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ZELFVERKLARING
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
Ondergetekende, de heer A.L.C.H Berghof, (directeur Blanche Dael),
Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van
Organisaties toe te passen bij Blanche Dael en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in NPR 9026+C1:2012.
De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe
te passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van
deze zelfverklaring wordt dat minimaal 2-jaarlijks onderzocht en beoordeeld.
De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking
van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:
1.
Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
2.
Identificeren en betrekken van stakeholders.
3.
De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.
4.
Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de
		organisatie.
De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.blanchedael.nl/professioneel/eerlijke-koffie/  
Naam organisatie:		

Blanche Dael

Straat en huisnr:		

Aan de Brikkebouw 10

Postcode en plaats:		

6211 XT Maastricht

Handtekening:		

Albert Berghof

Datum en plaats:		

19-01-2021, Maastricht
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INLEIDING

A

l sinds de oprichting van Blanche Dael in 1878 in Maastricht proberen
wij voorop te lopen met onze kwaliteit koffie en thee. Met ons 142-jarig
bestaan, zijn wij een duurzaam bedrijf gebleken en dat willen we ook zo
voortzetten. Zodat de komende generaties nog steeds kunnen blijven genieten
van dat heerlijke kopje koffie of thee.  
Vanuit de markt en consument is er steeds meer de vraag naar transparantie
binnen de koffiesector. De keus is dan ook voor de hand liggend om onze bedrijfsvoering, visie, missie, en doelen weer te geven in een document dat voor iedereen
toegankelijk is, van onze eigen medewerkers tot onze consumenten.
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BUENOS AIRES

Om dit vorm te geven is er voor de ISO26000 richtlijn gekozen vanwege
het internationale draagvlak en compleetheid rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is de Nederlandse term die wereldwijd
Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd wordt. Deze onderbouwing
fungeert als een ‘blauwdruk’ voor ons duurzaamheidsbeleid. Het is de basis
voor onszelf, onze werknemers en onze stakeholders. De ISO26000 onderwerpen helpen ons duurzame keuzes te maken en om een zo hoog mogelijke
duurzame ambitie te stellen. We zijn zeker al goed op weg, en door middel
van dit document willen we onze inspanningen vastleggen en zo een duidelijk handleiding ontwikkelen.
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VISIE & MISSIE
Wij geloven in Blanche Dael
als een totaalmerk in het koffie en theesegment. We bedienen zowel bedrijven als
consumenten via een eigen horecakanaal, via eigen winkels,
via onze webshop en via eigen
koffiecafés. Kwaliteit, echte
beleving en een sterk assortiment koffie, thee en aanverwante, staan daarbij centraal.
Het is onze strategie om ambitie aan te wakkeren om zowel als brander, winkelier en
als horecabedrijf steeds beter
te worden in wat we doen en
het meest aansprekende merk
in ons segment te zijn. We zullen hierin blijven investeren.
De missie van Blanche Dael
is om het meest gewaardeerde
koffiemerk van Nederland te
worden. Waardering voor de
smaak, het vakmanschap, de
stijl, maar ook de manier van
ondernemen. Met ieder kopje
koffie maken we samen de koffiewereld beetje bij
beetje beter.

03. OVER
BLANCHE DAEL
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FAMILIEBEDRIJF
Als familiebedrijf koesteren wij ons rijke verleden en richten wij ons op de toekomst. Keuzes maken we vooral met ons hart. Groei is bij ons geen doel op zich.
Zo mag groei de kwaliteit van leven niet in de weg staan. Wij willen koffie en thee
maken van de beste grondstoffen. En die selecteren we zelf. Omdat we letterlijk en
figuurlijk niet van gisteren zijn, kennen we die wereld door en door. We weten dat
je voor de beste grondstoffen een andere prijs betaalt. Een prijs die het werk van
de boeren eerlijk beloont. En die ze in staat stelt te investeren in de duurzaamheid
van hun bedrijf en de kwaliteit van hun eigen leven en die van hun medewerkers.

PRIKKELEN VAN DE ZINTUIGEN
Wij houden van koffie, thee én van positieve interactie tussen mensen.
Wij dagen mensen graag uit hun zintuigen te prikkelen. Dat doen we door ze
bewust te maken van geur en smaak. Maar ook door een omgeving te creëren en
producten te maken die gewoonweg mooi zijn en goed aanvoelen. Producten bovendien met een zo klein mogelijke ‘footprint’ om de omgeving zo min mogelijk te belasten.

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
Ondernemen is voor Blanche Dael vooral een maatschappelijke activiteit.
We voelen ons verbonden met de stad en regio en we zien het als onze plicht
om voor ons zelf, maar zeker ook voor deze regio het mooiste koffie en thee
bedrijf te creëren. We maken als bedrijf bewust onderdeel uit van de samenleving.
We zijn er trots op als we van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Dat uit zich in bewust en verantwoord werkgeverschap, in deelname in allerlei
samenwerkingsverbanden, in het betalen van een eerlijke prijs aan boeren en in het
bieden van de ondersteuning aan afnemers om hun bedrijf sterker en onderscheidend te maken. We bieden inmiddels aan ruim 30 medewerkers werkgelegenheid.
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(H)ECHTE RELATIES
(H)echte relaties betekent voor ons oprechte relaties met al onze stakeholders.
Wij voelen ons betrokken bij al wat er zich in de keten afspeelt en daar waar
nodig spelen we hierin een rol. Dat kan zijn via onze stichting Escuela Blanche Dael of via onze eigen bedrijfsvoering. Voor onze klanten zijn wij natuurlijk altijd aanspreekbaar en trachten we adequaat te reageren op vragen en
problemen. We voelen ons verantwoordelijk tot en met het eindresultaat op
tafel bij de gast. Daartoe zijn wij in staat omdat wij dicht bij de klant zitten en omdat onze aandacht vooral uitgaat naar onze bestaande klandizie.

MAASTRICHT
Wij houden van koffie, thee en vers gebrande pinda’s. Van het ambacht,
van de geur, de smaak, de warmte. Van de zintuigen die het prikkelt en
van de ontmoeting die het stimuleert. Van alles eigenlijk. Wij zijn Blanche Dael. Dé koffiebranderij en theepakkerij uit Maastricht. In Maastricht
liggen onze wortels. In de stad die stijl en goede smaak koestert, branden
wij koffie en pakken wij thee voor oprechte genieters. Voor mensen die,
net als wij, veel waarde hechten aan kwaliteit en stijl zonder onnodige
opsmuk. Voor mensen die kiezen voor eerlijke producten met een echt verhaal. En Maastricht is voor ons een warm bad. We zijn trots op onze stad.
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BEZOEK LAS FLORES KOFFIESCHOOL
GUATEMALA, FEBRUARI 2020

STICHTING ESCUELA
BLANCHE DAEL
Ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van Blanche Dael is er
uit dankbaarheid een schenking
gedaan aan de Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika (PIMMA). Zo verbonden we het genoegen van het
leven in Maastricht met de behoefte aan onderwijs voor kinderen in
Guatemala, een van de landen
waar onze koffie vandaan komt.
Naar aanleiding hiervan is er een
langjarige samenwerking met
PIMMA ontstaan en is er intern
een eigen stichting in het leven
geroepen: Stichting Escuela Blanche Dael. Die stichting is opgericht met als doel om kansen te

vergroten voor kinderen in afgelegen koffieregio’s in Guatemala.
Juist aan het begin van de koffieketen is er nood aan onderwijs.
Door te luisteren naar de noden
van mensen daar, dragen wij met
onze stichting en samen met onze
afnemers bij, door een deel van
onze koffieprijs te gebruiken om
projecten uit te voeren waar kinderen baat bij hebben. Maar we
dragen bijvoorbeeld ook bij aan
noodhulpprojecten zoals na vulkaanuitbarstingen, orkanen of
in 2020 door Corona. Om zo veel
mogelijk projecten te kunnen
steunen zamelen we geld in door
vrijwilligerswerk te verrichten,
door fooien te sparen, door veilingacties, etc. De inkomsten die
daarmee worden behaald worden
verdubbeld door Blanche Dael.

