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Bio en fair trade: duurzame ontwikkeling in de kantine

afgelopen lente zijn de 
vertegenwoordigers van 
de bio- en fair trade-sector 
en van de grootkeukensec-
tor bijeengekomen voor een 
avondje B-to-B in de luikse 
Ethias-gebouwen. Beide 
sectoren lijken steeds beter 
op elkaar afgestemd te zijn.  

n  Alain Spilner  

de grote grootkeukengroepen heb-
ben het maar al te goed begre-
pen: besparen op biologische en 

ethische producten in hun menu’s is 
geen optie. Ze waren dan ook massaal 
aanwezig op deze bijeenkomst met pro-
ducenten en verenigingen die actief zijn 
op het gebied van duurzame ontwikke-
ling. Marie-Caroline Collard, directrice 
van Solidarité Alternative Wallonne 
(SAW-B, de Franstalige beroepsfederatie 
van ondernemingen uit de sector van de 
sociale economie en eerlijke handel), is 
zeer tevreden: “De diverse actoren uit de 
horecasector kunnen nog meer mensen 
bereiken, wat voor ons een belangrijke 
beweegreden is. Bovendien zien wij een 
toenemende corporate social responsabi-
lity bij onze onderhandelingspartners.” 
Deze bekommernis om duurzame ont-
wikkeling wordt bevestigd door de 
grootkeukenbedrijven. Het is nu aan 
hen om partners te vinden die aan hun 
specifieke eisen kunnen voldoen, zoals 
Jean Cambier, Business Development 
Manager bij Compass, verduidelijkt: “Dit 
draagt werkelijk bij tot onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid, en des 
te beter want we zullen er alleen maar 
door groeien… Maar om bij ons binnen 
te geraken, moeten voorwaarden en nor-
men nageleefd worden. Als uw label, 
hoe biologisch het ook mag zijn, niet in 
het kwaliteitssysteem opgenomen is, als 
het geen naspeurbaarheid of specifieke 
procedure biedt, bent u ‘dood’ voor de 
grootkeuken!” 

de multisectorale aanpak van Bioforum
Hoewel deze redenering vroeger door 
de producenten verkeerd opgevat werd, 
vindt ze vandaag stilaan ingang. Ze leunt 
overigens zeer nauw aan bij die van Bio-
forum Wallonie, het Waalse bioplatform. 
Daar werd een specifieke afdeling op-
gericht, die samenwerkt met de groot-
keukens. De doelstelling van het hoofd 
van deze afdeling, Mélanie Dumonceau, 
is om een facilitator te zijn in de sector: 
“Wij promoten niet alleen bioproducten 
maar bieden eveneens een multisecto-
rale, geïntegreerde en globale aanpak 
aan. Koks, zoals Philippe Renard (zie 
kader), geven opleidingen in de keu-
kens van de grootkeukenbedrijven zelf. 
Enerzijds hebben wij ontmoetingen met 
de aankoopverantwoordelijken, ander-
zijds moedigen we de biosector aan om 
bijvoorbeeld zijn logistiek aan te passen 
aan de feitelijke situatie van deze nieu-
we klanten. Zo moeten de leveringen ‘s 
morgens gebeuren, niet op een later tijd-
stip!” 
Bij Sodexo nemen de teams deel aan het 
project ‘Duurzame grootkeukens in het 
Brussels Gewest’, gecoördineerd door 
Bioforum Wallonie op initiatief van 
Brussel Leefmilieu. 40 entiteiten werken 
samen om de impact van hun vak op het 
milieu te beperken. “Wij hebben voor dit 
project  vier sites ingeschreven, waaron-
der enkele zeer belangrijke zoals de cen-
trale keuken van Anderlecht. Deze levert 
aan tal van Brusselse scholen en is goed 
voor maar liefst 10.000 maaltijden per 

catering

Niemand kan genoeg aan duurzame ontwikkeling 
doen. Bijna 200 vakmensen namen deel aan de fair 
trade B-to-B-avond.

Mélanie demonceau, verantwoordelijke 
grootkeukens bij Bioforum: “Wij moeten 
een facilitator in de sector zijn”.
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Bio en fair trade, een 
geleidelijk succes

Bijna 9 Belgen op 10 weten wat 
eerlijke handel is. Met zijn constant 
groeiend verkoopvolume spoort de 
eerlijke handel grote distributie-
maatschappijen aan om een eigen 
fair trade-gamma samen te stellen. 
Ook de biosector zit in de lift: de 
bekendheidsindex bij de bevolking 
bedraagt 70%, hetzij het percentage 
consumenten dat meent dat biopro-
ducten betere voordelen bieden dan 
standaardproducten. De vraag stijgt 
en dus past het aanbod zich aan. Vol-
gens de recentste cijfers is het aantal 
biologische landbouwers tussen 2006 
en 2007 gestegen met 6,87% terwijl 
het aantal verwerkingsbedrijven in 
dezelfde periode met 15,25% toege-
nomen is. 
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dag”, verduidelijkt Jacques-Olivier Van-
denhende, Business Strategy Director bij 
Sodexo. “Met het oog op het milieube-
houd optimaliseren wij ons distributie-
platform. De biosector moet hetzelfde 
doen. Wij gaan niet voor elk van hen een 
overeenkomst tekenen of een audit uit-
voeren! Er zou minstens één logistieke 
centrale moeten zijn voor de biosector.” 
Aangezien er dergelijke plannen bestaan, 
zou dit niet lang meer op zich mogen la-
ten wachten. 
Hoewel de bio- en fair trade-sector 
slechts enkele percenten vertegenwoor-
digen van het totale aankoopvolume van 
deze grote groepen (bv. 2% bij Compass), 

