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Een straffe madam

Het was lang geleden dat ik nog zo
onder de indruk was van een vrouw.
Nochtans kom ik heel wat sterk vrouw -
volk tegen in mijn leven. Maar de ont -
moe ting met Amina Mohammed op
1 april 2015 was een hoogtepunt. Deze
vrouw is Nigeriaanse, moeder van zes
kinderen én de Speciale Vertegenwoor -
diger bij de Verenigde Naties voor de
Post 2015 doelstellingen.

U weet nog wel dat we in 2000 met z’n
allen de afspraak maakten om tegen
2015 extreme armoede en honger uit de
wereld te helpen, dat we de kinder -
sterfte drastisch gingen verminderen,
alle kinderen naar de lagere school
zouden laten gaan, vieze ziektes zoals

malaria of HIV/aids gingen bestrijden.
We lieten aan politici en de wereld
weten dat ‘De Tijd Loopt’ en we gingen
samen met Youssou N’Dour zingen op
het Sint-Pietersplein in Gent.

Toegegeven, er zijn wat resultaten
geboekt. Gelukkig. Het aantal extreem
armen halveerde. Er leeft nu nog 18 %
van de wereldbevolking in extreme
armoede. Maar wanneer we de vast -
gelegde grens voor ‘extreme armoede’
op twee dollar per dag leggen, in plaats
van de huidige 1,25 dollar, dan zitten
we weer aan de 36 % die we in 2000
wilden halveren. En geef toe: twee
dollar per dag om je gezin te voeden,
kinderen naar school te sturen, je te
verplaatsen, elektriciteit te kopen, …
het blijft ver schrikkelijk weinig.

En ook: 90 % van de kinderen gaat naar
de lagere school, tegenover 80 % in
1990. Toch gaan nog altijd 58 miljoen
kinderen niét naar school, vooral in
conflictgebieden is de situatie schrij -
nend. Er gaan quasi evenveel meisjes
als jongens naar de lagere school: dat is
een vooruitgang. Over de kwaliteit van
onderwijs wordt echter niets gezegd.
De vermindering met twee derde van
moeder- en kindersterfte werd niet ge -
haald. Er is verbetering, dat wel.

Amina Mohammed werd door Ban Ki
Moon aangesteld om het vervolg op de
Milleniumdoelstellingen op de agenda
te zetten bij overheden en ngo’s. De
‘Sustainable Development Goals’, doelen
voor duurzame ontwikkeling. Het uit -
gangspunt is dat we met ons allen in

Inleiding

© 
W

ill
em

ja
n 

Va
nd

ep
la

s



hetzelfde bad zitten. Armoede is een
probleem in Noord én Zuid, de ongelijk -
heid tussen arm en rijk wordt overal
groter, klimaatopwarming treft ons
allemaal, en al die problemen haken op
mekaar in. We leven in een complexe,
geglobaliseerde wereld. Daarom pleit
Amina Mohammed voor een geïnte -
greerde agenda: economi sche doelstel -
lingen gaan hand in hand met milieu -
doelstellingen en een sociaal beleid.
Daarvoor is een raamwerk ge maakt van
17 doelstellingen. Maar de allesom vat -
tende doelstelling is dat we moeten
investeren in een globale we reld waar
het voor iedereen welvarend en vrede -
vol is. Overheden zijn cruciaal maar ook
andere stakeholders dienen uit hun kot
te komen: bedrijven, acade mici, vak -
bonden, … En we zullen móe ten
samen werken om het verschil te kunnen
maken. Toegegeven: háár op roep klonk
100 keer krachtiger dan ik het hier kan
weergeven.

Het klonk me ook als muziek in de oren
toen ze zei: No Charity. Gedaan met de
hulplogica, die nog te veel weer spie -

geld werd in de Millennium doel stel -
lingen. Uiteraard zijn er financiële mid -
delen nodig om zo’n ambitieuze agenda
te realiseren, maar die kunnen niet
alleen komen van Ontwikkelings samen -
werking. Handel, fiscaliteit, landbouw,
buiten landse zaken en economie zijn
departe menten die allemaal zullen
moeten bijdragen aan die Duurzame
Ontwikke lingsdoelen.

Maar eigenlijk is dit grotendeels dezelf -
de boodschap als Vredeseilanden uit -
draagt. Drie jaar geleden schreven we
het zelf al in een opiniestuk: “We heb -
ben niet meer of minder Ontwikke lings -
samenwerking nodig. We hebben vooral
meer samenwerking voor duur zame
ontwikkeling nodig. Niet de finan ciële
transfer van Noord naar Zuid moet op
de eerste plaats staan, maar oplos sin -
gen die welvaart voor iedereen bereik -
baar maken binnen de grenzen van de
planeet.”

NGO’s zullen zich moeten heruitvinden.
Ook Vredeseilanden. Meer dan ooit zul -
len we een spelverdeler moeten wor den

in ruimere samenwerkingen met over -
heden, universiteiten, boeren orga nisa -
ties en bedrijven, om de problemen te
verhelpen in specifieke landbouw ke -
tens, zoals rijst, koffie, cacao, ... Maar
ook om vanuit die ervaringen een posi -
tieve druk te leggen op alle betrok ken
partijen, voor een snellere vooruit gang
dan Ontwikkelingssamenwerking alleen
kan realiseren.

Op het einde van haar betoog riep
Amina Mohammed ons op om actie te
ondernemen. Ieder op haar of zijn ma -
nier. Door je stem te laten horen via
de sociale media, via NGO’s, via wie je
bent, wat je doet, wat je consumeert.
Think global, act local. Wat een vrouw.

Ik hoop u te ontmoeten op één van
jouw of mijn acties.

Marianne Vergeyle
directeur Noord bij Vredeseilanden

Surf naar de Think Global Day van
11.11.11. voor het hele verhaal van
Amina Mohammed.
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Voor het zesde jaar op rij stellen we ons jaarverslag op
volgens de criteria van het Global Reporting Initiative. Een
groeiend aantal grote bedrijven en organisaties wereldwijd
engageerden zich om volgens dit duur zaam heids kader te
rapporteren en hun economische, sociale en milieu-impact
te beschrijven (www.globalreporting.org).

Vredeseilanden was bij de ngo-pioniers in Vlaanderen om
in haar jaarverslag de GRI-criteria te volgen en vorig jaar
werden we daarvoor bekroond: ons jaarverslag 2013 won
de prijs voor het beste Belgische Duurzaamheidsverslag in

de categorie ngo’s, uitgereikt door het Instituut voor Be -
drijfsrevisoren. www.bestbelgiansustainabilityreport.be

We houden in onze rapportering rekening met de speciale
GRI-indicatoren voor de ngo-sector. Deze besteden speci -
fieke aandacht aan de groeiende vraag van het brede
publiek om rekenschap af te leggen en transparant te rap -
porteren over wat er met publieke en privégiften gebeurt.
Tegelijk wordt de basisfilosofie van GRI behouden en rap -
porteren de ngo’s over de positieve en negatieve impact
van hun activiteiten op economisch, sociaal en milieuvlak.

Duurzaamheidsverslaggeving volgens Global Reporting Initiative

Over dit verslag

Dit jaarverslag behandelt het kalenderjaar 2014, en werd
na goedkeuring door de Algemene Vergadering op
13/06/2015 gepubliceerd op de Vredeseilandenwebsite.
Zoals elk jaar combineren we ons jaarverslag met duur -

zaamheidsverslaggeving. We rapporteren zowel over de
activiteiten van Vredeseilanden in België, als over de
activiteiten van onze partnerorganisaties in de Zuid -
landen waar Vredeseilanden actief is (lijst op pagina 15).

Twee jaar geleden vroegen we aan 20 mensen uit onze
verschillende stakeholdergroepen om feedback te geven
op ons geïntegreerd jaarverslag. Algemeen reageerden zij
zeer positief en constateerden ze geen grote lacunes. Een
aantal mensen vroegen een betere beschrijving van onze
programma-strategie. Sinds vorig jaar vermelden we dit
uitgebreid in ons jaarverslag.

Dit jaar rapporteren we voor het eerst volgens de nieuwe
standaard van GRI: G4. Echter, we deden nog geen oefe -
ning samen met ons stakeholders om de meest relevante
aspecten voor Vredeseilanden te bepalen, waarover we de
komende jaren willen rapporteren. We plannen dit voor de
Algemene Vergadering van juni 2015, aangezien daar onze
verschil lende stakeholdersgroepen (zie lijst pagina 11)
vertegen woordigd zijn. De Specifieke Bepalingen die we

in dit jaarverslag weerhouden hebben, kozen we met
een repre sentatieve groep collega’s van alle diensten en
directie van het hoofdkantoor, op basis van vragen die we
in de loop van dit jaar van bepaalde stakeholders ont -
vingen, én op basis van bestaande projecten en verbeter -
trajecten die we al gedefinieerd hadden, bijvoorbeeld
bin nen ons traject rond duurzaamheid (zie pagina 20).

Aangezien dit voor ons de eerste stap is in de volledige
overschakeling naar de G4 standaard, zochten we geen
externe validatie voor dit verslag, en kozen we voor de ‘in
accordance-core’ optie. In GRI-jargon betekent dit dat
we enkel over de kernindicatoren zullen rapporteren, en
mins tens één indicator per ‘materieel’ aspect zullen
behandelen. Het volledige overzicht van alle GRI indica -
toren is achteraan dit verslag opgenomen (pagina 77).