‘Er is sprake van een ultieme match tussen Blanche Dael en haar MVO –
activiteiten. Dat jezelf kunt genieten van een heerlijk kopje koffie en daarmee een bijdrage levert aan een beter toekomstperspectief voor de kinderen
in Guatemala is de essentie van een verantwoord MVO. PIMMA* heeft dit
zelf mogen ervaren, mede dankzij de uitstraling en betrokkenheid van de
medewerkers, maar zeker ook gelet op de resultaten van de projecten in
Guatemala’.
-JOLAND SLANGEN, VOORZITTER STICHTING PIMMA
*Stichting Pimma bouwt scholen in Midden-Amerika, inmiddels zijn dat er 11
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De MVO principes, kernthema’s en de daarbij behorende onderwerpen vormen in hun geheel de basis voor praktische richtlijnen voor de implementatie van MVO binnen ons bedrijf. De MVO principes zijn het fundament voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast deze principes onderscheidt de ISO26000 richtlijn zeven MVO kernthema’s met
bijpassende onderwerpen. Deze MVO kernthema’s en onderwerpen zijn dynamisch en wij
kunnen de prioriteit van de onderwerpen zelf bepalen. De principes en kernthema’s vormen
samen de pijlers voor duurzame ontwikkeling. Wij verwerken de door de VN vastgestelde
Sustainable Development Goals (SDGs) in ons MVO beleid. Wij voorkomen daarmee dat het
een los duurzaamheidsverhaal blijft, omdat de SDGs een praktische invulling geven aan het
beleid binnen de organisatie. De SDGs maken onze doelen inzichtelijk en goed ‘leesbaar’.
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04. DUURZAAMHEID EN
BLANCHE DAEL
Voordat onze klanten onze koffie drinken,
gaat daar een heel proces aan vooraf. De
koffieketen start vaak in een ontwikkelings
land en eindigt meestal in een ander continent. Iedere stakeholder heeft zijn eigen noden en behoeften. Om balans in de keten te
brengen is bewust MVO dringend nodig.
Maar wat betekent duurzaamheid voor ons
als bedrijf? In algemene zin betekent duurzaamheid balans vinden tussen sociale
vraagstukken, milieu en winstgevendheid
afgestemd op de belangen van onze stakeholders. Als we hier onze eigen invulling
aan geven betekent duurzaamheid: opbouwen in plaats van afbreken en werken aan
een betere toekomst voor volgende generaties. Het is voor ons duidelijk dat dit verslag geen eindverslag is maar een start om
‘duurzaamheid’ een invulling te geven en in
ons beleid mee te nemen.
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5.1. REKENSCHAP AFLEGGEN
Blanche Dael is verantwoordelijk voor de effecten van haar bedrijfsvoering. Het branden van
koffie en pinda’s, maar ook het verpakken en het
transport zijn activiteiten die een effect hebben
op de maatschappij, het milieu en de economie
(People, Planet, Profit). Wij zijn dus ook verantwoordelijk voor de acties die wij ondernemen
om deze (negatieve) effecten aan te pakken. Hoe
leggen wij rekenschap af over deze effecten?
• Wij communiceren over onze bedrijfsvoering
in mailings met onze klanten. Met daarin
een vaste rubriek over MVO.
• Onze nieuwe branderij in het Sphinxkwartier is transparant van opzet en voldoet aan
adequate milieueisen.
• In de onderliggende ISO26000 zelfverklaring
benoemen we de impact van onze bedrijfsvoering en leggen we onze ambities vast om
die impact te optimaliseren.

Terugblik op de afgelopen 6 jaar
Voor ons betekent rekenschap afleggen ook het
evalueren van doelen die wij voor onszelf gezet
hebben in de eerste versie van de zelfverklaring
uit 2014. Tijdens het samenstellen van de onderliggende ISO26000 onderbouwing hebben
wij sommige doelen geherformuleerd of aangepast aan de huidige tijd. Dit waren onze doelen
uit 2014 met daarop een reflectie:

05.
DE ZEVEN
MVO PRINCIPES

•‘Het opstellen van een duidelijk en duurzaam
sponsorbeleid’. Ons sponsorbeleid is gefocust op
de Stichting Escuela Blanche Dael. Verder geldt
dat we in alle redelijkheid maatschappij-positieve initiatieven steunen met kleine bijdrages
en daarnaast sponsoren we middels koffie of
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andere materiele zaken culturele events en kunnen enkele sportclubs op onze financiële steun rekenen.
•‘Het samenwerken met lokale partners om het gastronomisch profiel van de regio
Maastricht te verbeteren’. Blanche Dael participeert in streekproducten-initiatieven en is actief in de twee restaurantverenigingen in Maastricht: Les Tables en
Maastricht culinair.
•‘Het bij voorkeur aankopen van gecertificeerde koffie wanneer die van dezelfde
kwaliteit beschikbaar is’. Een voorbeeld hiervan is de Colombia Kachalú. Een frisdroge koffie met citrische tonen uit Colombia. Dit was een duurzaam alternatief
voor de reguliere Colombia Excelso. Voor ons is een duurzaam alternatief als de
koffie in het bezit is van een label zoals Rain Forest Alliance. Daarmee wordt aangetoond dat de boer zich inspant om elk jaar te werken aan duurzame productie.
•‘Het streven naar de aankoop van
tenminste 20% duurzaam geproduceerde koffie in 2014’. Ons aandeel
gecertificeerde koffie was op het
hoogtepunt in 2017 83,2%. Op dit
moment is dat percentage zo’n 50%.
Dit percentage gaat over verschillende soorten koffie met de labels
van Rain Forrest Alliance en Organic. De daling heeft te maken met
het wegvallen van een grote origine
in Guatemala. We kijken altijd primair naar de beste smaak, en het is
ons (nog) niet gelukt om een gecertificeerde vervanger te vinden voor de
koffie uit Guatemala. Dit is overigens niet gezegd dat de vervangende plantage
niet duurzaam werkt. Van onze leveranciers verlangen we in elk geval dat ze verklaren dat er geen kinderarbeid aan te pas komt en omdat we enkel specialty koffie
kopen, weten we dat de koffie ruim boven de marktprijs is betaald*.
•‘Het vergroten van de invloedssfeer in de keten om waar nodig te werken aan de
verbetering van People, Planet en Profit. In eerste instantie door de selectie van
concrete projecten in samenwerking met koffiemakelaar Efico’. Inmiddels zijn er tal
van gesprekken geweest met Efico over samenwerking op het vlak van MVO en
door de deelname het Future Proof Coffee Collective van MVO Nederland hebben
we actie genomen op het gebied van True Cost Accounting.
*Wij baseren onze uitspraken over prijzen op de geldende Coffee Futures indexprijs op de beurs van
New York en op uitspraken van onze toeleveranciers die ons verzekeren dat wij een eerlijke prijs
betalen. Wij hebben geen informatie over de daadwerkelijke prijs die de boer ontvangt en wat hij
aan zijn plukkers betaalt. Wij realiseren ons dat dat ruikt naar ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.
Dit is juist de reden dat wij zijn gestart met een aantal projecten om hier meer transparantie in te
realiseren.
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5.2. TRANSPARANT ZIJN
Als organisatie willen wij transparant zijn en rapporteren over onze werkzaamheden en activiteiten. In november 2020 zijn wij verhuisd naar het Brikkegebouw
in het Sphinxkwartier in Maastricht. Hier in ons nieuwe gebouw geven wij een
nieuwe betekenis aan transparantie. Zo kunnen klanten en bezoekers zien hoe wij
werken en krijgen ze antwoorden op al hun vragen over koffie en thee.
Wij communiceren zo transparant mogelijk naar onze stakeholders:
» Via onze website www.blanchedael.nl waar de algemene historie, visie en activiteiten zijn geplaatst en ook alle product-data worden gepubliceerd.
» Via productinformatie op onze verpakkingen: ingrediënten, samenstelling, gebruiksadviezen en productie c.q. houdbaarheidsdata. Wat onze koffieboeren betreft, streven we volledige traceerbaarheid na:
• Wij vragen informatie op over: de gebruikte variëteiten, oogstmethodes
		 en aanbouwhoogte (bij voorkeur boven 1500 meter). Over de eigenaar van
		 de plantage, over productieniveau (bij voorkeur niet hoger dan 500 zakken
		 per oogst), over smaakeigenschappen (bij voorkeur 84+ volgens het SCA
		 cuppingform) en over garanties dat er geen kinderarbeid plaats vindt.
• Koffie dient te worden aangeleverd in samples na uitgebreid proeven wordt
		 er pas beslist over aanschaf ervan.
• Indien beschikbaar in de juiste kwaliteit en smaak, gaat onze voorkeur uit
naar organic gecertificeerde  koffies
• Indien mogelijk treden wij rechtstreeks in contact met onze producenten
» Tijdens bezoeken van klanten brengen we ze op de hoogte van onze productieprocessen en ons inkoopbeleid. Voor het keuren van koffie gebruiken we een transparante norm (conform CQI-standaarden).
» Jaarlijks informeren wij onze zakelijke klanten over ons prijsbeleid en de achtergronden daarvan. We hanteren een transparante, op afnamevolume gebaseerde,
prijszetting en wijken daar niet van af.
» Onze algemene levervoorwaarden zijn beschikbaar op de website.
» Deze ISO Zelfverklaring met daarin ons MVO beleid en onze ambities wordt gepubliceerd op onze website en op het NEN-platform.
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5.3. ETHISCH GEDRAG
Eerlijkheid-duurt-het-langst is ons devies. Geen haar op ons hoofd die overweegt om regel- of wetgeving te breken
voor ons eigen gewin. Dat is een kwestie
van vertrouwen uiteraard, maar na een
bestaan van ruim 140 jaar met een smetteloze staat van dienst (zonder juridische
disputen, onderzoeken van de belastingdienst of anderszins) mogen wij stellen
dat ethisch zakendoen in ons bloed zit.
Wij hechten grote waarde aan gelijkwaardigheid en vrijheid. Onze relatie met onze afnemers en andere stakeholders is gebouwd op de kwaliteit
van onze dienstverlening en op het,
op elk moment, verantwoording kunnen afleggen over onze activiteiten.
Onze medewerkers ontvangen aan het
begin van hun dienstverband een handboek met daarin gedragsregels. Wij
communiceren voortdurend over de ontwikkeling van de organisatie en de effecten en kansen daarvan op en voor de
medewerkers. In het geval een werknemer een probleem ervaart dat hij niet
binnen de organisatie wil aankaarten,
beschikken wij over een externe vertrouwenspersoon waar men terecht kan.
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5.4. RESPECT VOOR STAKEHOLDERBELANGEN