zijn deze laatste belangrijke actoren ge-
worden op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Zo bieden zij hun onder-
handelingspartners hun hulp aan: “Wij 
zijn er om fabrikanten oplossingen hel-
pen te vinden, die aan onze verwachtin-
gen en onze feitelijke beroepssituaties 
beantwoorden”, zegt Jean Cambier. “Op 
het gebied van aankoop bieden wij de 
kleine fabrikanten en leveranciers in het 
kwaliteitsysteem begeleiding: de KMO-
module. Het stelt hen gerust.”

Een ‘win-win’-dynamiek
Ook Bioforum biedt begeleiding, en 
niet alleen aan fabrikanten en verdelers. 
Naast workshops biedt het platform aan 
professionelen uit de grootkeukensector 
technische fiches per product, een gege-
vensbank van leveranciers die met groot-
keukens samenwerken, ondersteuning 
bij de invoering van een biocertificaat 
van de horecapartner,… “Onze aanpak 
respecteert de technische en financiële 
voorwaarden die eigen zijn aan groot-
keukens”, benadrukt Mélanie Dumon-
ceau. De partners trachten elkaar dus 
te helpen en een ‘win-win’-dynamiek 
te creëren, waarbij heel wat personen 
betrokken zijn, gaande van de kok in 
zijn keuken en de aankoopdienst tot de 
ondertekenende klant en de leverancier 
van het product. Op dit gebied heeft de 
biosector een grote voorsprong ten aan-
zien van de discretere en minder ge-
structureerde fair trade-sector. Er bestaan 
natuurlijk themadagen in de kantines 
maar de producten met fair trade-label 

Jacques-olivier Vandenhenden (op de voor-
grond): “Er moet voor de biosector een 
logistieke centrale opgericht worden”.

zijn nog steeds in een veel kleinere hoe-
veelheid aanwezig dan de bioproducten. 
Bovendien zijn de bedrijven (nog?) niet 
zo gestructureerd als bijvoorbeeld Biofo-
rum. Toch lijkt de situatie geleidelijk te 
veranderen. Steeds meer ondernemers 
wagen zich immers aan het fair trade-
avontuur voor ondernemingen.

geen revolutie maar evolutie
Op het gebied van grootkeuken waren 
alle aanwezigen op de B-to-B-avond er-
van overtuigd dat het aandeel van de bio- 
en fair trade-sector moet groeien. Klanten 
nemen dergelijke producten steeds vaker 
op in de voorwaarden. Ook de publieke 
opinie wordt gevoeliger voor duurzame 
ontwikkeling en voor ethische en milieu-
kwesties. Maar de dag dat de grootkeu-
kens enkel en alleen bioproducten zul-
len gebruiken, is nog niet voor morgen, 
moet de vertegenwoordiger van Compass 
toegeven: “Het is onmogelijk om 100% 
bio- en fair trade-producten te gebruiken, 
wanneer je een budget van 2,25 tot 2,75 
euro per maaltijd hebt. “Men kan er wel 
enkele gebruiken, zoals groenten, fruit of 
melkproducten. Als je als bedrijf volledig 
bio wilt gaan, moet de klant de prijs aan-
passen!”
De evolutie is aan de gang, voortaan tot 
tevredenheid van alle partijen, waarbij 
elke partij beter rekening houdt met de 
beperkingen en bijzonderheden van de 
ander. “We veranderen geleidelijk aan. 
Want in ons vak is een totale omme-
keer eenvoudigweg onmogelijk!”, bena-
drukt J.-O. Vandenhende (Sodexo) als 
afsluiter.n

Vertegenwoordiger van de bio- en 
fair trade-sector bij grootkeukens

philippe renard is chef-kok bij ethias en biedt 
85% biologische maaltijden voor een kostprijs 
van 3,85 euro: “Toen ik hier 9 jaar geleden be-
gon te werken, bedroeg de prijs 3,45 euro. We 
spreken dus over een stijging van nauwelijks 
10%, wat heel wat minder is dan de inflatie 
gedurende dezelfde periode!” Zijn credo: sei-
zoensproducten gebruiken, dure gebruiksklare 
producten vermijden, eenvoudige gerechten 
bereiden en durven experimenteren. “in een 
bearnaisesaus vervang ik de 95% boter door 
een puree van courgettes. Dat is ook lekker 
maar veel lichter als je daarna weer aan het 
werk moet. Het bedrijf heeft er alleen maar 
baat bij!” Boodschappen als deze brengt de 
kok over tijdens zijn opleidingen. p. renard won 
overigens de Fairetrade@Work Award 2009 die 
toegekend wordt door het merk Max Havelaar.

Jean cambier (compass) en chef-kok Philippe 
renard: er is in hun vak een evolutie op het 
gebied van duurzame ontwikkeling aan de gang.

Jean cambier (compass) en chef-kok Philippe 
renard: er is in hun vak een evolutie op het 
gebied van duurzame ontwikkeling aan de gang.

Jacques-olivier Vandenhenden (op de voor-
grond): “Er moet voor de biosector een 
logistieke centrale opgericht worden”.
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