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Met Open Chain samenwerkingsprincipes 
en onze reeds bestaande Rainforest Alliance 
(UTZ) certificering spelen we een rol bij 
het veranderen van de cacao industrie. 
Daarbij is 100% slaafvrij de norm waar 
we naar streven. Eind 2018 sloot Albert 
Heijn zich met het eigen chocolademerk 
Delicata als eerste aan bij het Open Chain 
platform, opgezet door Tony’s Chocolonely. 
Voor onze Delicata chocolade kopen wij 
sindsdien door Rainforest Alliance (UTZ) 
gecertificeerde cacao in volgens de vijf 
samenwerkingsprincipes van Open Chain 
om een leefbaar inkomen voor cacaoboeren 
mogelijk te maken. Alle Delicata pure 
en melkchocolade bevat traceerbare 
cacaomassa – sinds 2020 ook de Delicata 
paaseitjes – van bonen die zijn ingekocht  
bij Open Chain-partnercoöperaties in Ghana 
en Ivoorkust.1  We kiezen er bewust voor 

om in deze twee landen cacaobonen 
voor Delicata in te kopen. Daar zijn 

de uitdagingen het grootst en dus 
kunnen we dáár ook de meeste 
impact maken. 

Chocolade is gemaakt van cacaomassa, 
cacaoboter, melkpoeder en suiker. 
Afhankelijk van het type chocolade verschilt 
de samenstelling: in pure chocolade zit 
geen melkpoeder, en in witte chocolade 
zit geen cacaomassa en meer cacaoboter. 
Doordat Open Chain in samenwerking met 
chocoladefabrikant Barry Callebaut het 
sinds eind 2020 mogelijk maakt om volledig 
traceerbare cacaoboter in te kopen, waren 
de witte chocoladeletters in 2020 volledig 
traceerbaar en zullen vanaf 2021 ook de 
witte paaseitjes en witte repen Delicata 
chocolade traceerbaar zijn. Deze zullen met 
de gele button van Open Chain in het schap 
verschijnen. We streven ernaar om in 2021 
voor ons Delicata merk 100% van de cacao 
uit Ghana en Ivoorkust in te kopen bij de 
Open Chain-partnercoöperaties.1 

“Een leefbaar inkomen voor 
cacaoboeren mogelijk maken”

Structurele 
inzet voor 
cacaoboeren
Met het eigen merk Delicata wil Albert Heijn 
zoveel mogelijk mensen blij maken met chocolade. 
Dat doen we door chocolade te maken in veel 
verschillende smaken en voor alle soorten 
chocoladeliefhebbers.

1. Met uitzondering van Delicata Ruby en de pure repen  

met cacao uit Costa Rica, Tanzania en Uganda.

©Tony’s Chocolonely
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Daar worden de repen, paaseitjes of 
chocoladeletters gemaakt, die vervolgens 
aan Albert Heijn worden geleverd. Via de 
1.000 Albert Heijn winkels en via AH.nl komt 
de chocolade bij de Albert Heijn klant terecht.

Cacaoboter 

Cacaoboter wordt gemaakt van de bonen  
uit Ivoorkust. De cacaobonen van de  
Open Chain-partnercoöperaties daar  
worden door Ocean naar de fabriek van  
Barry Callebaut-Saco in de stad Abidjan 
vervoerd om daar tot cacaoboter te worden 
verwerkt. De cacaoboter wordt vervolgens 
verscheept naar Antwerpen en door Barry 
Callebaut verwerkt tot vloeibare chocolade. 
De hierboven genoemde fabrikanten maken 
van deze vloeibare chocolade repen, paaseitjes 
of chocoladeletters, die vervolgens aan Albert 
Heijn worden geleverd. 

