Opdracht Duurzame chocolade – Maatschappelijk Verantwoorde Ketens
Binnen het thema Maatschappelijk Verantwoorde Ketens gaat het over Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen binnen de keten. Het gaat daarmee dus verder dan alleen het eigen handelen van een
bedrijf.
De opdracht ‘Duurzame Chocolade’ gaat over de keurmerken van cacao/chocolade. Op veel
verpakkingen is een keurmerk te vinden, en soms staat er bij dat een bepaald percentage van de
gebruikte cacao voldoet aan een keurmerk. De vraag rijst wat zo’n keurmerk nou eigenlijk betekent, en
welke chocolade kun je nou het beste kopen als je bijv. het beste voor hebt met het regenwoud, of
chocola wil kopen die vrij is van kinderarbeid?

Doel:
Studenten laten kennismaken met het principe Maatschappelijk Verantwoorde Ketens.
Studenten onderzoeken wat bepaalde keurmerken betekenen en wanneer een bedrijf voor een
keurmerk in aanmerking komt. Daarnaast maken ze een ‘ranking’ van de keurmerken, geordend naar
People, Planet, Profit.
Inhoud:
Field research (wat is er te koop), deskresearch, schrijven van een verslag en het ontwerpen van een
‘ranking’
Ondersteuning:
Powerpoint kan ondersteunen bij introduceren van de opdracht
> PPT: Duurzame Chocolade (MVK)
> Casus Cacao
> Beoordelingsformulier
> Dossier: Duurzame voedselproductie en gezonde voedselsamenstelling (GKN)
Bronnen/ websites/ literatuur:
Tony’s Chocolonely:
Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=FBFVgCErMMg
Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=HoSFoYGrROw
Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=GbrJ0JDkUfs
Documentaire- The dark side of chocolate:
http://www.youtube.com/watch?v=7Vfbv6hNeng
http://www.traidcraft.co.uk/Resources/Traidcraft/Documents/PDF/tx/policy_report_Cocoa_Report.pdf
http://www.divinechocolate.com/uk/about-us/research-resources/divine-story/bean-to-bar
http://www.mvonederland.nl/dossier/2/133/dossier_description/1889
https://www.oxfam.org.nz/imgs/whatwedo/fairtrade/OI%20Sustainable%20Cocoa%20Chain.pdf
http://www.milieucentraal.nl/themas/milieubewust-eten/derdewereldproducten/cacao
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/childlabour/
http://campaign.worldvision.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Our-Guilty-Pleasure-ExploitativeChild-Labour-in-the-Chocolate-Industry-Full-Report.pdf
http://www.globalenvision.org/2013/11/05/addictive-supply-chains-why-nestle-can%E2%80%99t-quitchild-labor
http://academymvk.nl/
http://www.rankabrand.nl/chocolade-merken

Inhoud opdracht voor studenten:
Eigen onderzoek naar chocoladeverpakkingen:
• Zoek 10 producten waar cacao in verwerkt zit (mag ook uit het keukenkastje komen)
• Wordt er informatie vermeld op de verpakking of moet je verder zoeken (website..)?
• Welke informatie wordt op de verpakking gegeven over de cacao?
• Maken de producenten duidelijk waar de cacao vandaan komt en of er rekening is gehouden met
duurzaamheid?
• Wordt er een keurmerk (logo) vermeld?
• Wat betekent dat keurmerk?
• Zet de gekochte producten in volgorde van duurzaamheid en licht het toe
Onderzoek naar keurmerken en ontwerpen van een ranking:
• Welke keurmerken zijn er, en hoe betrouwbaar zijn die?
• Wat is het minimum percentage van de cacao die aan een keurmerk voldoet voordat het product
het keurmerk mag dragen?
• Welke chocolade kan ik het beste kopen als ik het beste voor heb met:
• People?
• Planet?
• En welke chocola moet ik vooral niet kopen als ik geef om duurzaamheid?
• Geef daarbij een ranking aan

Beoordelingsformulier Duurzame chocolade – Maatschappelijk Verantwoorde Ketens
Onderwerp

Te beoordelen onderdelen

Onderzoek
verpakkingen

Inventarisatie producten
Presentatie van gevonden informatie op de
verpakkingen:
Uitleg van verpakkingen, wordt de informatie
juist geïnterpreteerd?
Wordt er toegelicht wat er vindbaar is op de
verpakking/ wanneer een website wordt
geraadpleegd?
Overzicht/conclusie van onderzochte
verpakkingen:
De producten zijn gerangschikt op
duurzaamheid
Welke attributen worden gebruikt?
Is het duidelijk welke attributen zwaar/minder
zwaar meetellen voor de rangschikking?

Onderzoek naar
keurmerken

Welke keurmerken zijn er, en hoe
betrouwbaar zijn die?
Welke bronnen zijn hiervoor
geraadpleegd? Alleen de ‘eigen informatie’
of ook (kritische) websites van derden?
Hoe wordt de betrouwbaarheid
onderbouwd?
Wat is het minimum percentage van de
cacao die aan een keurmerk voldoet
voordat het product het keurmerk mag
dragen?
Welke chocolade kan ik het beste kopen
als ik het beste voor heb met:
• People?
• Planet?
Uitwerking van vraag bij eerste onderdeel
van de opdracht – welke attributen worden
gebruikt?
Worden de attributen logisch gekozen?
Op basis waarvan?
Worden er 2 duidelijke ‘rankings’
gepresenteerd?
En welke chocola moet ik vooral niet
kopen als ik geef om duurzaamheid?
- Geef daarbij een ranking aan

Toelichting

Beoordeling
o/v/g