G4 en betrokkenheid van onze stakeholders
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DIT WAS 2014 ...

• De gemiddelde leeftijd van boeren
wereldwijd gaat richting 60 jaar.
Willen we de toekomst van onze
voedselvoorziening verzekeren, dan
moeten we zorgen dat jongeren een
toekomst blijven zien in de land -
bouwsector. In onze wer king in de
Andes en Indonesië zijn jongeren be -
langrijke stakeholders geworden. Ook
in Midden-Amerika gaven we meer
aandacht aan de jon gere generaties.
Lees meer op pagina 21.

• Collega’s en vertegenwoordigers van
partnerorganisaties uit West-Afrika
namen deel aan het internationaal
rijstcongres in Thailand. Nadien
brachten ze samen met hun Indo ne -
sische collega’s een bezoek aan een
Thaise organisatie van biologische
rijstproducenten. Lees meer op pagi -
na 63.

• Het Ministerie van Buitenlandse Han -
del van Ecuador stuurde een brief om
het Vredeseilanden team te bedan -
ken voor hun bijdrage aan de natio -
nale strategie rond Fair Trade. Het
Ministerie zal gecerti fieerde Fair
Trade organisaties blijven onder -
steunen, maar gaat nu verder: inclu -
sieve handel wordt meer naar voren
ge schoven als principe. Lees meer op
pagina 22.

• In Indonesië ondertekende Vredes -
eilan den een Memorandum of Under -
standing met de Bank van East Nusa
Tenggara (op het eiland Flores). Dit
Memorandum betekent voor de boe -
renorganisaties een mijlpaal in hun
werking: ze hebben nu veel gemak -

kelijker toegang tot kredieten voor
werkkapitaal.

• Op 15 maart werd het koffie program -
ma in Oost-Congo officieel gestart in
aanwezigheid van de belangrijkste
financierder: het Common Fund for
Commodities. Doel van het hele pro -
gramma? De kwaliteit van de koffie
opkrikken en vier nieuwe coöperaties
oprichten om de veeleisende export -
markten te bedienen. Een jaar later
wint de koffie van één coöperaties al
de hoofdprijs op de Taste of Harvest
competitie.

• Vredeseilanden wordt internationaal
erkend voor haar expertise. In okto -
ber modereerde Vredeseilanden een
debat op het WTO Public Forum in
Geneve over inclusieve handels rela -
ties. In juni werden we uitgenodigd
door the Sustainable Food Lab om de
samenwerking in de aspergeketen
tussen REOPA, Colruyt Group, Noliko,
Gandules en Vredeseilanden te pre -
senteren tijdens hun conferentie in
Peru. Lees meer op pagina 30.

• De Bill&Melinda Gates Foundation
selecteerde ons om een nieuwe me -
thode te ontwikkelen om de relaties
tussen boerenorganisaties en bedrij -
ven te meten: Sensemaker. We test -
ten de methode uit in Indonesië en
Senegal. Lees meer op pagina 23.

• Na Senegal, Benin en Nicaragua,
vonden de mountainbikers de Vredes -
eilanden Classics een nieuwe be -
stemming: het Indonesische eiland
Sulawesi. De sponsorgelden uit
(sportieve) evenementen vormen een
steeds groter deel van de inkomsten 

van Vredeseilanden. Lees meer op
pagi na 53.

• In Vlaanderen lanceerden we onze
meerjarencampagne #SavetheFoodture.
In het eerste jaar legden we de na -
druk op de toe nemende grondstof -
fenschaarste in de landbouwsector.
Hoe kunnen we de toekomst van ons
voedsel en die van miljoenen boe -
renfamilies veilig stel len? Met dit
verhaal gingen we de boer op. Domi -
nique Persoone, mees ter-chocolatier
was ambassadeur van onze cam -
pagne. Lees meer op pagina 31.

• Vredeseilanden, Alterfin, de Koning
Boudewijnstichting, Louvain Coopé -
ration, SIDI, Boerenbond en private
investeerders werkten samen aan de
oprichting van Kampani, een nieuw
investeringsfonds voor producenten -
organisaties in het Zuiden. Met dit
nieuw investeringsfonds willen ze
een antwoord bieden op één van de
grootste obstakels voor vooruitgang
van de landbouwsector in ontwikke -
lingslanden: het gebrek aan groei -
kapitaal. De oprichtingsakte werd
ondertekend op 3 februari 2015.
www.kampani.org.

• Vredeseilanden wil haar organisatie -
structuur grondig veranderen om
haar rol beter te kunnen vervullen.
De leden van de Algemene Verga de -
ring beslisten over de transitie naar
een netwerkorganisatie. Lees meer
op pagina 35.

• En tenslotte won het vorig Vredes -
eilanden jaarverslag de ‘Award for
Best Belgian Sustainability Report’ in
de categorie NGO’s. Wat zegt de jury? 

Jaarverslag - 7
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“Het is een vlot leesbaar verslag dat
goed de impact van de activiteiten
van de organisatie aantoont. De jury

waardeert in het bijzonder de manier
waarop Vredeseilanden rapporteert
over de besteding van het ontvangen

geld.” (www.bestbelgiansustainability
report.be)
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Dominique Persoone, meester-chocolatier, was ambassadeur van onze campagne #SavetheFoodture in België.



Zorgen voor een beter leven voor boe -
renfamilies. De armoede op het platte -
land verminderen. En op een duur zame
manier bijdragen aan het voeden van
de groeiende wereldbevolking. Dat is
het objectief van Vredeseilanden vzw.

• Daarom ondersteunt Vredeseilanden
boeren en boerinnen wereldwijd om
zich beter te organiseren in sterke
commerciële organisaties, die kun nen
voldoen aan de vraag van de markt.

• Daarom werken we samen met ver -
schillende spelers uit de landbouw -
ketens (leveranciers van zaaigoed,
groothandelaars, verwerkende bedrij -
ven, verdelers, supermarkten en con -
sumenten) en versterken we de posi -
tie van de boerenorganisaties in die
landbouwketens, zodat ze zelf hun
toekomst in handen nemen en de prijs
krijgen die hun product waard is.

• Daarom stapt Vredeseilanden naar
overheden en bedrijven, om samen te
zoeken hoe ze met hun beleid kan sen
kunnen creëren voor boerenfamilies.

Maar hoe begin je daar aan? Precies dat
zoekt Vredeseilanden uit. Steeds met
onze partners in 13 landen: boeren -
organisaties, bedrijven, onderzoeks -
instellingen en overheden. Bescheiden,
maar ambitieus. Want het is een lastige
weg. Marktstudies uitvoeren, continu
overleg organiseren, de commerciële
capaciteiten van boerenorganisaties
aanscherpen, nieuwe kennis opbouwen,
overheden en bedrijven overtuigen van
het potentieel van kleinschalige land -
bouw, ...

Niet alleen in het Zuiden, maar ook hier
in België, staan samenwerking en dia -
loog centraal. Met koplopers uit het
bedrijfsleven, met organisaties uit het

middenveld en overheden, met groot -
keukens over het hele land, met inspi -
rerende mensen die nadenken over een
andere economie. Want het volstaat niet
solidair te zijn door mensen elders in de
wereld te helpen. Echte solidari teit
vraagt een wereldwijde transitie naar

een duurzame economie. Met een duur -
zame voedselproductie én -con sump tie. 

Dankzij de inzet van duizenden vrij wil -
ligers en de keuzes van geënga geer de
consumenten, blijft het niet bij woor -
den.

Hoofdstuk 2: Strategie Vredeseilanden

Jaarverslag - 9
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1. Structurele verandering en
pilootprojecten

In 2014 ging ons nieuw zesjaren pro -
gramma van start. In dit nieuw pro -
gramma staat de beoogde structu rele
verandering in een bepaalde regio veel
centraler.
Onder structurele verandering wordt
ver staan:

• een verandering in het beleid van een
land of regio, of van een grote speler;

• een duurzame verandering;
• een verandering die een concreet

project met een beperkte groep
boerenfamilies overstijgt;

• een verandering die belangrijk is
voor meerdere stakeholders.

Voorbeelden hiervan zijn:

• het aankoopbeleid van een bepaald
bedrijf veranderen;

• het landbouwkrediet in een bepaald

land toegankelijker maken;
• de koffiesector in een regio opwaar -

deren.

Die agenda’s voor structurele verande -
ring staan als leidraad voorop. Het con -
crete werk met boerenorganisaties in de
verschillende landbouwketens zijn dan
‘pilootprojecten’: innovatieve projecten
of voorbeelden die ons bewijs kracht
geven om een structurele ver andering
te bekomen. We maken onder scheid
tussen twee types piloot projecten, met
elk een eigen, specifieke aanpak.

• Overheden staan voor gigantische
uit dagingen om hun groeiende
steden te voeden. Vredeseilanden
ondersteunt de ontwikkeling van
efficiënte land bouwketens en markt -
systemen, waar bij boerenorganisa -
ties hun regio van basisvoedsel
kunnen voorzien. De na druk ligt op
grote volumes van een bepaald land -

bouwproduct, efficiënt transport en
een constante aanvoer.

