


Onze missie, lekker voor mens en planeet

Gezond en duurzaam eten voor
iedereen, vandaag en in de toekomst. 
Van een eerlijk inkomen voor de boer

tot betaalbare, kwaliteitsvolle voeding
voor iedereen. Want een betere

wereld, begint bij ons eten.



Waarom ons zoveel zorgen maken over voedsel?



“And before you finish eating 
breakfast in the morning, you’ve 
depended on more than half the 

world.”

Martin Luther King Jr.



Globale uitdagingen



Voeding en landbouw

- Honger 

- Armoede 

- Klimaatverandering

- Grondstoffenschaarste

- Gezondheid

- … 

 Voeding in het centrum 
van de SDG’s





Business as usual is geen optie

“It is a matter of simple arithmetic. If we 
already use 40% of our total land surface 
and 70% of our fresh water to produce our 
food, if agriculture is already the main 
driver for deforestation and biodiversity 
loss, poverty, child labor, and forced labor, 
then it is self-evident that we cannot simply 
double our agricultural output while 
continuing to do business as usual.”

Lucas Simons –
Changing the Food Game



What next? 

• Agriculture= problem and solution 

( 1,2 billion people; 1,3 trillion US$ in farm 
revenu; 18-30% GHG emissions)

• Vredeseilanden working on solutions on 
the ground within a broader framework
and vision

Landbouw is deel van het probleem en oplossing





Wat is duurzame voeding? 

“Een duurzaam voedingssysteem garandeert het recht op voeding, respecteert 
het principe van voedsel-soevereiniteit, maakt het iedereen ter wereld 
mogelijk om tegen een redelijke prijs te beschikken over gezonde voeding in 
afdoende hoeveelheden, en zorgt ervoor dat de eindprijs van een product niet 
alleen een weergave is van het geheel aan productiekosten, maar daarnaast de 
externe sociale en ecologische kosten internaliseert. Er wordt gebruik gemaakt 
van grondstoffen en hulpbronnen (inclusief het werk en de natuurlijke 
hulpbronnen zoals de bodems, water en biodiversiteit) “at their rate of 
recovery” en de verschillende componenten van de voedingscultuur worden 
gerespecteerd. Alle schakels van de voedingsketen moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van een dergelijk duurzaam voedingssysteem.”

Definitie Federale Raad van Duurzame Ontwikkeling





Wat scoorde de Vlaming? 



6 duurzame uitgangspunten

1. Minder vlees, meer 
plantaardig

2. Lokaal & seizoensgebonden
3. Duurzame vis 
4. Eerlijke handel
5. Duurzame productie 
6. Minder voedselverspilling 
+ (kraantjes)water 
+ afvalbeleid 

Gezonde en duurzame voeding



Machtsconcentratie in de keten

Consumers: 160,000,000

Shops: 170,000

Supermarkets: 600

Buying desks: 110

Manufacturers: 8,600

Semi- manufacturers : 80,000

Suppliers: 160,000

Farmers/Producers: 3,200,000

* Representing 85% of all

food purchases in Holland, 

Belgium, France, Germany, 

Great Brittain and Austria 



Verantwoordelijkheid van consument, boer, retailer,..?



Hoe zit het met ons winkelkarretje? 

Aandeel duurzame consumptie in totale 

consumptie verse voeding = 6,6% (2017)

 stijging 1,7% met 2015



Sensibiliseringscampagnes ‘duurzamer eten’



Onderzoek bevestigt: attitude - gedragskloof

16%
consequent



De consument kan of weet het soms niet

Wat is seizoensgebonden?

Wat is lokaal? 

Wat is ‘duurzaam’? 

 geen gemakkelijke keuze





De supermarkt is het ‘mainstream-terrein’

45,2% 20,6% 17,2%

2,2%

9,0% 5,8%

AANDEEL DISTRIBUTIEKANALEN VERSPRODUCTEN IN BELGIË (2017)

DIS 1 HARD DISCOUNT BUURTSUPERMARKT OPENBARE MARKT SPECIAALZAAK OVERIGE

83%



Attitudes zitten goed, maar weinig actie



Burgerbeweging geeft signaal aan supermarkt



Maak van de duurzame keuze de makkelijkste keuze?



Dialoogmodel centraal

burgers

In hun rol als 

consument



Dialoogmodel centraal

Beste Supermarkt, 

…



Acht brieven aan supermarkten



Ik ben meer dan mijn Kassaticket – ateliers: lokaal





Maatschappelijke verantwoordelijkheid retailer

“Ik ben ervan overtuigd dat 
we de informatie moeten 
aanbieden, maar het is de 
klant die uiteindelijk 
beslist.”
(Bioplanet gerant)

“Ik vind niet dat je mij als 
lokale supermarktbaas 
daarvoor verantwoordelijk 
kan stellen. Zoiets moet je 
hogerop invoeren. Als 
Delhaize op nationaal niveau 
oplossingen bedenkt om 
bijvoorbeeld de plastic zakjes 
te verminderen, dan neem ik 
die graag over.”
(Delhaize gerant)



Klant is koning en beslist

“Ook mensen die au fond
niet geïnteresseerd zijn, kan 
je prikkelen”, stelt Barbara 
Briers. 

De verantwoordelijkheid om 
duurzame producten op een 
aanlokkelijke manier op de 
markt te brengen ligt wel bij 
de supermarkt.”

“De eenvoudige waarheid is 
dat mensen vandaag gewoon 
niet vragen naar, 
bijvoorbeeld, 
seizoensgroenten. Als 
winkeldirecteur kan je niet 
tegen de vraag van de klant 
in gaan. Ik moet niet alleen 
de klant tevreden houden, 
ook Carrefour, de 
aandeelhouders,…”
(gerant Carrefour)



Duwtje in de juiste richting geven – keuze beperken?

“De consument is nu 
verwend, kunnen we 

niet meer 

terugdraaien. Als er 
geen keuze meer is, 
zullen mensen niet blij 
zijn (gerant 
bioplanet)”.

“Het is veel 
makkelijker om eerst 
het gedrag te 
veranderen en dan pas 
te informeren. 

Omgekeerd is veel 

moeilijker en gaat veel 

trager.”





“Ik ben meer dan mijn kassaticket” – award: nationaal

• Erkenning geven aan 
straffe 
duurzaamheidsinitiatieven

• Wat is “kassaticket-
waardig?”
Criteria ism academici

• Publiekstemming ism. 
deStandaard



Rikolto (Vredeseilanden)

Blijde inkomststraat 50

3000 Leuven

016/31 65 80

info@rikolto.be

facebook.com/rikolto

twitter: @rikoltoBE │ @rikolto

Instagram: @rikolto