Cacaomassa 

De boeren die zijn aangesloten bij Asunafo 
en Socoopacdi leveren hun cacaobonen  
aan het magazijn van hun coöperatie.  
In het magazijn worden de bonen in zakken 
gedaan. Bij de bereiding van cacaomassa 
gaan de zakken vervolgens per truck naar  
de exporteur: Cocoa Merchants Ghana (CML) 
in Ghana en Ocean in Ivoorkust. In Ghana  
verkoopt CML de cacao aan Cocoa Marketing 
Company (CMC) dat eigendom is van de 
Ghanese overheid. Vervolgens zorgt de 
internationale exporteur CocoaSource 
ervoor dat de zakken van alle Open Chain-
partnercoöperaties in Ghana en Ivoorkust  
in containers worden geladen om verscheept  
te worden naar Barry Callebaut in Antwerpen. 
Die maakt er eerst cacaomassa en daarna 
vloeibare chocolade van. De vloeibare 
chocolade gaat dan in België naar de 
fabrieken van Chocolaterie Ickx en  
Kim’s Chocolade. In Nederland gaat  
de vloeibare chocolade naar Baronie  
of The Chocolate Factory Distribution. 

2. Met uitzondering van Delicata Ruby en de pure repen  

met cacao uit Costa Rica, Tanzania en Uganda.

De twee Open Chain 
partnercoöperaties 
van Albert Heijn. 
(november 2020) 

Asunafo (Ghana)
• 1.837 boeren, waarvan  
 42% vrouwen
• Locatie: Goaso  
 in het westen van Ghana
• Bestaat sinds 2009
• Levert sinds 2019 via Open Chain 
 
 
 
 
Socoopacdi (Ivoorkust)
• 1.851 boeren, waarvan  
 7% vrouwen
• Locatie: Divo  
 in het zuiden van Ivoorkust
• Bestaat sinds 2013
• Levert sinds 2016 via Open Chain

Beschrijving 
van de keten
In Ghana en Ivoorkust produceren 2,5 miljoen 
boerenfamilies meer dan 60% van alle cacao  
in de wereld. De cacao voor Delicata chocolade 
komt uit die twee landen.2 In 2020 werkte  
Albert Heijn er met twee van de zeven 
partnercoöperaties van Open Chain samen. 
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Partnercoöperatie
 Asunafo 

(Ghana)

Ocean 
(Lokale handelaar)

CML 
(Lokale handelaar)

Cocoa Marketing 
Company (CMC) 

(Ghanese Overheid)

Supply Chain Cacaomassa Ivoorkust & Ghana

Albert HeijnBaronie, Chocolate 
Factory Distribution, 

Kim’s Chocolates  
& Chocolaterie Ickx

(Producenten)

Barry Callebaut
(Cacao verwerker & 
chocolademaker) 

CocoaSource 
(Internationale handelaar)

Partnercoöperatie
 Socoopacdi 

(Ivoorkust)

Partnercoöperatie
 Socoopacdi 

(Ivoorkust)

Ocean 
(Lokale handelaar)

Barry Callebaut - Saco 
(Cacao Verwerker)

Supply Chain Cacaoboter Ivoorkust

Boeren 
aangesloten bij 

partnercoöperatie  

Socoopacdi

Boeren 
aangesloten bij 

partnercoöperatie  

Asunafo
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Kinderarbeid 

Kinderarbeid komt helaas veel voor in de 
cacaosector in Ghana en Ivoorkust.  
Kinderen werken onder schooltijd, hebben 
lange werkdagen en moeten zwaar en 
gevaarlijk werk verrichten, zoals het werken 
met gevaarlijke gereedschappen (kapmessen) 
en pesticiden. In zulke gevallen is er sprake 
van illegale kinderarbeid. In Ghana en 
Ivoorkust zijn 1,5 miljoen kinderen slachtoffer 
van illegale kinderarbeid. 

Armoede 
 
De prijzen die normaalgesproken op de 
wereldmarkt worden betaald voor cacao 
zijn laag. In combinatie met magere 
oogsten en oplopende kosten is het 
voor de boeren moeilijk om een leefbaar 
inkomen te verdienen. Een leefbaar 
inkomen is een inkomen waarmee iemand 
de levensbehoeften van zichzelf en zijn 
of haar gezin kan bekostigen. De meeste 
cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust leven in 
extreme armoede. Gemiddeld verdienen ze 
een derde van wat ze nodig hebben om in 
hun basisbehoeften te voorzien.