• Consumenten hechten de laatste
jaren veel belang aan hoge en uni -
forme kwaliteits- en veiligheids stan -
daarden, producten die het hele jaar
door beschikbaar zijn, duurzaamheid,
traceerbaarheid, ... Markten en be -
drij ven passen zich bijgevolg voort -
durend aan, en zoeken meer en meer
naar samenwerking met organisaties
van kleinschalige boeren, vooral voor
niche-producten. Vredeseilanden
zoekt mee naar win-winsituaties en
probeert moderne markten ‘inclusief’
te maken voor boerenorganisaties
(zie ook pagina 22).

In 2013 bepaalde elke Vredes eilanden -
regio haar agenda’s voor structurele
ver anderingen en bijbehorende piloot -
projecten. In 2014 maakten alle regio’s
een concreet actieplan op om hun
struc turele veranderingen te realiseren.



2. Onze stakeholders

Constant overleg en dialoog met onze
stakeholders zit in het DNA van Vredes -
eilanden. Wie zijn de belang rijkste
stakeholders die onze missie de komen -
de jaren mee helpen realiseren? Je
vindt ze hieronder opgesomd. Algemeen
kunnen we stellen dat flexibele partner -
schappen en ad hoc samenwerkingen
met onze stakeholders meer dan ooit
noodzakelijk zijn. De snel veranderende
wereld en plots opduikende markt -
opportuniteiten voor boerenorganisa -
ties vragen steeds meer flexibiliteit om
hier vlot op in te spelen.

2.1. Partnerorganisaties, hun leden
en gemeenschappen

Boerenorganisaties zijn onze belang -
rijkste stakeholders in het Zuiden. We
ondersteunen hen zowel in hun econo -
mische ontwikkeling, als in hun activi -
teiten om de wetgeving in hun land aan
te passen. Ongeveer twee derde van
onze partnerorganisaties zijn boeren -
organisaties. In 2014 ondersteunden we
115 organisaties in 13 landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië. Onge veer
46.000 mannen en 28.000 vrou wen
genieten zo onze rechtstreekse steun.

Dit is echter slechts de helft van het
verhaal. Om onze structurele agenda’s
te verwezenlijken, werken we – direct
of indirect – ook samen met andere
orga nisaties: bedrijven, overheden,
krediet instellingen, kamers van koop -
handel, organisaties van de civiele
samenleving zoals ngo’s, consu men ten -
organisaties, … Sommige van hen
worden financieel ondersteund door
Vredeseilanden. Met elk van de part ner -
organisaties die geld krijgen van ons,
sluiten we een driejaarlijks samen -
werkingscontract af waarin we hun rol
in het programma specifiëren. Dit staat

beschreven in het Chain Intervention
Framework (CIF – zie pagina 20). Daar -
naast stellen we jaar lijks een finan -
cieringscontract op met hen, gekoppeld
aan het actieplan voor dat jaar.

Waar mogelijk willen we evolueren naar
een partnerschap gebaseerd op het uit -
wisselen van kennis, in plaats van een
donor partnerschap. In het nieuwe pro -
gramma zal dan ook nóg meer nadruk
liggen op het financieren van specifieke
interventies in de landbouwketen, in
plaats van financiering van de alge -
mene werking van de boerenorganisatie
of ngo. Private spelers kunnen voor
heel concrete activiteiten betaald wor -
den om hun specifieke expertise ter be -
schikking te stellen, bijvoorbeeld om
bepaalde opleidingen over kwaliteits -
controle te organiseren.

Dikwijls zijn minderheidsgroepen de
zwaksten in de samenleving. Vredes -
eilan den kiest haar werkgebied niet
volgens etnische criteria, maar daar
waar minderheidsgroepen betrokken
zijn in de landbouwketens, besteden we
extra aan dacht aan hun ‘empowerment’.
Dit is onder andere het geval in Hon du -
ras (Lenca) en DR Congo (WaMbuti-
pygmeeën).

2.2. Donoren

In het financieel hoofdstuk alsook in
bij lage d vind je een overzicht van al
onze donoren in binnen- en buitenland
(zie pagina 74 en 75). Zonder onze
dona teurs, geen Vredeseilanden. We
kunnen hen onderverdelen in volgende
cate go rieën:
• overheden,
• bedrijven,
• stichtingen en ngo’s,
• giften van privépersonen,
• bedrijven die ons diensten aanbieden

i.p.v. geld.

2.3. Bedrijven

Privébedrijven zijn belangrijke partners
om de missie van Vredeseilanden uit te
voeren, zowel in het Zuiden als in
Vlaan deren. Als we de landbouwketens
zo willen organiseren dat boeren organi -
sa ties meer zeggenschap krijgen in hun
samenwerking met andere spelers in de
keten, dan dienen we bedrijven bij onze
activiteiten te betrekken. Het bedrijfs -
leven zorgt voor een stuwende kracht in
de samenleving en kan zeker ook bij -
dragen aan duurzame ontwikkeling.

Over de jaren heen zijn we dan ook
vaak initiatiefnemer geweest om be -
drijven, ngo’s en andere actoren zoals
overheden en wetenschappelijke instel -
lingen, samen rond eenzelfde tafel te
brengen. En daarin zullen we blijven
investeren. Soms loopt dit bijvoorbeeld
via Business & Society, of via Kauri
(waarvan we mede-oprichter zijn), maar
vaak ook in een rechtstreekse relatie.
We praten, wisselen kennis uit en expe -
rimenteren met de bedrijven over klein -
schalige landbouw in het alge meen en
over zowel hun als onze rol in de land -
bouw keten in het bijzonder. Zowel hier
als in het Zuiden.
Volgens Vredeseilanden beschikken be -
drijven over twee hefbomen. Enerzijds
kunnen ze onderzoeken hoe ze duur -
zame grondstoffen en landbouw -
producten van kleinschalige landbouw
kunnen aan kopen. Anderzijds kunnen
bedrijven investeren in de ontwikkeling
van die kleinschalige duurzame land -
bouw: door kredietverstrekking binnen
de keten, door het sluiten van stabiele
leverings contracten, door mee te inves -
teren in boerencoöperatieven, enzo -
voort ...

Maar we zijn niet naïef. We weten dat
sommige bedrijven zich gemakshalve
allerlei schaamlapjes opspelden. We
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weten dat er nog veel aan 'green -
washing' wordt gedaan. Maar we willen
vooral vooruit kijken en innovatieve
projecten opzetten, ook met de kop -
lopers van het bedrijfsleven die de prin -
cipes van maatschappelijk ver antwoord
ondernemerschap in de kern activiteiten
toepassen.

2.4. Overheden en politici

Overheden zijn verantwoordelijk voor
de kaders waarbinnen kleinschalige
land bouw zich kan ontwikkelen: platte -
lands infrastructuur, landbouw onder -
zoek en -voorlichting alsook wetgeving.
Wet ge ving kan bijvoorbeeld landbouw -
gronden beschermen tegen speculatie
en (bui tenlandse) grootinvesteerders,
of mono polies van groothandel en
distri butie inperken. Maar goede regel -
geving kan ook de ontwikkeling van
boeren organi saties voortstuwen, of
banken stimule ren om landbouwkrediet
aan te bieden.

2.5. Academici en onderzoekers

Kennisinstellingen zoals universiteiten,
hogescholen en onderzoeksinstituten,
richten zich niet alleen op onderzoek,
kennisopbouw en -verspreiding. Ze
spelen ook een belangrijke rol in 
(co-)inno vatie. Door deel te nemen aan
net werken met bedrijven, overheden en
ngo’s kunnen kennisinstellingen de
noden van de samenleving beter aan -
voelen. Door zulke samenwerking kan
nieuwe kennis bovendien sneller toe -
gepast worden.

2.6. Jongeren

De gemiddelde leeftijd van boeren en
boerinnen wereldwijd schommelt rond
de 60 jaar. Willen we een toekomst voor
onze landbouw, dan is het noodzakelijk
om jongeren kansen te bieden binnen
de landbouwsector. In onze werking
zijn jongeren in Indonesië en de Andes 

regio de afgelopen jaren een belang -
rijke stakeholder geworden. De komen -
de jaren willen we deze groep ook in
andere regio’s nadrukkelijker een stem
geven.

In Vlaanderen heeft Vredeseilanden een
lange traditie van samenwerkingen met
scholen en jeugdverenigingen. Zij doen
niet alleen mee met de jaarlijkse cam -
pagne, maar creëren tevens meer duur -
zaamheid binnen hun werking. Door
mee te doen aan de actie ‘De vraag van
9 miljard’ maken ze hun engagementen
concreet. Daarnaast richten we ons ook
naar individuele jongeren die mee
willen nadenken over de toekomst van
ons voedselsysteem (zie pagina 25).