Blanche Dael gedijt bij de gratie van
haar omgeving, haar stakeholders (zie
6. Stakeholders). We hebben consumenten en business-to-business als klanten.
Onze leveranciers bevinden zich over
de hele wereld en door onze retail-outlets en ons productieproces zijn we een
factor van betekenis in onze omgeving.
Zonder de belangen van onze stakeholders te kennen en daar rekening mee
te houden, hebben wij geen bestaansrecht. Na onze verhuizing naar de binnenstad van Maastricht is het duidelijk
dat de belangen van de groep bewoners
rondom onze branderij in belang toeneemt. Wij hebben daarom geïnvesteringen in een naverbrandingsinstallatie en in een extra hoge schoorsteen.

5.5. RESPECT VOOR
RECHTSORDE
(WET- EN REGELGEVING)

5.6. RESPECT VOOR INTERNATONALE
GEDRAGSNORMEN

Nederland mag gerekend worden tot de
landen met de hoogste normstelling qua
gedrag en ethisch zakendoen. Van deze
norm gaat Blanche Dael dan ook uit bij
haar sporadische internationale contacten. Afwijkingen hiervan zullen van
geval tot geval worden bekeken. Voor
ons zijn internationale gedragsnormen
niet direct van toepassing omdat onze
handel via coöperaties en makelaars
plaatsvindt. Een voorbeeld waarbij wij
internationale gedragsnormen toepassen zijn de internationale ISO26000
richtlijnen voor MVO. Tevens houden
wij ons aan de Europese Algemene Levensmiddelenwet die kaders geeft over
de voedselveiligheid voor consumenten.
Ook houden wij ons aan de HACCP.

Blanche Dael hecht veel waarde aan
goed werkgeverschap en aan professionele dienstverlening. Wij werken
te allen tijde conform regel- en wetgeving. Onze medewerkers krijgen de
benodigde trainingen. Regels worden
nageleefd in ons bedrijf en gebouw
d.m.v. de CAO en algemene voorwaarden. Middels een plan van aanpak
volgens de RI&E-wetgeving inventariseren wij de risico’s van het werk en
welke maatregelen daarvoor getroffen
dienen te worden. Ook worden er jaarlijkse accountantscontrole en niet-periodieke belastingcontroles uitgevoerd.
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5.7. RESPECT VOOR
MENSENRECHTEN

Wij erkennen, respecteren en stimuleren de Universele Verklaring van
de rechten van de Mens. In dit kader
vindt Blanche Dael dat er in elk geval
voorkomen moet worden dat er sprake
is van kinderarbeid of uitbuiting bij de
productie van haar koffie en thee. Dit
kunnen wij uitsluitend bewerkstellingen door nauw samen te werken met
gelijkgestemde koffiemakelaars. Makelaars met een sterk netwerk, die rechtstreeks in contact staan met de producenten. En die een actief beleid voeren
op het thema van mensenrechten.
De makelaar verzorgt de voorselectie van koffiestalen, de contracten

met producenten en exporteurs, alle
aspecten rondom verzekering, transport, betalingsverkeer en valutarisico.
Blanche Dael hecht er veel waarde
aan om hiermee een onafhankelijke
vertrouwensband mee op te bouwen,
Ons belangrijkste contact in deze sector is Efico. Met deze makelaar werken
we nauw samen op kwaliteit, ethisch
zakendoen
en
ontwikkelingshulp.
Om een en ander te formaliseren zullen wij in de nabije toekomst een
verklaring opstellen in de vorm van
een document ter ondertekening
door de makelaar, waarin men onder andere stelt dat er op de plantage van de betreffende koffieproducent geen sprake is van kinderarbeid.
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06. STAKEHOLDERS
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OPSLAG NIEUWE BRANDERIJ
BRIKKEBOUW

A

ls organisatie respecteren wij de
belangen van onze stakeholders
die door onze besluiten en activiteiten
worden beïnvloed. Een stakeholder is
een ‘organisatie of persoon’ met wie rekening (moet worden) wordt gehouden
bij het maken van beslissingen en die
eventueel zelf invloed op onze activiteiten uitoefent. We zijn een van de laatste schakels in de vrij lange koffieketen
en onze invloed op de keten is relatief
klein. Onze invloed in onze directe omgeving is uiteraard groter.

Onze stakeholders kunnen worden
opgedeeld in primaire en secundaire
stakeholders. Een primaire stakeholder heeft grote invloed en heeft een
direct belang, een secundaire stakeholder heeft geen direct belang maar wel
invloed. Door middel van een matrix
hebben we onze stakeholders geïdentificeerd en geprioriteerd op basis van
hun invloed op en hun belang bij onze
bedrijfsvoering. Het belang gaat over
de mate waarin de stakeholder belang
heeft bij het handelen van de organisatie. De invloed gaat over de mate waarin de stakeholder invloed heeft op het
handelen van de organisatie.
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ONZE PRIMAIRE STAKEHOLDERS ZIJN:
1 EIGENAAR
De eigenaarsfamilie van Blanche Dael.