4  Zie voor nadere informatie Cocoa Barometer 2020

https://www.voicenetwork.eu/cocoa-barometer/
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“In Ghana en Ivoorkust 
zijn 1,5 miljoen kinderen 
slachtoffer van illegale 
kinderarbeid.”

Kinderarbeid is te wijten aan een reeks 
oorzaken, zoals armoede en een gebrek 
aan scholen. In samenwerking met het 
International Cocoa Initiative (ICI) is een 
systeem ingevoerd voor het toezicht en 
tegengaan van kinderarbeid: het Child Labour 
Monitoring and Remediation System (CLMRS). 
Van alle kinderen in het CLMRS heeft 5%  
te maken met illegale kinderarbeid. 

 

Ontbossing
 
Door het gebrek aan inkomsten kunnen de 
boeren hun land niet goed onderhouden en 
zijn zij niet in staat om te investeren in betere 
landbouwmethoden. Daardoor raakt de grond 
uitgeput en levert die steeds minder op.  
Om de opbrengst te verhogen moeten boeren 
hun landbouwgrond zien uit te breiden. 
Dat gaat vaak ten koste van regenwoud of 
beschermde gebieden en schaadt de natuur 
en het klimaat. 

Grootste 
risico’s
Cacao levert een belangrijke bijdrage aan de
exportopbrengsten en is een bron van inkomsten voor 
boeren in Ghana en Ivoorkust. Tegelijkertijd brengt 
de cacaoproductie enkele grote maatschappelijke en 
milieurisico’s met zich mee: armoede, kinderarbeid 
en ontbossing komen helaas nog veel voor in de 
cacaosector in Ghana en Ivoorkust.4 Deze worden 
hiernaast beschreven; daarna gaan we in op onze 
aanpak van de risico’s.

https://www.voicenetwork.eu/cocoa-barometer/
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Samen met hen worden onze prioriteiten 
en aanpak bepaald, waarmee we negatieve 
effecten in de cacaoketen zoveel mogelijk 
willen voorkomen of verminderen. In 2018 
sloot Albert Heijn zich aan bij het Open Chain 
platform. Het team van Open Chain gaat 
regelmatig – tot aan corona maandelijks, 
in 2020 was er vooral digitaal contact – op 
bezoek bij de partnercoöperaties en gaat 
ter plekke in gesprek met de boeren. Open 
Chain doet onderzoek naar het inkomen 
van de boeren, kinderarbeid en monitort 
de ontbossing. Elke twee jaar vindt er een 
onafhankelijke beoordeling plaats bij de 
coöperaties die inzicht geeft in hun sterktes  
en verbeterpunten. 

Binnen Open Chain wordt op basis van vijf 
samenwerkingsprincipes met boeren-
coöperaties samengewerkt: traceerbare bonen, 
een hogere prijs, lange-termijnsamenwerking, 
sterke organisaties en verbetering van de 
kwaliteit en productiviteit. Deze principes 
helpen ons om de gesignaleerde risico’s bij  
de productie van cacao in Ghana en Ivoorkust 
te bestrijden. 

“Binnen Tony’s Open Chain wordt op basis 
van vijf samenwerkingsprincipes met 
boerencoöperaties samengewerkt.”

Om transparantie en traceerbaarheid van 
de cacaobonen uit Ghana en Ivoorkust 
te garanderen gebruikt Open Chain een 
softwaresysteem: Beantracker. Digitaal 
wordt alle data van coöperaties tot aan 
de chocoladeproductie bijgehouden, zodat 
iedereen in de keten op ieder moment kan 
zien waar de bonen zijn. Ook is zo altijd te 
zien welke bonen van welke coöperatie zijn. 