2.7. Vrijwilligers en Vredeseilanden-
supporters in Vlaanderen

Jaarlijks gaan in januari zo’n 8000 vrij -
willigers de straat op om aandacht en 
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Op 8 februari 2014 brachten we vertegenwoordigers van
onze diverse stakeholders in Vlaanderen (middenveld -
organisaties, bedrijven waarmee we samenwerken,
vrijwilligers, AV-leden ...) samen in de Beursschouwburg in
Brussel. Acht gastsprekers vertelden hoe Vredeseilanden
hen de afgelopen jaren geïnspireerd heeft om hun werking
te verduurzamen of hun praktijken bij te sturen ten
voordele van kleinschalige boeren. Daarnaast presenteer -
den we de impact die het voorbije Vredeseilanden -
programma had op het leven van boerenfamilies, alsook de
uitdagingen voor onze toekomstige werking.



steun te vragen voor boerenfamilies in
het Zuiden. Maar ook op andere ma nie -
ren zetten talrijke vrijwilligers zich het
jaar rond in voor Vredeseilanden: ver -
talers, gastgezinnen, vrijwilligers die
over Vredeseilanden vertellen in scho -
len, ... De cijfers vind je op pagina 45.

Vredeseilanden heeft duizenden sup -
porters die geabonneerd zijn op onze
nieuwsbrief of facebookpagina’s en zo
op de hoogte blijven van onze acti vi -
teiten. Ongeveer 5.000 mensen kregen
maandelijks een elektronische nieuws -
brief in hun mailbox. We hebben meer
dan 6.500 ‘volgers’ op Facebook, en
meer dan 1.500 via Twitter. Meer dan
100.000 mensen vonden het afgelopen
jaar de weg naar onze websites. Ook
onze privéschenkers vormen vanzelf -
sprekend een belangrijk onderdeel van
onze achterban: 8.486 personen ont -
vingen een fiscaal attest. Tot slot zijn
er mensen die Vredeseilanden steunen
door deel te nemen aan allerlei spor -
tieve events.

2.8. Vlaamse partnerorganisaties en
hun achterban

Vredeseilanden is actief in talrijke
samenwerkingsverbanden en netwerken
van organisaties die de belangen van
boerenfamilies verdedigen en/of plei -
ten voor meer duurzame kleinschalige
land bouw en het consumeren van duur -
zame producten.

Daarnaast zit Vredeseilanden mee in
het bestuur van volgende organisaties:

• ngo-federatie: Vredeseilanden is lid
van de Raad van Bestuur, werkgroep
Financiën, werkgroep HRM, en ande re
overlegstructuren (synergie, admi -
nistratieve vereenvoudiging, …);

• 11.11.11: Vredeseilanden is lid van 

de Raad van Bestuur en andere over -
leg  structuren;

• Transitienetwerk Middenveld: Vredes -
eilanden is lid;

• Kauri: Vredeseilanden is lid van de
Algemene Vergadering;

• Alterfin: Vredeseilanden is lid van de
Raad van Bestuur;

• Mo*: Vredeseilanden is lid van de
Raad van Bestuur;

• BioForum: Vredeseilanden is lid van
de Raad van Bestuur;

• Acord: Vredeseilanden is lid van de
Algemene Vergadering;

• FairTradeGemeenten: Vredeseilanden
is lid van de stuurgroep;

• Fair Trade Belgium: Vredeseilanden is
lid van de Raad van Bestuur;

• Coalitie tegen de Honger: Vredes -
eilanden is lid van de werkgroep
privé sector;

• Banaba Internationale Samenwerking
Noord-Zuid van de KHLeuven: Vredes -
eilanden is lid van de stuurgroep,
vervult een lesopdracht rond ‘Globa -
li sering, Politiek en Economie’ en is
lid van de opleidingscommissie;

• Netwerk Bewust Verbruiken: Vredes -
eilanden is lid van de Raad van
Bestuur;

• Ondernemers voor Ondernemers: Vre -
deseilanden is lid van de Algemene
Vergadering;

• New B: Vredeseilanden is lid van de
Algemene Vergadering;

• Collibri Foundation for Education:
Vredeseilanden is lid van de Raad van
Bestuur en neemt het voorzitter -
schap waar;

• Vereniging Ethische Fondsenwerving:
Vredeseilanden is lid van de Alge -
mene Vergadering;

• Klimaatcoalitie: Vredeseilanden is
lid;

• Kampani: Vredeseilanden is oprichter
en zit in de Raad van Bestuur;

• Sustainable Food Lab: Vredes eilan -
den is lid.

• Coalition for the Protection of Afri -
can Genetic Heritage: Vredes eilanden
is lid van de stuurgroep.

2.9. Grootkeukens en hun klanten 

Een consument of chef-kok die kiest
voor duurzame voeding heeft een enor -
me invloed op het beleid en de praktijk
van zowel landbouwers als bedrijven in
de voedingssector. In onze huidige Bel -
gische maatschappij eten mensen ook
meer en meer buitenshuis. De out-of-
home markt voor voeding vertegen -
woordigt 39% van de voe dings markt.
Binnen deze out-of-home markt is de
sociale catering die ver strekt wordt bin -
nen besloten gemeen schappen (denk
aan bedrijfs- en school kantines, maal -
tijden in rust hui zen en ziekenhuizen),
goed voor 35%. Een niet te verwaar -
lozen sector dus. Vredeseilanden zoekt
samen met de intendanten en koks van
grootkeukens naar manieren om de
klanten zo duur zaam mogelijke maal -
tijden voor te schotelen. We doen dit
enerzijds via  begeleidingstrajecten op
maat van de keukens, en anderzijds
via ronde tafels. Meer hierover op
pagina 27-28.

2.10. Journalisten

Vredeseilanden wil een betrouwbare
referentie zijn voor journalisten over
thema’s gerelateerd aan duurzame land -
bouw en voeding.

2.11. Vredeseilanden-personeel 

Natuurlijk zijn ook de personeelsleden
van Vredeseilanden belangrijke stake -
holders. Regelmatige interne briefings
zorgen voor informatiedoorstroming en
feedback aan collega’s. Ex-personeels -
leden bieden we de kans om in onze
Algemene Vergadering te zetelen.
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1. Inleiding

2014 was het eerste jaar van een
nieuwe zesjarige programmacyclus. In

sommige landen bouwde het Vredes -
eilandenteam volledig verder op het
vorige pro gramma, in andere landen
sloegen we een nieuwe koers in met

nieuwe partner organisaties. De tabel
hieronder geeft een overzicht van de
producten die centraal staan in onze
werking.

Hoofdstuk 3: Zuidprogramma’s

Zuid- en Midden-Amerika
Ecuador koffie, tomaten, palmharten
Peru koffie, asperges
Nicaragua groenten, cacao, maïs
Honduras groenten, cacao

Afrika
Senegal rijst, bananen, sesam, sesamolie
Benin rijst, ananas
Burkina Faso rijst, sesam
Niger rijst
Oeganda groenten, fruit, pindanoten
Tanzania rijst, groenten, fruit
DR Congo rijst, koffie

Azië
Indonesië biorijst, koffie, cacao, kaneel
Vietnam rijst, gezonde groenten, thee,
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In de tabel op de volgende pagina’s
vind je een over zicht van al onze part -
nerorganisaties die in 2014 financiering
kregen van Vredes eilanden alsook hun
rol in het globale programma. Het
grootste deel van die (vooral boeren-)
organisaties bereiken hun leden recht -
streeks met hun activi teiten. Voor deze
organisaties kunnen we duidelijk aan -
geven hoeveel mannen en vrouwen er
beter van worden.

Dit is echter maar de helft van het ver -
haal. Een inherent onderdeel van onze
strategie is om ook andere organi saties
en overheden ertoe aan te zetten onze
succesvolle ervaringen op veel grotere
schaal te repliceren en via beleidswerk
structurele veranderingen bij bedrijven
en overheden te bekomen. Op die
manier krijgt een veelvoud aan boeren -
families een kans op een beter leven.
Bij dit beleidswerk is het veel moei -
lijker om te becijferen hoeveel mensen

invloed van hun acties ondervinden,
vandaar dat we dit niet vermelden.
Hetzelfde verhaal geldt voor sensi bili -
seringswerk naar consumenten.

In 2014 ondersteunde Vredeseilanden
115 organisaties in 13 landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië. Ongeveer
46.000 mannen en bijna 28.000 vrou -
wen kregen zo de steun van Vredes -
eilanden.
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Land Regio Thema samenwerking
Ecuador Intag koffie
Ecuador Quito koffie
Ecuador Joya de las Sachas groenten
Ecuador Tungurahua groenten
Ecuador Suscal groenten
Ecuador Atacames, Esmeraldas cacao
Ecuador Esmeraldas cacao
Ecuador Zamora Chinchipe koffie
Ecuador nationaal koffie en beleidswerk
Ecuador 11 organisaties verpsreid over het land beleidswerk rond Eerlijke Handel
Ecuador nationaal beleidswerk

Peru San Martin koffie
Peru Junin koffie
Peru San Martin koffie
Peru La Libertad, Ascope asperges
Peru nationaal beleidswerk rond koffie J
Peru nationaal duurzame ontwikkeling
Peru nationaal uitwisseling
Nicaragua Posoltega bananen

Nicaragua Waslala cacao
Nicaragua Matiguas cacao
Nicaragua nationaal beleidswerk
Nicaragua Jalapa maïs
Nicaragua Jinotega groenten
Nicaragua Matagalpa groenten
Nicaragua Managua groenten
Honduras Copan cacao
Honduras Olancho cacao
Honduras nationaal onderzoek
Honduras Intibucá groenten
Honduras nationaal groenten
Indonesië Flores cacao