2 MEDEWERKERS
± 30 medewerkers in productie, winkel, verkoop, marketing, horeca,..

3 ZAKELIJKE KLANTEN
Horecabedrijven, wederverkopers en kantoren.

4 PARTICULIEREN KLANTEN
Consumenten in onze winkels en/of webshop, bezoekers van onze branderij.

5 LEVERANCIERS VAN GRONDSTOFFEN
Koffiemakelaars, groothandels in thee, noten en zoetwaren en dergelijke.

6 OVERIGE LEVERANCIERS
Leveranciers van verpakkingen, glas/porselijn, zoetwaren, drukwerk,
reclamebureau, etc.

ONZE (SECUNDAIRE) OVERIGE STAKEHOLDERS ZIJN:
a LOKALE GEMEENSCHAP MAASTRICHT, INCL. GEMEEMTELIJKE OVERHEID
Blanche Dael is sinds 1878 gevestigd in Maastricht en op dit moment zijn er
8 locaties (inclusief Coffeelovers) in Maastricht.

b BEWONERS IN DE BUURT VAN DE BRANDERIJ
Bewoners en bedrijven in het Sphinxkwartier.

c BELANGENGROEPEN
Blanche Dael is actief lid van de restaurantverenigingen Les Tables en Maastricht Culinair, bestuurslid van Centrum Management, lid van Sphinxkwartiermakers, MKB, LWV en KHN.

d FINANCIERS
Rabobank, Het Restauratiefonds, private investors.
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1. EIGENAAR
Belang = Zeer Hoog. Logischerwijs
heeft de eigenaar een zeer hoog belang
bij het handelen van de organisatie.
Invloed = Zeer Hoog. Aangezien de eigenaar ook directeur is, is de invloed
zeer hoog.

2. MEDEWERKERS
Belang = Zeer Hoog. Wij willen medewerkers zinvol werk bieden in een prettige sfeer met bij voorkeur perspectief
op doorgroei. Het belang voor de medewerkers bij de ontwikkeling van Blanche Dael is zeer hoog.
Invloed = Hoog. De kwaliteit van de
medewerkers is van grote invloed op
het functioneren en de prestaties van
ons bedrijf.

3. ZAKELIJKE KLANTEN
Belang = Hoog. Wij leveren koffie, machines en trainingen en daar hebben zij
een hoog belang bij. Hun klanten zijn
vaak gehecht aan de ‘vaste’ koffie en
daar verdient de klant een marge op
van 80%. Vlekkeloze aanvoer en 100%
functionerende apparatuur is van groot
belang.
Invloed = Middel. Zakelijke klanten
hebben een gemiddelde invloed op onze
activiteiten. Zij kunnen bijvoorbeeld
stoppen met afnemen of niet betalen
of ons vragen hen te helpen met hun
problemen. Opgeteld moeten wij onze
organisatie daar wel op inrichten.

4. PARTICULIERE KLANTEN

Invloed = Hoog. Particulieren zijn opgeteld een factor om rekening mee te
houden. De wijze van bestellen en communicatie en de ontwikkeling van communicatiemiddelen is van blijvende
invloed op de inrichting van onze organisatie.

5. LEVERANCIERS VAN
GRONDSTOFFEN
Belang = Hoog. De aanvoer van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen is
niet altijd vanzelfsprekend. En het
vergt enig specialisme om het gekochte product volgens afspraak en zonder
risico op de plaats van bestemming te
krijgen en wanneer dat niet lukt een
alternatief te vinden. Een solide relatie
met leveranciers is daarom belangrijk.
Bovendien gaan hier substantiële geldstromen in om en loopt de leverancier
toch ook zeker risico.
Invloed = Hoog. Grondstofprijsveranderingen of problemen in de aanvoer of
kwaliteit van grondstoffen hebben grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering.

6. OVERIGE LEVERANCIERS
Belang = Hoog. Product ontwikkeling
is belangrijk voor Blanche Dael. Dat
gaat vaak gepaard met een nauwe samenwerking met leveranciers en met
en lange doorlooptijden. Leveranciers
zijn deels afhankelijk van onze
plannen.
Invloed = Middel. Er is meer concurrentie in dit segment leveranciers. Alternatieven zijn makkelijker voor handen.

Belang = Middel. Particulieren die een
grote voorkeur koesteren voor onze
producten hebben er een belang bij dat
wij dit continueren. Anderzijds zijn er
natuurlijk genoeg alternatieven op de
markt.
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KOFFIE café
BRIKKEBOUW
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a. LOKALE GEMEENSCHAP MAASTRICHT, INCL. GEMEENTELIJKE OVERHEID
Belang = Middel. Blanche Dael is
sinds 1878 onafgebroken aanwezig in
de Wolfstraat 28 in de binnenstad en
sinds 2020 ook in een monumentaal gebouw in de prestigieuze stadontwikkeling ‘Sphinxkwartier’. Blanche Dael is
een van de weinig nog authentieke zaken in Maastricht en bovendien zorgt
ze voor (lekkere) geur van koffie en pindabranden.
Invloed = Laag. Zo lang we ons aan de
afspraken houden binnen de verleende
vergunningen, is de invloed van de gemeentelijke overheid gering.

b. BEWONERS IN DE BUURT VAN DE
BRANDERIJ
Belang = Hoog. De lokale omgeving
heeft belang bij onze activiteiten zoals
het ontstaan van geur tijdens het branden van koffie. Ook het aan- en afrijden van vrachtverkeer kan verstorend
werken.
Invloed = Middel. Blanche Dael voldoet
aan de eisen qua geur en transportbewegingen. We moeten er wel rekening
mee houden dat wanneer er wordt geklaagd over overlast wij zullen moeten
aantonen dat we het mogelijke doen

om dit te voorkomen c.q. te verhelpen
en desnoods extra maatregelen treffen.
Voor omwonenden willen wij een prettige buur zijn.

c. BELANGENGROEPEN
Belang = Laag. Een actieve rol van
Blanche Dael als ‘toonaangevend bedrijf met een reputatie’ wordt wellicht
op prijs gesteld en enigszins verwacht,
maar is verder niet van groot belang.
Invloed = Middel. De invloed van belangengroepen is gering, gezien het feit
dat dit louter op vooruitgang georiënteerde groepen zijn en niet met een activistisch oogmerk.

d. FINANCIERS
Belang = Middel. Onze prestaties zijn
van belang voor onze financiers. Men
vindt het prettig als wij onze betalingsverplichtingen nakomen en als wij een
duurzame bedrijfsvoering hanteren.
Invloed = Laag. Naast onze betalingsverplichtingen zullen wij regelmatig
inzicht moeten geven in de financiële
ontwikkelingen en prognoses. Mochten
er financiële problemen zich voordoen,
dan kan de invloed van de financiers
hoog worden.
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INVLOED

OVERZICHT
STAKEHOLDERS

1. Eigenaar

4. Particuliere
klanten

5. Leveranciers
grondstoffen

2. Medewerkers

3. Zakelijke
klanten

C. Belangengroepen

Zeer hoog
Hoog
Middel
Laag

6. Overige
leveranciers
A. Lokale
gemeenschap

B. Buurtbewoners

D. Financiers

BELANG
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07. KERNTHEMA’S

In het document ‘Relevantie, Significantie en
Prioriteit van de ISO26000 onderwerpen’ hebben wij de bijbehorende onderwerpen van de
kernthema’s vastgesteld die voor ons van toepassing zijn en waar wij impact op kunnen hebben.
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7.1. BESTUUR VAN ORGANISATIE

Blanche Dael is een familiebedrijf dat wordt geleid door een eigenaar-directeur.
Het bestuur van de organisatie is een cruciale factor om onze ambities te behalen
en om de MVO doelen te halen. De directeur krijgt advies van het Management
Team (MT), bestaande uit de teamleiders van de verschillende afdelingen. Hieronder is door middel van een organogram inzichtelijk gemaakt hoe Blanche Dael is
georganiseerd.