Traceerbare 
bonen

Onze 
aanpak
Het beoordelen van de potentiële en daadwerkelijke 
risico’s doet Albert Heijn samen met Tony’s Open 
Chain experts, leveranciers, rechthebbenden en 
andere stakeholders als overheid, vakbonden en 
maatschappelijke organisaties.
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Daarom is een model ontwikkeld om de prijs 
te kunnen berekenen waarmee boeren  
een leefbaar inkomen kunnen verdienen.  
Dat heet de Living Income Reference Price 
(LIRP). Het model houdt rekening met 
factoren als gezinsgrootte, kosten voor 
levensonderhoud, bedrijfskosten, gemiddelde 
opbrengst per hectare en inkomsten uit  
ander werk.5 De berekening van de LIRP  
wordt weergegeven in de figuur hiernaast.

In Ghana is het leefbaar inkomen vastgesteld 
op 2,16 US dollar per persoon per dag, en in 
Ivoorkust op 2,49 US dollar per persoon per 
dag. Volgens het LIRP-model moet een boer in 
Ghana daarom 2,10 US dollar krijgen voor een 
kilogram bonen en in Ivoorkust 2,20 US dollar.6

Een nieuwe factor in de berekening is een 
maatregel die de regeringen van Ghana en 
Ivoorkust hebben genomen. Zij stellen jaarlijks 
een Living Income Differential (LID) vast.  
Dat is een meerprijs die bedrijven aan de  
‘farm gate’ moeten betalen om de inkomsten 
van de boeren te verhogen. Een welkom 
initiatief, maar volgens onze berekeningen 
nog altijd niet voldoende voor een leefbaar 
inkomen. Vanwege de hogere ‘farm gate price’ 
kan de Open Chain premie weliswaar omlaag, 
maar we houden die premie in stand om 
cacaoboeren in Ghana 2,10 US dollar en in 
Ivoorkust 2,20 US dollar per kilo cacaobonen 
te blijven garanderen. 

Berekening van  
de Living Income  
Reference Price (LIRP)

Ivoorkust Ghana

8Gezinsgrootte

Levensonderhoud

Bedrijfskosten

Grootte boerderij 
(in hectare)

Gewenste 
productiviteit

Inkomen uit 
ander werk

Living Income 
Reference Price 

(per kilo)

$ 2,49

$ 2.216

4,4 hect.

800

$ 1.745

$ 2,20

6

$ 2,16

$ 1.062

2,74 hect.

$ 1.183

$ 2,105. Zie voor meer informatie:  

www.tonysopenchain.com/the-challenge/

6. Gebaseerd op berekeningen van LIRP in 2018
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Hogere prijs
Het betalen van een hogere prijs voor cacao is samen 
met het sluiten van contracten voor de lange termijn 
cruciaal om iets te kunnen doen aan de armoede 
waarin veel cacaoboeren leven. 

Onze 
aanpak

kg bonen 
/hectare 800 kg bonen 

/hectare

https://www.tonysopenchain.com/the-challenge/
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Prijs per ton cacao in Ghana en Ivoorkust

Ghana: prijs in $ dollars per ton cacao 2020 2021

Farm gate price (incl. LID) 1525 1820

Certificeringspremie7 240 240

Extra Tony’s Open Chain premie 335 40

Totaal LIRP premie bovenop farm gate price 575 280

Managementvergoeding coöperatie8 0 50

Boer ontvangt in totaal $ 2100 2100

Ivoorkust: prijs in $ dollars per ton cacao 2020 2021

Farm gate price (incl. LID) 1375 1788

Certificeringspremie 575 345

Extra Tony’s Open Chain premie 250 67

Totaal LIRP premie bovenop farm gate price 825 412

Managementvergoeding coöperatie 0 50

Boer ontvangt in totaal $ 2200 2200

7. Doel is dat coöperatie Asunafo in oktober 2021  

door Rainforest Alliance (UTZ) wordt gecertificeerd

8. Besloten is om bij het LIRP 50 US dollar per ton cacao  

op te tellen voor de coöperatie, zodat de kosten die gemaakt 

worden bij de coöperatie niet ten koste gaan van het leefbaar 

inkomen van de boeren 

Asunafo (Ghana)
• In 2020 ingekocht 350 ton cacaobonen
• Tony’s Open Chain premie per ton: 335 dollar
• Tony’s Open Chain premie betaald door Albert Heijn: 117.250 dollar