Indonesië Sulawesi cacao

Indonesië Sulawesi koffie
Indonesië Flores koffie

Indonesië Centraal-Java gezonde rijst

Indonesië Flores gezonde rijst
Indonesië Kerinci kaneel
Indonesië nationaal beleidswerk rond rijst
Indonesië Solo, Denpasar en Jakarta stad promotie van lokale rijst

Vietnam Ha Nam provincie veilige groenten
Vietnam Hao Binh provincie veilige groenten
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Partnerorganisaties Doelgroep (M) Doelgroep (V)
La Asociación Agro-artesanal de Caficultores Rio Intag (AACRI) 230 70
CONQUITO 103 21
Palmito Joya de las Sachas 84 16
Union of Agroecological Producer Organizations and Trade in Tungurahua (PACAT) 21 49
Chuya Mikuna 9 21
Asociación de Productores de Cacao Orgánico (APROCO)
Unión de Organizaciones de Productores de Cacao Arriba de Esmeraldas

337 113

Asociación de Cafetaleros Ecológicos de Palanda y Chinchipe (APECAP)
Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros del Sur (FAPECAFES)

1.260 540

Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ)
Corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para el manejo sustentable de los ecosistemas
tropicales
Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa 533 117
Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo 355 107
Oro Verde 892 158
La Red De Organizaciones Productivas Agropecuarias (REOPA) 55 11
Junta Nacional de Café (JNC)
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina
Alianza de Aprendizaje
Cooperativa Multisectorial Ángela Delgado (COOPEMAD) en Cooperativa Multisectorial La Esperanza de 5 55
Chiquimulapa (COOPEMUCHIQ)
CACAONICA 183 23
La Campesina 539 47
Mesa Nacional Cacao
CCAJ 258 68
COOSMPROJIN 62 16
COPRAHOR 42 3
FIDER
COAGRICSAL 270 79
APROSACAO 377 50
Fundación Hondureña de Investigación Agraria (FHIA)
Asociation de familias agropecurias artesanales Intibucanas Lencas (ASOFAIL) 117 50
Consorcio Agrocomercial de Honduras 339 98
Yayasan Ayu Tani (YAT), Jeringan Petani Wulang Gitang (JANTAN), Cacao Farmer Association Nangpenda (SIKAP), 502 151
SIKKA Farmer Organisation
Yayasan Wahana Sukses Pertanian Terpandang (WASIAT), Pusat Koperasi Tani Kakao AMANAH, Farmer Cooperative 6.562 896
Masagena, Cahaya Sehati
Yayasan Jaya Lestari Desa (JALESA), Perhimpunan Petani Kopi Toraja (PPKT), Benteng Alla 3.182 389
Delegasi Sosial (Delsos), Lembaga Advokasi Masyarakat (LAPMAS), Society community Watuata (PERMATA), 3.024 892
Asosiasi Petani Kopi Manggarai (ASNIKOM), Farmers Ende coffee organisation, Semeru Yaya
Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bina Bakat (LSK-BB), Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI), 4.025 469
Organic Farmers Organisation Boyolali (APOB), LSKBB, P3LL
Yayasan Mitra Tani Mandiri Ngada (YMTM-Ngada), Assosiasi Petani Organik Mbay (ATOM), SIMPATIK 2.157 410
Cassia Coop 815 205
Aliansi Petani Indonesia (API)
Indonesia Organic Association (AOI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Bali Youth Consortium 
(WAKAMKA, YAPSI)
Trac Van Cooperative 1 20
Tan Lac Cooperative 6 22
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Land Regio Thema samenwerking
Vietnam Phu Tho thee
Vietnam nationaal beleidswerk rond veilige groenten
Vietnam nationaal promotie van veilige groenten
DR Congo Zuid-Kivu rijst
DR Congo Noord-Kivu rijst

DR Congo Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri koffie

DR Congo Noord-Kivu, Zuid-Kivu beleidswerk
DR Congo nationaal beleidswerk
Senegal Tambacounda bananen
Senegal nationaal beleidswerk rond bananen
Senegal Velingara rijst
Senegal Podor rijst
Senegal Sokone sesam
Senegal nationaal beleidswerk rond sesam
Senegal nationaal beleidswerk rond rijst
Benin Collines rijst
Benin Collines voorgestoomde rijst
Benin nationaal beleidswerk rond rijst
Burkina Faso Douna rijst
Burkina Faso Douna rijst
Burkina Faso nationaal rijst
Burkina Faso nationaal beleidswerk rond rijst
Burkina Faso nationaal beleidswerk
Burkina Faso Nyagologo sesam
Mali nationaal rijst
Mali nationaal rijst
Niger nationaal beleidswerk rijst
Niger Gaya rijst
Tanzania Simanjiro en Lower Moshi duurzame landbouw
Tanzania Moshi rijst
Tanzania Kilimanjaro, Moshi passion fruit and other fruits
Tanzania nationaal fruit en groenten
Oeganda Bugiri, Pallisa pindanoten
Oeganda Doho rijst
Oeganda Oost-Oeganda fruit en groenten
Oeganda nationaal beleidswerk
TOTAAL
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Partnerorganisaties Doelgroep (M) Doelgroep (V)
Luong Son Tea Cooperative 76 172
Centre for Environment and Community Assets Development (CECAD)
Vietnam Standards and Consumer Association (VINASTAS)
COOPABA, CCOOSOPROA, ADPA 1.833 1.080
Ligue des Organisations des femmes Paysannes au Congo (LOFEPACO), Programme de Réhabilitation et de 1.225 949
Protection des Pygmées (PREPPYG), Association des Paysans pour le Développement Rural (APADER)
Kawa Kenja (CPNCK), Kawa Kabuya, Kawa Kanzururu, Kawa Maber, Coopérative Centrale du Kivu (COOCENKI), 2.937 764
Syndicat pour la Défense des Intérêts Paysans (SYDIP)
La Fédération des Organisations Paysannes au Congo (FOPAC)
Conféderation Nationale des Producteurs Agricole du Congo (CONAPAC)
Association des Producteurs de la Vallée du Fleuve Gambie (APROVAG) 532 321
Union National de la filière de banane au Sénégal (UNAFIBS)
Fédération des Producteurs de Riz du bassin de l’Anambé (FEBROBA) 2.268 1.375
Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Wirnde (UJAK) 1.973 2.827
Fédération des Unions des Groupements Associés du Niombato (UGAN) 1.263 2,521
Fédération des Producteurs et Productrices de Sésame (FENPROSE)
Fédération Nationale des Producteurs du Riz au Sénégal (FNPRS)
Union des Riziculteurs du Centre (UNIRIZ-C) 3.742 4.766
Union Régionale des Etuveuses de riz des Collines (URFER-C) 0 1.500
Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B)
Union Départementale des producteurs de riz de Douna 516 1.806
Union Départementale des étuveuses de riz de Douna 0 290
Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (UNPRB)
Comité Interprofessionel du Riz au Burkina (CIRB)
Union Nationale des étuveuses de riz au Burkina
Union Départementale des producteurs de sésame de Nyagologo 20 205
Plateforme Nationale des Producteurs de riz au Mali
Conseil Nationale des Organisations Paysannes au Mali
FUCOPRI
Sabon Sari 0 34
Simanjiro District Council, 4 boerenorganisaties, Mviwata Manyara 400 400
LOMIA 426 174
Kahe, Kibu Hort, Muwikiho 272 187
Tanzania Horticultural Association (TAHA)
5 rural producer organizations and 2 Area Marketing Cooperatives 2.701 3.276
Doho Irrigation Farmers’ Cooperative Society 470 50
4 cooperatives (Bududa, Tororo, Kwapa and Sabiny) 54 46
Uganda Cooperative Alliance, Uganda National Farmers’ Federation (UNFFE)
126 partnerorganisaties 46.873 27.909



2. Opvolging van onze programma’s

Alle programma’s in het Zuiden worden
gepland en opgevolgd aan de hand van
het Chain Intervention Framework
(CIF). Voor al onze activiteiten (inter -
venties in de landbouwketen, maar ook
lobbywerk en acties naar consumenten)
geeft dit kader duidelijk aan waar de
interventie op inzet en hoe het de voor -
opgestelde resultaten wil behalen. Deze
manier van werken verzekert een ge -
standaardiseerde aanpak in alle regio’s
waar Vredeseilanden actief is. Op basis
van de CIFs worden de jaar lijkse opera -
tionele plannen van Vredes eilan den en
partnerorganisaties opge steld. Dit sys -
teem resulteert in een actievere parti -
cipatie van het Vredes eilandenteam en
partnerorganisaties in de ontwikke ling
van het programma. Een belangrijk
voordeel van de CIF is dat de concrete
veranderingen in de keten worden
opgevolgd, alsook hoe alle stakeholders
daaraan hebben bijge dragen. Voor elke

keten wordt half jaarlijks een update
gemaakt van het Chain Intervention
Report (CIR) en dit vormt de basis voor
de jaarlijkse rapportering.