MVO en het bestuur van organisatie
Binnen de organisatie is een medewerker aangesteld om MVO een levend thema
te houden en om de voortgang aan te jagen en op te volgen. Andere sleutelspelers
zijn de inkoper van koffie, die mede dit document heeft geschreven en de leden van
de Stichting Escuela Blanche Dael die betrokken zijn bij ontwikkelingswerk. De
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van ons MVO beleid ligt bij ons Management Team (MT). Tijdens het MT overleg, vier keer per jaar, wordt ons MVO beleid
besproken en wordt er gekeken naar de voortgang van onze Sustainable Development Goals (SDG).  
Daarbij werden we in 2020 geholpen door een stagiaire van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen bij het opstellen van dit ISO 26000 document en het coördineren van het
TCA project.
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7.2. MENSENRECHTEN
Binnen het kernthema mensenrechten
hebben wij een aantal onderwerpen geselecteerd die voor ons hoge relevantie
hebben en waar wij mogelijk een impact
op kunnen hebben. Een groot deel van
de kernproducten van Blanche Dael komen van buiten de Europese Unie. ‘Due
Dilligence’ (zorgvuldigheid) is daarbij
erg belangrijk. Met veel zorg kopen wij
onze producten in via koffie- en theemakelaars waar wij al jaren goede contacten mee hebben. Naast het garanderen
van de koffie kwaliteit, proberen deze
organisaties er ook veel aan te doen om
mensenrechten te waarborgen en risicosituaties te vermijden. Helaas is de

koffieketen erg complex en is deze garantie niet helemaal uit te sluiten. Om
dit te verbeteren en de transparantie
tussen alle schakels te verhogen, hebben wij dit meegenomen in onze doelstellingen. Om deze doelen te verwezenlijken zijn wij een document aan het
ontwikkelen dat een aantal garanties
stelt die wij belangrijk vinden voor het
waarborgen van de rechten van de koffieboeren (bijv. het uitsluiten van kinderarbeid). Om dit document effectief
te laten zijn, moeten onze leveranciers
deze garanties aanvinken en daar bewijs voor aanleveren willen wij de zakelijke relatie voortzetten.
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7.3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Het hebben van goede arbeidsomstandigheden hoort bij
goed werkgeverschap. Blanche Dael voert een arbeidsomstandighedenbeleid voor het tegengaan van seksuele
intimidatie, agressie en geweld. Om goede omstandigheden te creëren is er een preventiemedewerker aangesteld. Deze heeft als taak om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor alle locaties zijn
Risico-inventarisaties en Evaluaties opgesteld. Rondom werkcondities hebben wij als werkgever een aantal
maatregelen genomen die ervoor zorgen dat onze medewerkers veilig en efficiënt kunnen werken. De apparatuur waarmee gewerkt wordt (o.a. koffiebrander)
wordt goed onderhouden en regelmatig gekeurd. Voor
de veiligheid van de medewerkers worden er persoonlijke beschermingsmiddelen aangeboden zoals gehoorbescherming, werkkleding en werkschoenen. Onze productieprocessen hebben invloed op de belasting van het
lichaam (tillen, bukken, voor langere tijd staan, etc.).
Omdat wij korte lijnen hebben binnen het bedrijf kunnen medewerkers zich makkelijk melden mochten zij
klachten hebben. Er wordt individueel gekeken naar
elke situatie en er wordt actief naar een passende oplossing gekeken.
Wij bieden zowel werk aan voor academici als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben
duidelijke contracten en functieomschrijvingen opgesteld en de cao-voorwaarden worden gehanteerd. Voor
al onze medewerkers kijken wij naar de persoonlijke ontwikkelingskansen. Zo is er de
mogelijkheid om verschillende opleidingen
en trainingen volgen, zowel intern als extern. Hierbij kan gedacht worden aan onder
andere koffie- en theetrainingen, BHV en
een heftruckcertificaat.
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7.4. MILIEU
Aangezien wij eind november
een nieuwe branderij hebben
betrokken, hebben we nog geen
gegevens over energieverbruik.
Wat we wel kunnen stellen, is
dat we een monumentaal gebouw gerestaureerd hebben en
opnieuw in gebruik genomen
hebben. Met vloerverwarming,
achterzetramen en een aansluiting op stadsverwarming (restwarmte van de nabijgelegen
Sappi-fabriek) hebben we maatregelen tegen milieuvervuiling
hebben getroffen. We beschikken over een naverbrandingsinstallatie die ervoor zorgt dat
minder schadelijke gassen en
stoffen de branderij verlaten.
De
naverbrandingsinstallatie
zorgt er ook voor dat de lokale
omgeving minder last heeft van
geurvervuiling. Deze installatie
draait op groen gas. Daarnaast
zijn we alert op verpakkingsgebruik. We gebruiken zo veel

mogelijke ‘lichtvoetige’ verpakkingen, hergebruiken oude
verpakkingen en onze koffiezakjes en koffiecups zijn van organisch afbreekbaar materiaal
gemaakt. We zorgen ervoor dat
onze routes zo efficiënt mogelijk
worden ingedeeld. Tijdens het
leveren gebruiken wij kratten
die wij vervolgens retour nemen
en hergebruiken tijdens de volgende route. Hierdoor worden
er geen onnodige verpakkingen
eenmalig gebruikt. Wij gebruiken zo veel mogelijk papieren
zakken in plaats van dozen omdat dit minder ruimte inneemt,
waardoor we in één lading meer
kunnen meenemen.

SANTA ANITA
COSTA RICA
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7.5. EERLIJK ZAKENDOEN
Voor ons betekent eerlijk zakendoen, zoals eerder
vermeld in onze kernwaardes, transparant communiceren en ervoor zorgen dat de relaties die wij aan
gaan worden gebruikt voor positieve uitkomsten, zoals bijvoorbeeld met onze stichting Escuela Blanche
Dael. Voor onze medewerkers worden in ons handboek duidelijke gedragsregels genoemd. We stellen
onze contracten zelf op, en hanteren geen zogeheten
‘wurgcontracten’. Men kan op elk moment boetevrij
stoppen met een samenwerking. Om de traceerbaarheid binnen de koffieketen te vergroten bevragen wij
onze belangrijkste contacten hierover en nemen wij
gepaste stappen om de transparantie zo groot mogelijk te maken.

‘Er zijn vandaag de dag vele uitdagingen voor koffieboeren. Met
onze EFICO Foundation zetten we ondermeer in op kennisoverdracht, klimaatsverandering en duurzame inkomensverhoging. In een vak waar mensen centraal staan, zijn lange-termijn
partnerships essentieel. Het is inspirerend dat Blanche Dael op
een structurele manier duurzame keuzes maakt die de koffiegemeenschap positief beïnvloeden. Dankzij de sterke samenwerking
tussen Escuela Blanche Dael & EFICO Foundation sinds 2014,
hebben meer dan 70 jongeren toegang tot kwaliteitsonderwijs.
Samen met Blanche Dael’s aankoop van duurzame kwaliteitskoffies zorgt dit voor een hefboomwerking op economisch, sociaal en
milieu-vlak. Een sterke basis voor de toekomst’.
- DORIEN VAN DUN, EFICO & EFICO FOUNDATION
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7.6. CONSUMENTEN
AANGELEGENHEDEN
Het verstrekken van nauwkeurige en
accurate informatie rondom de producten die wij verkopen, wordt gedaan
middels onze algemene voorwaarden,
informatie over de koffies op onze website, en op de koffieverpakking zelf.
Daarnaast hebben wij een privacy statement waarin wij laten zien welke gegevens wij nodig hebben, hoe wij deze
gebruiken, bewaren en beveiligen. Een
voorbeeld van het garanderen van veiligheid is dat wij onze koffie ontstenen,
zodat er geen vuil wordt mee geroosterd. Door de Nederlandse Voedselen Waren Autoriteit (NVWA) wordt
steekproefsgewijs
laboratoriumonderzoek gedaan naar produtcteigenschappen, dit blijkt al 142 jaar in orde.
We streven ernaar om altijd kwalitatief hoogstaande producten te leveren.
Mocht een klant toch ontevreden zijn
kunnen zij dit melden via onze klachtenregeling. De binnendienst van Blanche
Dael is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar via telefoon, mail en Social
Media. Wij reageren binnen 24uur op
vragen of klachten van consumenten en
hanteren een royaal compensatiebeleid
in geval van misverstanden of fouten.