Socoopacdi (Ivoorkust)
• In 2020 ingekocht 825 ton cacaobonen
• Tony’s Open Chain premie per ton: 250 dollar
• Tony’s Open Chain premie betaald door Albert Heijn: 206.250 dollar

In 2021 verwachten we 2.750 ton bonen in 
te kopen bij partnercoöperaties van Open 
Chain. Een sterke stijging die mede wordt 
ingegeven door de productie van cacaoboter 
voor witte chocolade. Om de impact van 
deze inspanningen te kwantificeren zijn we 
binnen Open Chain twee jaar terug gestart 
met het meten van de armoede in de 
gemeenschappen waarmee we werken.  
Dat doen we aan de hand van de zogenaamde 
Multidimensional Poverty Index. Daarbij kijken 
we op basis van tien indicatoren naar drie 
dimensies van armoede: levensstandaard, 
gezondheid en onderwijs. Het eerste 
onderzoek werd uitgevoerd in de maanden 
juli en augustus van 2019; in augustus 2020 
hebben we dat herhaald. Daaruit bleek dat 
in Ghana 73% van de leden van de 
partnercoöperaties van Open Chain in hun 
levensbehoeften konden voorzien; in 2019  
was dat nog 66%. In Ivoorkust was die stijging 
nog niet zo groot: van 54 naar 55%.

Onze 
aanpak
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Prijs per ton cacao
In 2019 kocht Albert Heijn 1.500 ton bonen in bij 
partnercoöperaties van Open Chain. In 2020 was dat 
1.175 ton, minder dus dan het jaar ervoor. De reden 
is dat we nog een voorraad Open Chain bonen over 
hadden van 2019. 
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Dat gebeurt aan het einde van het seizoen, 
als de precieze bedragen bekend zijn.  
Voorafgaand aan de jaarvergadering die dan 
wordt georganiseerd, kunnen boeren via hun 
vertegenwoordiger – deze vertegenwoordigt 
ongeveer 100 boeren – hun wensen en 
behoeften kenbaar maken. Tijdens de 
vergadering wordt door de vertegenwoordigers 
hierover gestemd. Vanwege corona gebeurde  
dat afgelopen jaar via een aantal 
minivergaderingen. Op die manier wordt ieder 
jaar besloten welk deel van de Open Chain 
premie naar de individuele leden gaat en welk 
deel geïnvesteerd wordt in de gemeenschap 
en het runnen van de coöperatie. 

In 2020 besloten de leden van Asunafo in 
Ghana om 72% van de Open Chain premies  
uit te keren aan de boeren, 18% te gebruiken 
voor het runnen van de coöperatie en 9%  
te investeren in de gemeenschap (de bouw 
van een klaslokaal, gezondheidszorg).  
Bij Socoopacdi in Ivoorkust ging 74% naar 
de boeren, 22% naar de coöperatie en 4% 
naar de gemeenschap.  We steunen beide 
coöperaties bij het versterken van hun interne 
organisatie en financiële administratie. 
Daarnaast wordt door een onafhankelijke 
externe partij FLO-Cert gecontroleerd of  
de premies inderdaad worden uitgegeven, 
zoals door de leden is besloten. 

Strijd tegen 
kinderarbeid
Het Child Labour Monitoring and Remediation 
System (CLMRS) is gericht op illegale 
kinderarbeid. Open Chain werkt daarbij 
nauw samen met de Zwitserse organisatie 
International Cocoa Initiative (ICI) die CLMRS 
met Nestlé ontwikkelde. Het systeem bestaat 
uit meerdere stappen om illegale kinderarbeid 
in cacaogemeenschappen op te sporen en 
een halt toe te roepen.