De CIF is een belangrijk onderdeel ge -
worden van het overkoepelende Plan -
ning, Learning and Accountability-
systeem (PLAs) van Vredeseilanden. Dit
monitoring- en evaluatiesysteem is
gericht op leren uit successen en mis -
lukkin gen en biedt een kader voor het
systematisch verzamelen van gege vens
en het gebruik ervan voor continue pro -
grammasturing. Maar het PLA-systeem
wil meer zijn dan dat. Het wil kritische
reflectie stimuleren en inzich ten delen
met collega’s, maar ook met externe
stakeholders. We zetten de basis prin -
cipes op een rij.

• De informatie die via het PLA-sys -
teem verzameld wordt, moet nuttig
zijn voor alle stakeholders van het
pro gramma.

• Het PLA-systeem bevordert partici -
patie van alle stakeholders en zelf -
kritische reflectie.

• De gedeelde inzichten dienen verder
te gaan dan de opsomming en
rapportage van resultaten. Het PLA-
systeem wil leren van elkaar stimu -
leren en mensen motiveren om die
kennis toe te passen in het vervolg
van het programma.

• Voortdurend nadenken over de zin en
de richting van het programma wordt
aangemoedigd. Naast resultaats me -
ting wordt ook nadruk gelegd op het
proces dat leidde tot de waarge no -
men resultaten.

• Feedback in twee richtingen staat
centraal. Partnerorganisaties en boe -
ren kunnen feedback geven op de ge -
plande interventies en de doel tref -
fendheid van Vredeseilanden. Vredes -
eilanden kan op haar beurt feedback
geven op de activiteiten van haar
partnerorganisaties.
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In 2011 screenden we 34 landbouwketens wereldwijd om
een globaal beeld te krijgen van de impact van onze
interventies op economisch, socio-cultureel, ecologisch
en institutioneel vlak (www.veco-ngo.org/sustainability
screening). De algemene resultaten gaven ons een schat
aan informatie die we gebruikten tijdens het strategisch
planningsproces, dat de basis vormde voor ons nieuw pro -
gramma (zie pagina 10). Per keten werden ook specifieke
aandachtspunten geformuleerd, bijvoorbeeld over gender
of waterbeheer. Die aspecten zijn sinds 2012 opgenomen
in de CIFs en worden zo dus automatisch geïntegreerd in
de planning en de opvolging.

Maar we stelden de afgelopen jaren vast dat onze col -
lega’s meer nood hebben aan een duidelijke visie rond
bepaalde ecologische thema’s om hun activiteiten te kun -
nen bijsturen. Een projectgroep met collega’s uit hoofd -
kantoren en regiokantoren ging aan de slag. In een eerste

fase wilden we komen tot een gemeenschappelijk stand -
punt over volgende thema’s:

• Beheer van natuurlijke rijkdommen
• Biodiversiteit in landbouw
• Klimaatverandering
• Genetisch Gemanipuleerde Organismen
• Agro-ecologie

Experten en vertegenwoordigers uit verschillende stake -
holdergroepen werden hierbij betrokken. Eind 2014 werd
deze stap afgerond.

In een tweede fase zullen de screening-instrumenten die
we in 2011 gebruikten, aangepast worden. Tegelijkertijd
willen ook essentiële duurzaamheidsaspecten in de part -
ner contracten (zie pagina 11) integreren en een vor -
mings traject opstellen voor al onze collega’s.

Integratie van duurzaamheidsaspecten in onze interventies



• Werken in de landbouwketen, vanuit
een regiokantoor of op het hoofd -
kantoor, zorgt voor andere rollen en
informatienoden. Het PLA-systeem
er kent dit en het systeem is aange -
past aan die verschillende niveaus.

• De resultaten van het programma, de
geleerde lessen en de daaruit voort -
vloeiende beslissingen worden syste -
matisch gedocumenteerd. Dit laat toe
om de informatie gemakkelijk binnen
de organisatie te delen alsook te
communiceren naar externe stake -
holders.

• Transparantie staat centraal: van
iedereen wordt een open en eerlijke
houding gevraagd om inzichten te
delen. Bijgevolg worden ook misluk -
kingen gerapporteerd aan onze part -
nerorganisaties en andere stake -
holders.

• Vredeseilanden streeft naar een een -
voudig, effectief en pragmatisch PLA-

systeem. Dit betekent dat we de last
om allerlei data te verzamelen tot de
essentie willen beperken en efficiënt
organiseren.

3. Impact van Vredeseilanden
programma’s

Vredeseilanden wil op regelmatige basis
de resultaten en de impact van haar
ontwikkelingsprogramma's meten. In
2013 onderzochten we voor alle land -
bouw ketens waarin we werken (rijst,
koffie, ...) of de leefomstandigheden
van de ondersteunde boerenfamilies
erop vooruitgingen en of de onder ne -
mers capaciteiten van hun organisa ties
ver beterden. We hebben een in span -
ning gedaan om deze resultaten op een
bevattelijke manier op onze web site
weer te geven (www.vredeseilanden.
be/impact). Deze impactmeting bete -
kent een intensief proces van data -

verzame ling en interviews met leden
van de boerenorganisaties, dat we on -
mogelijk jaar lijks kunnen organiseren.
De vol gen de impactmeting is gepland
voor 2016.

Onze collega’s reflecteren jaarlijks wél
over de belangrijkste evoluties en ten -
densen die ze zien op onderstaande
vlakken. Indien nodig, worden pro -
gram ma’s bijgestuurd.

• Is het inkomen van boerenfamilies in
de pilootprojecten verhoogd?

• Hebben boeren en hun organisaties
meer invloed in de landbouwketen?

• Zijn boeren en hun organisaties veer -
krachtiger geworden om met tegen -
slagen en veranderende omstandig -
heden om te gaan?

• Gebruiken boerenorganisaties de na -
tuurlijke hulpbronnen op een duur -
zamere manier?
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Carlos Amasifuen Salas leerde pas dit jaar de kunst
van het koffieproeven, het zogenaamde ‘cupping’.
Ondanks zijn geringe ervaring won de 33-jarige
boer uit Lamas, San Martin, meteen de tweede
prijs in de nationale cupping wedstrijd in Expo -
café, de grootste koffiebeurs in Peru. Deze jonge
boer van de Oro Verde coöperatie, vertelt wat
koffie voor hem betekent:

Hoe belangrijk is koffie voor jou persoonlijk?
“Ik drink 4 à 5 kopjes koffie per dag, zowel bij ontbijt,
lunch en avondmaal. En dat sinds ik drie jaar ben”.

Hoe ging de cupping competitie?
“Ik had nooit gedacht dat ik mee zou kunnen doen,
gezien ik het pas dit jaar geleerd heb, bij de start van het
programma van VECO Andino. In dit programma wordt er
getracht ons, jongeren, een betere plaats te geven in de
koffiehandel. Ik deed mee en werd uit 15 deelnemers
gekozen tot één van de drie finalisten. Uiteindelijk won

ik de tweede prijs! Het zit in mij, ik kom namelijk
uit een familie van koffieboeren”.

Dus tot voor dit jaar, wist je niets van koffie -
proeverij of -kwaliteit?
“Nee, inderdaad. Mijn familie teelt koffie, net zo -
als de andere boeren, maar we wisten niets van de

kwaliteit of de export. Nu pas leren we deze capaci teiten
en hoe ze te gebruiken”.

Wat betekent deze prijs voor jou?
“Het overtrof mijn stoutste verwachtingen en het stemt
mij uiteraard trots om zo hoog te eindigen in een natio -
nale wedstrijd. Ik ben blij met de nieuwe ervaring en dat
mensen mijn capaciteiten kennen”.

Wat betekent koffie voor jou?
“Koffie betekent dé inkomstenbron voor mijn familie. Het
helpt ook bij de herbebossing en is goed voor het milieu
en de biodiversiteit”.

Een jonge winnaar uit Peru
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• Is de voedselzekerheid beter gewor -
den?

• Gender: krijgen vrouwen een sterkere
positie binnen een bepaalde land -
bouwketen? Kunnen ze mee beslissen
binnen de boerenorganisaties? Ver -
hoogt hun inkomen verhoog en kun -
nen ze zelf beslissen waar dat geld
naartoe gaat? 

3.1. Relaties tussen boeren -
organisaties en privébedrijven

Ontwikkeling van boerenorganisaties
Een belangrijk deel van de interventies
van Vredeseilanden is erop gericht de
ondernemerscapaciteiten van boeren -
organisaties te versterken. Het funda -
ment voor boeren bestaat erin betere
marktprijzen te verzilveren en zo hun
inkomen te verhogen. Het gaat hierbij
o.a. om

• organisatiebeheer: hier gaan we na of
het ledenaantal groeit, of er een de -
mocratisch verkozen bestuur is, of er
lidgeld geïnd wordt bij de leden, …;

• zakelijke vaardigheden: er wordt ge -
keken of er een doordacht business -
plan is, een boekhoudsysteem en of
de organisatie voor eigen inkomsten
kan zorgen;

• marketingvaardigheden: is de orga ni -
satie in staat collectieve verkoop te
organiseren voor haar leden? Is ze in
staat marktanalyses uit te voeren en
nieuwe opportuniteiten te grijpen?

Op onze website kan je per land bouw -
keten bekijken op welke punten onze
partnerorganisaties sterk of zwak sco -
ren, en zie je de evolutie tussen 2010
en 2013: www.vredeseilanden.be/
impact. Ook hier zullen we pas nieuwe
gegevens toevoegen in 2016.