7.7. BETROKKENHEID BIJ
EN ONTWIKKELING VAN
DE GEMEENSCHAP
Blanche Dael is een begrip in Maastricht en de regio daar omheen. We
vinden het belangrijk om betrokken
te zijn bij de gemeenschap. Met de
realisatie van onze nieuwe branderij
voegen wij een hoofdstuk toe aan ons
bedrijf, maar ook aan onze eigen stad.
Zoals gezegd is Blanche Dael begaan
met haar omgeving. Voor ons creëren
koffie en thee momenten van warmte en hopelijke fijne ontmoetingen. Zo
beschouwen we ons bedrijf ook. We
koesteren de warme band met onze
omgeving en willen betekenisvol zijn
voor stad en regio. Onder andere door
werkgelegenheid te bieden aan een
scala van mensen, maar ook door sponsoring (bij voorkeur aan initiatieven
voor sociaal zwakkeren) en deelname
aan evenementen en door actieve participatie in belangengroepen. Het uitgangspunt van onze sponsoring is dat
de activiteiten mensen samenbrengt.
Een paar van de maatschappelijke initiatieven die wij steunen zijn bijvoorbeeld Zweit veur Leid, Stichting Trajekt, Nederlandse Dansdagen en koffie
voor buurthuizen en ontmoetingspunten. Ook nemen wij deel aan het
Preuvenemint en Chateau Maestricht.
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‘Wij zijn nog altijd zeer verheugd en
dankbaar voor de ondersteuning van
Blanche Dael. De smaak van de koffie is nog altijd van de hoogste kwaliteit!’  
- Servé Habets voorzitter van huiskamer Sjuif-aen
Huiskamer Sjuif-aen is een ontmoetingsplek voor
eenzame ouderen
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08. LOPENDE MVO PROJECTEN
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Op dit moment zijn we actief met een drietal MVO projecten.
Door deze projecten proberen wij onze impact binnen de
koffiesector waar mogelijk te vergroten.

KOFFIEPLANTAGE, SANTA ANITA
EIGENDOM VAN JUAN MANUEL SANCHEZ BENAVIDEZ
COSTA RICA, 2018

8.1. TRUE COST ACCOUNTING PROJECT
In september 2019 hebben wij
ons aangesloten bij het Future Proof Coffee Collective
(FPCC) van MVO Nederland.
Dit project is een samenwerking tussen verschillende koffiebedrijven die trachten te
berekenen wat de echte prijs
van koffie zou moeten zijn.  

Samen met Solidaridad, EY,
True Price en Soil & More is
een Excel-tool ontworpen om de
werkelijke kosten van koffie in
kaart te brengen, met daarin
ook de sociale- en milieukosten
meegenomen.
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W

ij zijn in november 2020 begonnen
met
onze
eerste
tool-meting in Colombia in samenwerking met het Craft Department van
de Federacion Nacional de Cafeteros
(FNC). Zij hebben met twee ‘extensionisten’ (lokale koffie-agronomisten)
en met eigenaar-koffieboer Uberney
Zamboni van de El Limon plantage in
Huila, een eerste meting uitgevoerd.
Het is blijkt een complexe tool te
zijn, die bovendien soms gevoelige informatie vraagt. Een eerste
set data is reeds ontvangen en we
zijn bezig om de set compleet te
maken. De resultaten worden samen met MVO in een breder kader
geïnterpreteerd en geanalyseerd.

Wat wordt er met deze resultaten
gedaan? Ons doel met deze samenwerking is om in kaart te brengen
waar de echte noden liggen bij de koffieboer die aan het licht komen door
deze metingen. We zijn ook benieuwd
naar de definitie van een ‘eerlijke
prijs’ voor koffie en hopen middels
de informatie verkregen van het onderdeel ‘living income’ hier een beter zicht op te krijgen. Wij streven er
ook naar om een langdurige samenwerking op te zetten om zo samen
de noden te reduceren en een duurzame bedrijfsvoering te stimuleren.

‘Het TCA project is een mooi initiatief dat ons als koffiebrander de mogelijkheid biedt om met verschillende stakeholders binnen de koffie industrie samen te werken. Als assistent-projectleider heb ik, samen met de FNC en de
extensionisten werkzaam voor de FNC, deelgenomen aan de uitleg over de
TCA Excel tool. De tool kent nog wel zijn uitdagingen. Waar we voornamelijk tegenaan lopen is de taalbarrière, en het verkrijgen van complete data om
conclusies uit de tool te kunnen trekken. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Naar mijn mening, is het heel belangrijk om constant in contact met elkaar te zijn over de uitwisseling van de gegevens. Dat is een voorwaarde om
uiteindelijk resultaten te krijgen waarmee we de boeren verder kunnen helpen.’
- Julia, stagiaire Blanche Dael
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AFGESTUDEERDE STUDENTEN
LAS FLORES, KOFFIESCHOOL
GUATEMALa, FEBRUARI 2020

8.2. ESCUELA BLANCHE DAEL SCHOOLPROJECT
Met onze stichting maken we
ons sinds 2006 sterk voor kinderen van koffieboeren en koffiegemeenschappen in Guatemala.
Wij geloven dat onderwijs de
enige methode is om armoede
en onrecht te bestrijden. In samenwerking met stichting Pimma is onze eigen school, Escuela
Blanche Dael in Guatemala gebouwd, waar 150 leerlingen les
krijgen. Door te luisteren naar
de behoeftes van de schooldirectie en leerlingen kunnen wij
deze tegemoetkomen en facili-

teren. Onze voorzitter heeft in
februari 2020 de school bezocht.
Het is mooi om te zien dat tijdens
deze reis er een echte connectie met de kinderen is ontstaan.
Tijdens de reis zijn er goede relaties gelegd en tot op heden is er
altijd direct contact met de directeur, de dochter van de directeur
en de schoolkinderen. Door deze
directe banden kunnen we ook
altijd met zekerheid zeggen dat
het geld goed terecht komt en
onze bijdragen echt helpen.
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Een bijzonder project waar wij ons sinds
2016 aan gecommitteerd hebben in samenwerking met de Efico Foundation,
is de Las Flores koffieschool van
Funcafé in Santa Rosa, Guatemala.
Funcafé is de goede doelen-ontwikkelingstak van Anacafé, de nationale
koffieorganisatie van Guatemala.   Het
beroep ‘koffieboer’ komt steeds meer
onder druk te staan. Er worden steeds
zwaardere eisen gesteld aan certificering waardoor voor sommige boeren het
bedrijf niet meer winstgevend is. Daarom is het zo belangrijk om kinderen te
stimuleren om zich te specialiseren tot
koffieboer en hen een toekomst te bieden. Om de twee jaar stellen wij studiebeurzen ter beschikking aan 4 tot 5
kinderen om aan de opleiding tot koffieboer te beginnen. Deze studenten zijn
geselecteerd op hun motivatie en op het
gegeven dat ze zelf de studie niet kunnen betalen. Inmiddels zijn 4 studenten met succes afgestudeerd (december
2019). Er is een tweede lichting van 3
studenten begonnen aan de 2-jarige opleiding en 2 studenten aan de 1-jarige
opleiding tot koffieboer (februari 2020).
Naast het volgen van basisonderwijs
is een vervolgopleiding net zo belangrijk. In samenwerking met stichting
Pimma zijn de plannen goedgekeurd
om een ‘highschool’ te bouwen. Hier
leren de studenten een echt beroep. Wij
vinden dat je met een beroepsopleiding
je kansen op de arbeidsmarkt pas echt
vergroot. We hopen te starten met de
bouw van de nieuwe highschool in 2021.  
Van de schooldirecteur kregen we te
horen dat er een tekort was aan school-

boeken. Daarom zijn we, in samenwerking met de Dominicanen kerk in
Maastricht, een project gestart: ‘adopt
a book’. In deze actie kunnen mensen kiezen welk boek ze willen doneren aan de school, en dit wordt dan
onmiddellijk besteld in Guatemala.
Buiten deze educatie projecten, steunt
Escuela Blanche Dael de school in
noodgevallen, zoals na een vulkaanuitbarsting of bij orkaanschade. In
het begin van de Corona crisis was
er een voedseltekort en hebben wij
22.000 euro opgehaald om op dat moment hun noden te verminderen. Omdat wij kleinschalig opereren weten we
ook dat elke euro goed terecht komt.
Toekomst
Het belangrijkst voor ons is dat we
de kinderen in Guatemala echt steunen. Onze hoofddoelstelling is dan ook
dat de school blijft bestaan. Zodat de
continuïteit om onderwijs te volgen
voor de kinderen blijft en ze, na het
volgen van basisonderwijs, aan een
vervolgopleiding kunnen beginnen.