Bij het vinden van een oplossing spelen 
maatschappelijke organisaties en lokale 
overheden een belangrijke rol. Soms gaat het 
om praktische zaken, zoals het regelen van 
geboortecertificaten voor kinderen die dat 
niet hebben, zodat ze naar school kunnen om 
daar hun diploma te halen. Of het organiseren 
van fietsen, waarmee kinderen de soms lange 
afstand naar school kunnen overbruggen. 
Het kan ook gaan om aanpassingen bij de 
werkzaamheden, bijvoorbeeld de aanschaf van 
een kruiwagen om het tillen van zware lasten 
te voorkomen. In andere gevallen kan het 
nodig zijn om een lokale school te bouwen, 
of om iets te doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs, omdat die zo laag is dat ouders het 
nut er niet van inzien. In Ghana werkt Open 
Chain met de organisatie Edukans en het 
Ministerie van Onderwijs aan de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs. En in 
Ivoorkust is er een samenwerking met de 
Jacobs Foundation, Teaching at the Right Level 
en het Ministerie van Onderwijs. 

In 2020 waren 7.264 huishoudens lid van 
CLMRS in de zeven coöperaties waarmee 
Open Chain samenwerkt. Het doel is dat in  
de loop van 2021 alle 8.457 boerenfamilies  
die bij deze coöperaties zijn aangesloten,  
lid worden van CLMRS. In 2020 werden  
387 gevallen van illegale kinderarbeid gemeld 
(in 2019 ging het om 259 gevallen). Van die 
387 zijn er 221 inmiddels opgelost. In de 
loop van 2020 ontvingen 161 kinderen een 
geboortecertificaat, er werden 34 fietsen 
beschikbaar gesteld en voor 296 kinderen  
is een zorgverzekering afgesloten, zodat ze 
zorg kunnen ontvangen als ze ziek zijn. 

“Het systeem bestaat uit 
meerdere stappen om 
illegale kinderarbeid in 
cacaogemeenschappen 
op te sporen en een halt 
toe te roepen.”

Bij de start wordt door de gemeenschap een 
‘community facilitator’ als aanspreekpunt 
gekozen. Deze bezoekt de boeren met enige 
regelmaat om gesprekken aan te gaan over 
wat kinderen wel en niet kunnen doen en 
waarom. Het is belangrijk dat ze vertrouwen 
weten op te bouwen. Tijdens deze bezoeken 
noteren de community facilitators de 
samenstelling van het huishouden en wordt 
de gezinssituatie besproken. Wanneer daarbij 
gevallen van illegale kinderarbeid aan het licht 
komen, wordt vastgesteld wat de oorzaak is 
en welke maatregelen nodig zijn om het in de 
toekomst te voorkomen. 

Onze 
aanpak

Sterke organisaties
In goed georganiseerde coöperaties staan boeren 
samen sterk. Bij het betalen van een hogere prijs 
spelen de boerencoöperaties een belangrijke rol:  
zij bepalen in overleg waaraan ze dit geld besteden. 



Duurzame cacao 2020 | 10

We willen voorkomen dat voor de cacaoproductie regenwoud wordt gekapt.  
Daarom zijn alle boerderijen die zijn aangesloten bij onze partnercoöperaties 
in kaart gebracht met GPS. Deze kaartgegevens zijn geanalyseerd en vergeleken  
met kaarten van regenwoud en beschermde gebieden. Het laat zien dat de  
boerderijen waarvan onze cacao afkomstig is, niet in beschermd bosgebied liggen.  
Er vindt dus geen verdere ontbossing plaats door onze inkoop van cacao. 