Veranderingen in relaties tussen
boerenorganisaties en bedrijven
Naast het versterken van boeren orga -
nisaties, moedigen we tegelijkertijd
bedrijven aan om hun aankoopbeleid
‘inclusief’ te maken voor kleinschalige
boeren en hun organisaties. In een
‘inclusief’ zakelijk model worden boeren
gerespecteerd en gezien als volwaar -
dige spelers in de keten. Dit manifes -
teert zich in: 
• samenwerking tussen de spelers in

de keten met een gemeenschappelijk
doel;

• nieuwe relaties tussen alle schakels,
die leiden tot een stabiele markt en
constante aanvoer;

• eerlijk en transparant beleid (ar -
beids  voorwaarden, eerlijke prijzen,
goede werkomstandigheden) en ge -
lijke toe gang tot meststoffen, zaai -
goed, kre dieten en marktinformatie;

“Ik weet zeker dat mijn financiële rapport volgend jaar
foutloos zal zijn!”, zei Mr. Nguyen Cong Lam bij de over -
handiging van het financieel verslag van de thee coöpe -
ratie LUTOSEC aan Vredeseilanden in december 2014.

Lam, 33 jaar jong, begon begin 2014 aan een officiële
boekhoudersopleiding van 2,5 jaar. De beslissing om
terug te keren naar de schoolbanken was niet evident …
de middelbare school ligt reeds lang achter hem. VECO, de
coöperatie en Lam zelf verdelen de opleidingskosten. Lam
maakte een belofte om na zijn afstuderen terug voor
LUSOTEC te werken: “Ik verlang naar een vaste job met
een langdurig engagement”.

In het begin had Lam wat moeite met de cijfers en de
boekhoudkundige principes en technieken. Maar lang -
zamerhand groeide de fascinatie & interesse en begon hij
zijn kennis te gebruiken. Hij hielp bij het financiële
rapport van de coöperatie en adviseerde de voorzitter van
LUSOTEC bij financiële zaken. Tekstverwerking en spread -

sheets werden voor hem dagelijkse kost, wat ook van pas
kwam bij andere taken in de theecoöperatie.

Beetje bij beetje groeit zijn zelfvertrouwen alsook in zijn
boekhoudkundige capaciteiten, mede door de coaching
van VECO’s financiële manager. Op die manier wil Lam zijn
steentje bijdragen aan het de verzelfstandiging van de
coöperatie LUSOTEC.

Human resource ontwikkeling – De weg naar duurzaamheid
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• inclusieve innovatie (niet ‘voor’ boe -
ren, maar ‘met’ boeren); 

• en meetbare resultaten (indicatoren
en concrete opvolgingsplannen op
maat).

Inclusiviteit heeft dus vooral te maken
met machtsverhoudingen, relaties tus -
sen boerenorganisaties én bedrijven,
onderhandelingsposities, etc. … alle -
maal moeilijk in cijfers te vatten aspec -
ten. Om deze complexe realiteit toch te
proberen begrijpen en beschrijven, ge -
bruiken we sinds 2012 de LINK metho -
dologie, ontwikkeld door CIAT1. Aan de
hand van een vragenlijst en overleg mo -
menten tussen de verschil lende spelers
in een landbouwketen, worden knel -
pun ten en sterktes van hun commer -
ciële relatie volgens de vijf prin cipes
hier boven blootgelegd.

SenseMaker
Vredeseilanden wilde echter nog een
stap verdergaan: ook de mening van de
boeren en boerinnen zelf  over boven -
staande thema’s  en relaties proberen te

vatten. Daarvoor maken we gebruik van
SenseMaker, een relatief nieuwe metho -
de, die tot nu toe voornamelijk in de
privé en publieke sector werd gebruikt.

Het model werd ontworpen door Cogni -
tive Edge®. In essentie is SenseMaker
gebaseerd op het gebruik van een groot
aantal gefragmenteerde verhalen of
foto’s die de complexe realiteit ver dui -
delijken en waaruit patronen gedestil -
leerd kunnen worden.

Aan de hand van een goed gefor mu -
leerde vraag nodigden we de deel -
nemers uit om een specifiek verhaal te
delen over een moment waarop ze zich
bij zonder gemotiveerd dan wel bezorgd
voelden bij de verkoop van een bepaald
product. Daaropvolgend interpreteerden
de deelnemers zelf hun eigen verhaal
aan de hand van een aantal driehoeken
of graadschalen en meerkeuzevragen
(zie hieronder). Het idee is dus dat
mensen gebruik maken van hun eigen
verhalen om de wereld rondom hen te
verduidelijken.

Een van de sterktes en tevens het
unieke aan SenseMaker – in vergelijking
met andere methodes en vragenlijsten –
is het feit dat verhalen worden geïnter -
pre teerd door de verteller zelf, waar -
door de resultaten minder vertekend
zijn door patronen die externe onder -
zoekers mogelijk in hun hoofd hebben.

SenseMaker legt dus patronen bloot,
stelt bepaalde vooronderstellingen in
vraag en/of versterkt die net. In 2012
testte Vredeseilanden deze methode in
twee landbouwketens: thee in Vietnam
en bananenchips in Ecuador. Onze col -
lega’s vonden de resultaten heel erg
waardevol. In 2014 startten we daarom
een groot project om te komen tot een
SenseMaker model, gebaseerd op de vijf
bovengenoemde LINK principes én toe -
pasbaar op gelijk welk product in
eender welke context. Een zoektocht
naar een generisch model dus om de
relatie tus sen boerenorganisaties en
privé bedrij ven bloot te leggen. De
Bill&Melinda Gates Foundation gaf ons
de finan cie ring voor deze zoektocht. In

1 International Center for Tropical Agriculture (CIAT) – www.ciat.cgiar.org

De driehoek hiernaast geeft weer hoe de spelers in de
keten de prijszetting evalueren (elke stip geeft één ver -
haal en dus één persoon weer). De dominante cluster is
duidelijk ‘niet transparant en niet eerlijk’, maar 1/4de van
de verhalen geeft aan dat de prijzen aan boeren ‘trans -
parant en eerlijk’ zijn. Dit geeft interessante inzichten om
na de oefening in discussie te gaan met de boeren over
hun verhaal. Welke elementen zorgen ervoor dat boeren
de verkoop als transparant ervoeren? Hoe kunnen we de
werking van de landbouwketen dan concreet verbeteren?

Voorbeeld: prijszetting bij de verkoop van bananen in Ecuador

In jouw verhaal is het bepalen van de prijs ...

niet fair en niet transparant

niet transparant maar fair fair en transparant



24 - Jaarverslag

november 2014 testten we dit nieuwe
SenseMaker model een eerste keer in
Senegal, in samenwerking met Durabilis
en de boe renorganisatie in Boundoum.

Voor verdere informatie over Sense -
Maker, kijk op www.veco-org.be/sense
maker.

3.2. De onzichtbare impact: leren

Tot slot willen we nog wijzen op de
resultaten die moeilijker via metingen
te vatten zijn. Dan hebben we het voor -
al over de dynamiek in het samenspel
tussen boerenorganisaties, overheden,
bedrijven en onderzoeksinstellingen.
Net dat is een belangrijk onderdeel van
ons werk: het samenbrengen van
verschillende spelers opdat ieder op
zijn niveau bij kan leren.

Boerenorganisaties willen leren hoe ze
kunnen meespelen op veeleisende
markten. Supermarkten en voedsel ver -
werkende bedrijven willen leren hoe ze
hun toeleveringsketens veilig kunnen
stellen voor de toekomst door efficiën -
ter en transparanter samen te werken

met producenten. Die kennis bouw je
het snelst op door concrete experi men -
ten op te zetten. Onze collega’s spelen
daarbij de rol van regisseur, moderator
en coach. Ze spelen voortdurend de bal
rond tussen alle belanghebbenden,
zoeken naar nieuwe partners en kijken
waarom sommige dingen werken en
andere niet.

Om die reden blijven we ook de lessen
uit onze projecten documenteren in

case studies. Deze studies gaan verder
dan de cijfers en focussen in de diepte
op de kwaliteit van samenwerkingen.
Zulke case studies vormen een belang -
rijk instrument om ook andere spelers
te inspireren. Je vindt ze op onze En -
gelstalige website: www.veco-ngo.org/
publications.
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De vraag van 9 miljard

Hoe voeden we binnenkort twee miljard
mensen extra? Want in 2050 zullen we
de aarde met negen miljard bevolken.
Het toekomstbeeld is weinig roos kleu -
rig: uitputting van bepaalde grond -
stoffen, een toenemende druk op de
biodiversiteit, de dramatische gevolgen
van klimaatopwarming, een groeiende
kloof tussen arm en rijk, ... Door deze
vraag te stellen, formuleren we één van
de grootste collectieve uitdagingen
voor de mensheid. 

Vredeseilanden is er rotsvast van over -
tuigd dat boerenfamilies de sleutel voor
de toekomst in handen hebben. Twee
derde van de mensen die honger lijden,
leeft in een boerenfamilie. Als zij een
inkomen verdienen met duurzame land -
bouw, werken ze zichzelf uit de armoe -
de, kunnen ze de wereld voeden én
verlichten ze de druk op de planeet. Dat
is het verhaal dat we in Vlaanderen wil -
len vertellen.