STICHTING ESCUELA BLANCHE DAEL
Voorzitter: Mireille Fitters (HR manager Blanche
Dael/Mocha Maastricht b.v.)
Penningmeester: Ruud Timmer (Business Controller)
Lid: Marcel Slangen (Koffie Inkoper Blanche
Dael)
Lid: Albert Berghof (Directeur Blanche Dael)
Lid: Jeroen Pardavi (Sales Binnendienst Blanche
Dael)
Lid: Richard Limpens (Teamleider Mocha Maastricht bv)
IBAN: NL86 INGB 000703911
KVK: 14115147
ANBI: 820720872
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UITDELEN VOETBALTENUES
SCHOOLKINDEREN ESCUELA
BLANCHE DAEL, 2020
‘Tijdens mijn reis naar onze school in Guatemala heb ik echt met eigen ogen
gezien hoe de kinderen daar leven. Ik schrok dat er maar één wc was voor
ongeveer 300 kinderen. Met onze inspanningen kunnen we deze noden verhelpen. Onderwijs is de toegang tot een betere toekomst! In 2019 hebben vier
studenten met succes de opleiding tot koffieboer afgerond. Ook is er tijdens
mijn reis groen licht gegeven om een vervolg te geven aan deze vorm van
ondersteuning; het ter beschikking stellen van studiebeurzen voor studenten
van de koffieschool. Hierdoor zijn vijf nieuwe studenten aangesteld. Deze
studenten en hun families heb ik ook mogen ontmoeten. Dat was een heel
speciaal en emotioneel moment. Ons ultieme doel is om hen naar Nederland
te halen en een rondleiding te geven in de nieuwe branderij, zodat ze zien
hoe wij de groene koffiebonen branden en hoe wij hier koffies zetten. Dan is
de cirkel rond.’
- Mireille, voorzitter Stichting Escuela Blanche Dael

UITDELEN VOEDSELPAKKETTEN
TIJDEN BEZOEK AAN GUATEMALA, 2020
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8.3. Interviews met medewerkers
en zakelijke klanten
Tijdens het schrijven van de nieuwe ISO26000 onderbouwing hebben wij interviews gehouden met zowel onze eigen medewerkers
als onze zakelijke klanten. Het interviewen van de medewerkers
had als doel om erachter te komen wat ons eigen personeel (los
van de directeur) van duurzaamheid (in hun eigen leven en op de
werkvloer) vond. Met deze resultaten kunnen we beter inschatten
waar het draagvlak voor MVO ligt bij de medewerkers en hoe wij
hen hierbij kunnen betrekken.
Enkele uitkomsten van de interviews met onze medewerkers:
• De wil om te verduurzamen is aanwezig bij alle medewerkers.
• Veel medewerkers hebben zelf duurzaamheidsdoelstellingen
voor ogen en zouden graag zien dat deze ook behaald worden
binnen het bedrijf.
• Het begrip ‘duurzaamheid’ brengt verwarring met zich mee.
De medewerkers hebben behoefte aan een betere definitie van
duurzaamheid. Ze willen graag dat er een uitvoerbaar duurzaamheidsbeleid wordt ontwikkeld.
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Daarnaast hebben we ook aan een aantal van onze zakelijke klanten gevraagd
hoe zij over duurzaamheid en MVO denken. Het doel van deze interviews is om te
begrijpen waarom zij voor ons gekozen hebben, hoe belangrijk duurzaamheid voor
hen is, en wat zij van ons daarin verwachten. Enkele uitkomsten op een rijtje:
• Er is grote interesse voor duurzamere verpakkingen (met name de vermindering van plasticgebruik).
• Voor zakelijke klanten is duurzaamheid geen hoofdprioriteit bij de keuze van
een leverancier, maar het kan wel een doorslaggevende factor zijn.
• De meerderheid van zakelijke klanten verwacht dat wij ons bezig houden met
duurzaam ondernemen.
• Communicatie over duurzaamheid naar onze zakelijke klanten wordt als gering
ervaren, met name rondom onze stichting Escuela Blanche Dael. Er is behoefte
aan meer communicatie over deze onderwerpen.
• Het merendeel van de zakelijke klanten vindt een eerlijke koffieketen belangrijk, maar kiest in eerste instantie voor onze kwaliteit, smaak, service en onze
ambachtelijkheid.
Met deze informatie hebben wij een beter zicht op de behoeftes en verwachtingen
van onze zakelijke klanten en kunnen wij hier naar handelen.

‘Ik vind duurzaamheid heel belangrijk. Wij gebruiken bijvoorbeeld groene stroom, gerecyclede materialen en we
kiezen voor producten waarvan je weet dat de afkomst in
orde is. Ik denk dat het voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen heel belangrijk is om nu aan duurzaamheid te doen, binnen de mogelijkheden van je bedrijf.’
- Dennis Stroes, eingenaar café Local in Maastricht
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09. DOELSTELLINGEN
VOOR DE PERIODE

2021-2026

V

oor het formuleren van onze doelen
hebben wij gekeken naar de Sustainable Development Goals (SDGs) van de
United Nations. Deze 17 doelen zijn gemaakt om als een universele call-to-action armoede tegen te gaan, de planeet
te beschermen en een betere toekomst
voor iedereen te realiseren. Wij hebben
gekozen om onze MVO doelstellingen te
formuleren aan de hand van een aantal
SDG’s. We hebben de SDGs geanalyseerd op basis van relevantie en impact
voor ons als bedrijf. Daar zijn 6 van de
17 doelen uitgekomen die wij relevant
vinden voor onze MVO doelstellingen
en waar wij impact op kunnen hebben.
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impact - relevantie tabel

		RELEVANTIE

IMPACT

SDG 4		
SDG 8		
SDG 10		
SDG 12		
SDG 15		
SDG 17		

ZEER HOOG
HOOG
HOOG
LAAG
MIDDEL
MIDDEL

ZEER HOOG
HOOG		
HOOG		
MIDDEL
MIDDEL
HOOG		
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KWALITEITSONDERWIJS
BENCHMARK					

GOAL				

ACTIONS

Tot nu toe zijn er 4
kinderen afgestudeerd
aan de koffie school met
een Blanche Dael studiebeurs. Dit schooljaar
zijn 5 nieuwe kinderen
begonnen met een studiebeurs vanBlanche Dael
aan de Santa Rosa Coffee
School in Guatemala.

In totaal hebben in 2025
18 kinderen hun diploma
behaald aan de Las Flores koffie school met een
studiebeurs van Blanche
Dael. Er zouden dan nog
9 kinderen in de komende 5 jaar bij moeten
komen.

> Fondsen werven en
samen met Efico Foundation selectie van
studenten

Er wordt nog geen koffie
ingekocht van studenten
die zijn afgestudeerd met
een beurs

Bij minimaal één van de
kinderen die een studiebeurs hebben gekregen
van ons, koffie inkopen
(mits deze van voldoende
kwaliteit is)

> Contact onderhouden
met afgestudeerde
kinderen

Nog geen studenten van
de Las Flores koffieschool hebben de mogelijkheid gekregen om bij
ons in Maastricht stage
te lopen

Verkleinen van ongelijkheid: geselecteerde
studenten de mogelijkheid bieden om een stage
te lopen bij Blanche Dael
en Coffeelovers

> Selectie en uitnodigen
van studenten, stageprogramma samenstellen,
huisvesting organiseren.