Verbetering van de productiviteit

Overzicht van risico’s en interventies
Risico Aanpak Gewenst effect

Armoede Betalen van een premie 
voor een leefbaar inkomen

Boeren verdienen een inkomen waarmee zij hun basisbehoeften kunnen bekostigen. 
Coöperaties kunnen investeren in onderwijs en andere gemeenschapsvoorzieningen

Boerencoöperaties 
worden versterkt

Boeren bundelen hun krachten en hebben samen meer macht. Hun belangen worden goed 
vertegenwoordigd en besluiten worden op een democratische manier genomen

Verhogen van de 
productiviteit

Boeren produceren meer cacao per hectare grond (doel is 800 ton bonen per hectare)

Lange-
termijnsamenwerking

Coöperaties en boeren weten zich voor lange tijd verzekerd van inkomen en kunnen daardoor 
investeren

Kinderarbeid Voorlichting Boerenfamilies weten wat illegale kinderarbeid is en zijn zich bewust van de effecten

CLMRS monitoring
Gevallen van illegale kinderarbeid worden opgespoord en aangepakt. 
Kinderen doen geen zwaar en gevaarlijk werk; hun gezondheidssituatie wordt verbeterd

Verbeteren van de 
onderwijsvoorzieningen

Meer kinderen gaan naar school en genieten daar goed onderwijs

Ontbossing
GPS systeem

Er bevinden zich geen boerderijen van onze partnercoöperaties in beschermde gebieden.  
Boerderijen met een risico worden opgespoord en samen wordt naar alternatieven gezocht

Verhogen van de 
productiviteit

Door een grotere opbrengst per hectare hoeven boeren hun landbouwgrond niet uit te breiden

Het verhogen van de productiviteit van de 
bestaande landbouwgrond is een veel betere 
optie voor de boeren om hun inkomen  
te verhogen. De meeste cacaoboeren hebben 
een klein bedrijf met uitgeputte grond en 
oudere, minder productieve bomen. We 
helpen ze met het maken van een plan 
om professioneler te gaan werken. Dat kan 
betekenen dat er nieuwe, jongere cacaobomen 

moeten worden geplant. Of dat de bomen 
verder uit elkaar worden geplaatst, zodat elke 
boom voldoende ruimte en licht heeft om te 
kunnen groeien. We helpen ook met natuurlijke 
bemesting en bij de bescherming tegen 
ziektes en plagen. Het doel is een productie 
van minstens 800 kilogram bonen per hectare. 
Gemiddeld wordt door boeren op dit moment 
zo’n 550 kilogram per hectare gehaald.   

Om coöperaties en boeren de kans te 
geven om investeringen te doen die pas op 
termijn renderen gaan we een langdurige 
relatie met ze aan. Zij weten zich dan 
verzekerd van inkomsten. Daarom sluiten we 
overeenkomsten af voor minstens vijf jaar.
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Onze 
aanpak
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Ook moest daardoor het opstellen van 
verbeteringsplannen en de begeleiding van 
boeren bij Asunafo worden uitgesteld tot 
2021. De grootste verandering in 2020 betrof 
evenwel de samenwerking met de coöperatie 
Socoopacdi in Ivoorkust. 

Samenwerking  
met Socoopacdi

De samenwerking met Socoopacdi hebben 
we helaas moeten pauzeren. Uit de gegevens 
van Beantracker en het GPS systeem bleek 
dat boerderijgroottes door Socoopacdi waren 
overdreven om meer bonen – ook bonen 
van elders – te kunnen leveren. Daardoor 
wisten we niet of alle bonen duurzaam waren 
geproduceerd. Dit werd bevestigd tijdens de 
audit van Rainforest Alliance (UTZ), die daarop 
de certificering van de coöperatie opschortte. 

Om deze reden is besloten tijdelijk geen 
bonen af te nemen van Socoopacdi. Wel 
wordt binnen Open Chain de samenwerking 
met de coöperatie voortgezet om het 
ontstane probleem op te lossen. Ook blijven 
we de leden van de coöperatie met het 
CLMRS programma ondersteunen. Er is een 
nieuwe manager bij Socoopacdi aangesteld 
die de problemen serieus aanpakt. In de 
tussentijd kopen we cacaobonen in bij andere 
coöperaties van Open Chain die volgens 
dezelfde principes produceren.
 

