Plan van aanpak risicoproducten

Koffie

Product/ingrediënt: Koffie
Herkomst: 		Brazilië, Vietnam, Peru, Colombia, Honduras,
Rwanda, Mexico, Indonesië, El Salvador
en Ethiopië
De arbeidsomstandigheden in de verschillende koffieproducerende landen lopen
sterk uiteen. Daarom zoekt Jumbo in samenwerking met experts, naar een effectieve
methode om per herkomstgebied potentiële risico’s te minimaliseren.
Op dit moment is alle koffie die we verkopen UTZ, RFA of Fairtrade gecertificeerd. We zien
keurmerken als onderdeel van de oplossing, maar we realiseren ons ook dat bepaalde risico’s vragen
om aanvullende maatregelen. Daarom gaan we de risico’s per herkomstland in kaart brengen en
onderzoeken we passende aanvullende maatregelen per land.

(Potentiële) risico’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landeigendom vaak niet geregistreerd en beschermd
Slechte infrastructuur
Klimaatverandering: lagere opbrengsten door onvoorspelbare regenval
Prijsfluctuatie van koffiebonen op de wereldmarkt
Geen leefbaar inkomen
Armoede
Uitdagingen met vrijheid van verenging van koffieboeren en medewerkers
Geen minimumloon voor arbeiders
Lange werkdagen
Kans op kinderarbeid
Slechte landbouwpraktijken en gebrek aan markt- en productinformatie voor kleine boeren
Vermindering biodiversiteit, grondkwaliteit en vruchtbaarheid door monocultuur, ontbossing en
gebruik van chemicaliën
Vergrijzing en migratie van jongeren naar de stad
Vrouwenrechten/genderongelijkheid
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Onze aanpak
Bij Jumbo willen we de risico’s en omstandigheden van de verschillende koffieproducerende
landen goed in kaart brengen. In 2019 zijn we daarom gestart met een zogeheten Supply Chain
Mapping. Hiermee willen we inzicht krijgen in de koffieketen, de volumes en de verschillende
markten. Vervolgens zal er een risicoanalyse voor de belangrijkste landen plaatsvinden. Dit doen
we op basis van beschikbare HRIA’s (Human Rights Impact Assessments), advies van experts, in
nauwe samenspraak met de keurmerken en aan de hand van benchmarkresultaten. Op basis van
alle bevindingen gaan we per land bepalen welke certificering de beste garantie biedt voor het
minimaliseren van deze specifieke risico’s. Daarbij kijken we met name naar mogelijkheden om kleine
boeren te verzekeren van een stabieler en hoger inkomen, als onderdeel van bestaande certificering.

Op de agenda in 2020
Medio 2020 vinden verschillende kennissessies met experts (o.a. keurmerken, koffieboeren,
leveranciers, NGO’s) plaats. Aan de hand hiervan stellen we een benchmark op die als basis zal dienen
voor een aangescherpt plan van aanpak.
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