Op dit moment draagt
5% aantal zakelijke
klanten bij aan Escuela
Blanche Dael

+15% aantal zakelijke
klanten die bijdragen
aan de stichting in 2026

> Herkenbaarheid Escuela verhogen tijdens
salesgesprekken en via
marketing-communicatie.
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WAARDIG WERK &
ECONOMISCHE GROEI
BENCHMARK					

GOAL				

ACTIONS

Inkoop van kwaliteitskoffie w.o. drie micro lots.
Gemiddeld Q-grade: 82,7

Inkoop van 10 micro lots.
Gemiddelde Q-grade:
83,5

> Actieve promotie in
Blanche Dael koffiecafé
en winkel, kritisch selecteren van het cupping
team.

Blanche Dael heeft twee
medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst

3 medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst

> Vacature creëren.
> Samenwerking met 		
Athos en Talent

Branderij is geopend in
november 2020. Blanche
Dael is een state-of-the
-art branderij

Blanche Dael behoort
tot de top 5 Tripadvisor
bestemmingen in Maastricht.

> Bezoekersprogramma’s
en workshops ontwikkelen.

Huidig organigram van
Blanche Dael

Vacature creëren voor
getalenteerde assortimentsmanager

> Omzetgroei realiseren

Er is op dit moment geen
impact-rapportage

Éen keer per jaar een
impactrapportage
opstellen

> Informatie verkrijgen
evt. bij True Price over
impactrapportage
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Informatieblad koffie is
summier

Een duidelijk document
creëren met daarin
‘garanties’ van onze
leveranciers over kinderarbeid, onderwijs,
minimumloon, arbeidsomstandigheden en
duurzame landbouw.

> In gesprek gaan met
leveranciers en
gezamenlijk een
document opstellen.

Met 4 koffieboeren is er
persoonlijk contact.

Met alle koffieboeren van
de koffie die wij inkopen
is er persoonlijk contact,
open communicatie en
inzichten in hun inkomsten van koffie

> Mogelijkheden nalopen
bij koffiemakelaars/coöps
voor direct contact
> Alleen koffie kopen als
bekend is wie de koffieboer is

Bij één koffieboer is er
een TCA meting verricht

Bij ten minste één
koffieboer is er een
project opgestart ter
compensatie van verborgen kosten. Minimaal
1 TCA meting per jaar

> Actief opvolgen van
TCA project
> Budget vrijmaken voor
project
> Wanneer koffieprijs
te laag is om alle kosten
eerlijk te betalen, plan
maken om kosten te
verlagen
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ONGELIJKHEID
VERMINDEREN
BENCHMARK					

GOAL				

ACTIONS

Wereldhandelsprijs voor
arabica koffie is $ 1,30
per libras (dec. 2020). De
inkoop van Blanche Dael
is minimaal 2 x deze
prijs.

Maandelijks handhaven
van deze multiplier ook
bij stijgende marktprijzen

> Onze klanten overtuigen wat een eerlijke prijs
voor koffie is, en hoeveel
daar betaald voor moet
worden.
> Constant evalueren of
multiplier behaald wordt

Summier informatieblad
over de koffieherkomst

Een duidelijk document
creëren met daarin informatie over uitsluiting
van kinderarbeid en basis arbeidsvoorwaarden
van plukkers.

> Samenwerken met
koffiemakelaars om dit
document op te stellen

Veelal ontbrekende
informatie over de
herkomst van thee

Basis-informatiedocument beschikbaar voor
elke thee in ons assortiment

> Samenwerken met
theehandelaren om dit
document op te stellen

Binnen ons MT is er
weinig diversiteit

Meer diversiteit (man/
vrouw verdeling) binnen
het MT

> Meer vrouwen aannemen op MT posities
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VERANTWOORDE
CONSUMPTIE & PRODUCTIE
BENCHMARK					

GOAL				

ACTIONS

Restafval en karton worden gescheiden

Plastic, karton, organisch
materiaal én restafval
worden gescheiden.

> Afspraken maken met
afvalbedrijf
> Instructieblad voor
medewerkers

Nu wordt 25% van
alle bestellingen in het
centrum van Maastricht
geleverd per fiets

60% van alle bestellingen
in Maastricht centrum
worden op de fiets
gebracht

> Logistiek inplannen,
afspraken maken met
fietsvervoerder.

Soilon theezakjes en biologisch afbreekbare cups
mogen niet in gft-afval
worden wordt
weggegooid.

Alle biologisch afbreekbare verpakkingen mogen in het GFT afval.
Plastic verpakkingen
worden vervangen door
een alternatief

> Druk uitoefenen op
verpakkingsproducenten
om ‘compliant’ te worden
met afvalstromenbeleid
van de overheid.

Productverpakkingen: PE
folie (25%), papier, alu
en PE (20%) 100% papier
(35%) of PLA (20%)

PE folie (20%), papier,
alu en PE (20%) 100%
papier (35%) of
PLA (25%)

> Verpakkingen zijn
geoptimaliseerd. Een
kleine verschuiving is
nog mogelijk

25% van onze medewerkers maken gebruik van
de fiets

35-50% medewerkers
maakt gebruik van de
fiets voor
woon-werkverkeer

> Fietsplan
herintroduceren

Alle pakbonnen en
facturen worden geprint

In 2025 willen wij
volledig paperless zijn

> Digitaliseren van
pakbonnen en facturen
systeem
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LEVEN OP HET LAND
BENCHMARK					

GOAL				

ACTIONS

‘Autopark’ (7) wordt max
na 5 jaar vervangen en
geupgrade naar nieuwste
uitstootnorm

Alle personenauto’s
(4 stuks) zijn elektrisch.

> Brandstofauto’s vervangen door elektrische
auto’s.

Inkoop Rain Forest
Alliance koffie en
biologische koffie
bedraagt ± 35%

Inkoop Rain Forest
Alliance koffie en
biologische koffie
bedraagt ± 45%

> Samenwerken met
makelaars om hoogwaardige gecertificeerde koffie
te vinden.

Nieuwe branderij is een
heringebruik genomen
industrieel monument.
Het gebouw maakt gebruik van het restwarmtenet van de nabijgelegen
SAPPI-papierfabriek

Alle ramen isoleren door
voorzetramen te plaatsen.

> Offerte aanvragen.

Blanche Dael ontvangt
groepen basisschool-kinderen voor voorlichting
over koffielandbouw in
derde wereld landen.

Aantal groepen vergroten
van 4 naar 12 per jaar.

> Afspraken maken met
scholen voor basis koffie
en thee-educatie
programma’s.
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PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLING TE BEREIKEN
BENCHMARK					

GOAL				

ACTIONS

Blanche Dael is actief in
The Future Proof Coffee
Collective (MVO NL)
en één van de 4 koffiebran-ders met een daadwerkelijk project. Eén
meting is gaande. Er is
een stabiele samenwerking met ketenpartners
(m.n. koffiemakelaars)
om routinematig meting
te doen bij alle koffie
herkomsten.

Minimaal één TCA meting per jaar verrichten

> Opvolging vinden voor
de stagiaire die projectmanager was voor dit
project.
> Per koffieboer, waar
gevalideerde en interpreteerbare TCA data van
beschikbaar zijn, wordt
een plan gemaakt om
kosten te verlagen door
investeringen te plegen
en/of door een hogere
prijs te betalen

Blanche Dael is lid van
MVO, MKB. LWV, KHN,
Maastricht Culinair

Continueren lidmaatschappen en intensiveren
deelname in
MVO initiatieven

> Borgen MVO beleid
en doelstellingen in de
organisatie.

Blanche Dael confronteert toeleveranciers
met vragen en eisen over
transparantie

Toeleveranciers en
Blanche Dael delen
dezelfde ambities en
waarden qua MVO

> In gesprek gaan met
toeleveranciers over gezamenlijke aanpak MVO
c.q. armoedebestrijding
en duurzaamheid
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BRANDERIJ

WINKEL

Aan de Brikkebouw 10
6211 XT Maastricht
043-3213475
office@blanchedael.nl
www.blanchedael.nl

Wolfstraat 28
6211 GN Maastricht
043-3213475
office@blanchedael.nl
www.blanchedael.nl
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