Premiebetaling

In 2020 liep de betaling van de Open Chain 
premie aan de coöperaties de nodige 
vertraging op. We hebben gezocht naar een 
manier om dit voor de coöperaties makkelijker 
te regelen. Omdat Open Chain de contacten 
met haar partnercoöperaties onderhoudt, is 
besloten om ook de betaling van de premie 
door Albert Heijn voortaan via Open Chain te 
laten verlopen. 

Vastleggen van de afspraken

In 2019 is Albert Heijn een vijfjarige 
samenwerking gestart met partnercoöperatie 
Socoopacdi. Er is een Memorandum of 
Understanding (MoU) getekend met daarin 
onze afspraken. De bedoeling was om in 2020 
ook met Asunafo een MoU af te sluiten, maar 
besloten werd dit anders aan te pakken. Het 

is erg omslachtig en complex wanneer de 
verschillende bondgenoten van Open Chain ieder 
hun eigen afspraken maken met de coöperaties. 
Daarom is besloten om vanuit Open Chain per 
partnercoöperatie één overeenkomst te sluiten. 
Daarin worden namens alle bondgenoten de 
afspraken vastgelegd. 

“Er is besloten om  
vanuit Tony’s Open Chain 
per partnercoöperatie één 
overeenkomst te sluiten.”

Wat liep 
er anders

©
To

ny
’s

 C
ho

co
lo

ne
ly

©
To

ny
’s

 C
ho

co
lo

ne
ly

Een aantal zaken liep in 2020 anders dan gehoopt of 
moesten anders geregeld worden. De coronapandemie 
zorgde voor enige vertraging, onder andere bij de 
implementatie van het CLMRS-programma, omdat er 
minder huisbezoeken konden worden afgelegd. 



Zo kunnen wij structureel 
bijdragen aan een beter 
leven voor cacaoboeren  

en maken we 100% slaafvrij 
de norm in chocolade. 
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In de samenwerking met de partnercoöper-
aties van Open Chain worden er in 2021 een 
aantal belangrijke stappen gezet. Bij de twee 
partnercoöperaties Asunafo en Socoopacdi 
waar Albert Heijn mee samenwerkt, gaat het 
in 2021 om de volgende stappen zichtbaar in 
de tafel hiernaast. 

Voor het verder opschalen van het Open 
Chain-programma bij de partnercoöperatie 
Asunafo in Ghana is een subsidie van IDH 
Cocoa Origins programma aangevraagd. 
Albert Heijn en Open Chain nemen niet alle 
cacao af van deze coöperatie en met deze 
subsidie kunnen wel alle boeren profiteren 
van het CLMRS-programma en de individuele 
begeleiding om hun productie te verhogen.9

Met deze stappen leggen we de basis voor de 
vijf samenwerkingsprincipes van Open Chain. 
Daarmee maken we een leefbaar inkomen 
voor de cacaoboeren mogelijk en ook helpen 
deze stappen om de strijd tegen kinderarbeid 
en ontbossing aan te gaan.

 
Asunafo (Ghana)
• Certificering door Rainforest Alliance                 
 (UTZ)
• Verdere uitrol van het CLMRS  
 programma
• Start begeleiding individuele boeren  
 om hun productie te verhogen 
 

•  
 
 
Socoopacdi (Ivoorkust)
• Oplossen van problemen rond  
 de levering van cacaobonen
• Certificering Rainforest Alliance (UTZ)  
 op orde brengen
• Besluit om de samenwerking  
 al dan niet voort te zetten

Onze 
plannen 
in 2021
Naar verwachting koopt Albert Heijn in 2021  
2.750 ton cacaobonen in bij de partnercoöperaties 
van Open Chain in Ghana en Ivoorkust. Dat is 134% 
meer dan in 2020 en 83% meer dan in 2019. 

9. Zie voor meer informatie over het Cocoa  

Origins-programma: www.idhsustainabletrade.com/

initiative/cocoa-origins/
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https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2018/12/Factsheet-Cocoa-Origins-ge-002-002.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2018/12/Factsheet-Cocoa-Origins-ge-002-002.pdf
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