onze Gouden Eeuw. En 
dan is slavernij het met geweld ronselen van arbeidskrachten, het ontnemen van hun vrijheid, 
het op transport zetten met verlies aan talloze levens, het verkrachten van vrouwen in de 
slavenforten en generaties lang mensen volledig rechteloos mensonwaardig werk laten 
verrichten. Ten diepste was het in hun beleving racisme. De slavenforten aan de kusten van 
Ghana en Ivoorkust getuigen van deze geschiedenis. Scholen bezoeken deze forten.  
 
Toen ik op een bijeenkomst met lokale Solidaridad staf eens aangaf dat ik me realiseerde dat 
het de Portugezen en Spanjaarden zijn die slavenhandel als systeem hadden geïntroduceerd 
maar dat het de Hollanders waren die het op grote schaal hadden doorgevoerd, kwamen diepe 
emoties op. Het wordt als belangrijk ervaren dat dit gezegd wordt. Door een Hollander; we 
staan er niet mooi op! 
 
Veel medewerkers van Solidaridad zijn kinderen van cacaoboeren. Ze kennen kinderwerk en 
kinderarbeid uit hun eigen jeugd. ‘Maar onze ouders zijn geen slavenhouders’, klonk het 
emotioneel. Niets uit het heden komt dicht bij het onrecht uit het slavenverleden.  
 
Sindsdien ben ik kritisch geworden de aanduiding slavernij.  Zeker op het lichtzinnig gebruik van 
de slavenketen in de marketing, zoals Tony’s doet.  
  
Het verhullende gebruik van het woord ‘moderne slavernij’ helpt ook niet echt; het is een 
containerbegrip dat niet leidt tot gerichte actie om reële sociale kwesties op te lossen en de 
gradatie in vormen van kinderarbeid te duiden.  
 
Waarschijnlijk is de ergste vorm van kinderarbeid de arbeid van migrantenkinderen. In het 
oogstseizoen komen jonge kinderen met hun ouders over uit de buurlanden als illegale werkers. 
Geen schoolgang. Zonder papieren en rechten, zoals hun ouders. Uitgebuit als tijdelijke 
hulpkrachten en zwervend de oogst zones achterna.  
 
Als je echt iets wilt aanpakken, pak je dat aan. Maar TC haalt zijn cacao uit productiegebieden 
waar fair trade en andere certificeringsprogramma’s al veel voorbereidend werk hebben 
verricht.. ‘Laaghangend fruit’ noemen we dat. Je betaalt een iets betere prijs maar je maakt het 
jezelf nog steeds gemakkelijk. Als je een stevig verhaal neerzet in de marketing moet je ook een 
stevige praktijk neerzetten in productielanden. Daar schort het aan.  
 
Als TC de scheve verhoudingen in de commerciële ketens bekritiseert is het niet geloofwaardig 
om een eigen chocoladefabriek in de Zaanstreek te gaan bouwen. Er is al overcapaciteit aan de 
Zaan.  Beter is om deze fabriek in West Afrika te bouwen; en als deze stap te groot is dan 
minimaal een fabriek voor half-fabrikaten.  
 
Als je jezelf in de schijnwerpers zet valt er meer licht op je.  



Dit halfslachtige beleid doet vermoeden dat het duurzame TC merk bij de introductie een 
scherper profiel nodig had. De gangbare merken boden immers al een breed assortiment fair 
trade of Utz /Rainforest Alliance gecertificeerde chocolades aan. Het verhaal over slavernij als 
systeemkenmerk was geboren als marketingstrategie. Moeten we daar echt blij mee zijn? 
 
Ten slotte. 
Verduurzaming is urgent. We hebben voorlopers en wegbereiders nodig. Geen stoorzenders.  
 
Voldoende reden om vuistregels op te gaan stellen voor de communicatie van 
duurzaamheidsclaims. Dat proces is gaande en moet tot een concrete aanpak komen om de 
verwarring bij consumenten terug te dringen. 
 
En we hebben verbinding nodig. Een gezamenlijk aanpak van producenten en consumenten. 
Dan zal de markt transformatie sneller verlopen. 
 
We hebben supermarkten nodig die duurzaamheidsclaims op hun waarde gaan schatten en 
verwarring bij consumenten voorkomen door duidelijke criteria te gaan stellen. 
Je laten verleiden door een mooie marge helpt de verduurzaming niet vooruit.  
 
 

 
Lees meer over Palmolie:  

● “Palm oil has saved the world from ecological disaster”  
● Anti-Palmolie marketing ook in hoger beroep scherp veroordeeld”  

 
Lees meer over cacao:  

https://www.linkedin.com/pulse/palm-oil-has-saved-world-from-ecological-disaster-nico-roozen/
https://www.linkedin.com/pulse/anti-palmolie-marketing-ook-hoger-beroep-scherp-nico-roozen/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BMmPoHmoHRqiZuU1jrc1YBw%3D%3D


● “West-Africa’s cocoa sector is at cross roads” 

https://www.linkedin.com/pulse/west-africas-cocoa-sector-crossroads-low-prices-stimulate-nico-roozen/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3Bar4Xa3a2TYC%2FrzjUG3VfTw%3D%3D