Tegelijk willen we duidelijk maken dat
het voedselprobleem niet alleen een
zaak is van boerenfamilies in het Zui -
den. Iedereen kan deel van de oplos -
sing zijn: consumenten én de voedings -
sector. In 2014 woedde een hevige
concurrentiestrijd tussen de Belgische
retailers. De prijzen aan de kassa ver -
laagden voor het eerst in 20 jaar.
Comeos, de federatie van de Belgische
retailsector, waarschuwde voor een
ongezonde druk op de marges. Aan -
dacht voor een duurzaam aankoop -
beleid kwam daardoor in het gedrang.
Tegelijkertijd bleven vele bedrijven
aangeven dat ze inspanningen willen
doen op vlak van duurzaamheid, gezien
het belang ervan op lange termijn. Dé

uitdaging: hoe kunnen niche-initiatie -
ven toonaangevend worden?

1. Campagne: “Nu nog op uw bord,
straks in het museum”

“Nu nog op uw bord, straks in het
museum”. Met die boodschap voerden
we in 2014 campagne en gingen we in

januari de straat op. Voor producten als
cacao en koffie zijn er nu al tekorten,
omdat het aanbod de vraag niet meer
kan volgen. Door een groeiende wereld -
bevolking zal de grondstoffenschaarste
alleen maar groter worden.

We brachten deze problematiek heel
dichtbij, op het bord van iedereen in

Hoofdstuk 4: Vredeseilanden in Vlaanderen
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Vlaanderen … Samen met Dominique
Persoone, meester chocolatier en am -
bassadeur van deze campagne, lieten
we zien hoe belangrijk het is om te
investeren in boerenfamilies, als we
ook in de toekomst nog willen genieten
van een heerlijk stukje chocolade. Dat
kwam aan.

• In 70 scholen vertelden drie studen -
ten lerarenopleiding het verhaal
achter onze chocolade: dat van de
cacaoboeren in Nicaragua, die met
cacao hun toekomst en die van hun
kinderen kunnen uitbouwen. Ze be -
reikten meer dan 6000 leerlingen.

• 360 ambassadeurs trokken de cam -
pagne op gang in hun gemeente en
mobiliseerden samen meer dan 8000
vrijwilligers. Zij maken tijdens het
actieweekend in januari en tal van
acties voor- en nadien, Vredeseilan -
den zichtbaar in heel Vlaanderen.

• Ook de media en het brede publiek
kon onze campagne smaken. Zo kre -
gen we zowel lokaal als nationaal
aandacht in de media, en waren de
reacties op onze vrijwilligers, en op
de vraag om te steunen, opvallend
positief. 

Vredeseilanden was niet de enige die de
aandacht vestigde op de globale land -
bouwproblematiek. Voedselverspilling
vormt daar een belangrijk onderdeel
van. We werkten dan ook actief mee
aan de campagne rond voedsel verspil -
ling (van de koepel) van de Noord-
Zuidbeweging 11.11.11. Verschillende
vrijwilligers en personeelsleden voerden
mee actie in hun gemeente. Scholen
gingen aan de slag met het educatieve
materiaal. 

2. Jongeren duiken in eigen bord

De secundaire scholen waarmee we
samen werken, krijgen jaarlijks een stu -
dent op bezoek die in het kader van
zijn/haar stage het campagnethema op
een toegankelijke en aantrekkelijke
manier overbrengt. Een aantal scholen
waarmee we al lang samenwerken, ga -
ven hun interesse aan om het mondiale
voedselthema intensiever uit te spitten
en er op verschillende momenten door -
heen het schooljaar met hun leerlingen
mee aan de slag te gaan.

Zo startten zes scholen in september
2013 met een traject rond ‘de vraag van

9 miljard’: hoe kunnen we in 2050
negen miljard mensen voeden, op een
manier die de grenzen van de planeet
respecteert? Ze verkenden het thema
met interactieve lessen en maakten via
‘speeddates’ kennis met organisaties
die werken aan (deel)oplossingen. In
2014 liep het traject verder en namen
enkele scholen op initiatief van de leer -
lingen concrete maatregelen, bv. een
duurzamer drankenaanbod. Tot slot
maakten de leerlingen een kunstwerk
over ‘de vraag van 9 miljard’, onder
begeleiding van kunstenaars via vzw
Artforum Leuven. In de zes scholen
doorliepen 1.152 leerlingen het traject
en via hen bereikten we ongeveer vier
keer zoveel leerlingen.

Daarnaast buigen 25 geëngageerde jon -
geren zich al twee jaar over het thema
duurzame voeding. We werkten dit tra -
ject uit in samenwerking met Globelink
en Act4change. De jongeren denken
mee na over de toekomst van ons voed -
sel systeem. Het eerste jaar lieten we de
jongeren vooral kennismaken met ver -
schil lende spelers in (duurzame) voe -
ding. Ze kropen in de huid van GGO-
koning en multinational Monsanto, de

In september 2014 schreven negen
scholen in voor het scholentraject.
Het Sint-Jozefcollege van Turnhout
werkt voor het tweede jaar op rij
mee. Dit keer is er nog meer samen -
werking met het stadbestuur.
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Braziliaanse regering of een eco-femi -
niste als Vandana Shiva. Tijdens het
tweede jaar ontwikkelden ze mogelijke
toekomstscenario’s voor een ander,
nieuw en/of beter voedselsysteem en
leerden hun mening ook te beargu -
menteren. Ze gingen in discussie, met
mensen die actief of professioneel
bezig zijn met de thematiek en spraken
voor grote groepen. Op die manier ont -
wikkelden ze hun eigen visie. Die brach -
ten ze ook naar buiten op verschillende
fora, bv. het jaarforum van de Federale
Raad voor Duurzame Ontwikkeling. En
ze vertaalden hun visie in een leuke
wedstrijd om studenten te overtuigen
tot duurzame actie over te gaan. Die
wedstrijd, ‘Coup de FOODre’ gaf kleur
aan het begin van 2015.

3. FairTradeGemeenten –
FairTradeFans

De campagne FairTradeGemeenten blijft
een succesverhaal. Meer dan twee op
drie Vlaamse gemeenten is actief in de
campagne, van de 231 ingeschreven ge -
meenten behaalden 156 de titel. Hier -
mee scoort Vlaanderen veruit het best

binnen de internationale FairTradeTown
Campaign met 25 deelnemende landen.
In 2014 werden 8 nieuwe titels uitge -
reikt. Daarnaast namen verschillende
gemeentes nieuwe initiatieven rond het
6de criterium, waarbij lokale duurzame
voeding in de kijker werd gezet. Onder -
tussen zijn er ook drie FairTrade -
Provincies in België: Antwerpen, West-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Ieder jaar nodigt een gemeente ver -
tegen woordigers van alle FairTrade -
Towns ter wereld uit op een inter natio -
nale conferentie. In 2014 was de gast -
stad Kumamoto in Japan. Van 28 tot en
met 30 maart verwelkomden zij Fair -
TradeTowns om tips en ideeën, succes -
sen en nieuwigheden uit te wisselen.
Vredeseilanden gaf een presentatie over
de succesfactoren van de Vlaamse cam -
pagne: het 6de criterium dat Fair Trade
plaatst in de ruimere context van duur -
zame voeding en het nieuwe actiemodel
dat in 2014 werd gelanceerd. Bij dat
laatste kunnen Vlaamse FairTrade -
Gemeentes extra sterren verdienen door
de lokale gedragenheid te vergroten via
fairtrade-ambassadeurs en fans. Daar -

naast begeleidde Vredeseilanden een
succesvolle workshop in Japan over de
introductie van duurzame voeding en
Fair Trade op de werkvloer (denk aan
automaten, koffiefaciliteiten en cate -
ring).

www.fairtradegemeenten.be

4. Duurzame catering bij
grootkeukens

Vredeseilanden is ervan overtuigd dat
grootkeukens een voortrekkersrol kun -
nen spelen in de verduurzaming van de
voedingsgewoonten van de Belgen. De
catering in bedrijven, overheden, scho -
len, rusthuizen en ziekenhuizen is goed
voor 35 % van de out of home markt.
Een niet te verwaarlozen sector dus.
Door begeleidingstrajecten op maat van
deze grootkeukens op te zetten én hun
klanten te bevragen en te informeren
over wat er op hun bord ligt, gaan onze
acties verder dan louter sensibilisering
over duurzaamheid binnen de voe dings -
sector.

Op 7 september 2014 werd Oude -
naarde de 154ste FairTradeGemeen -
te van Vlaanderen. Sinds die dag
dragen meer dan de helft van alle
Vlaamse gemeenten de titel Fair -
TadeGemeente. Geen enkel land dat
deelneemt aan de campagne doet
het beter!
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Vredeseilanden startte in 2013 met de
begeleiding van grootkeukens van de
federale overheid, Fedorest, in op -
dracht van het Federaal Instituut voor
Duur zame Ontwikkeling (POD DO). Het
doel: maaltijden aanbieden die beter
aan sluiten bij de criteria van duurzame
voeding en bij de aanbevelingen van
het nationaal voedings- en gezond -
heidsplan. In 2014 kwam er op hun
vraag een vervolgtraject in tien nieuwe
keukens.

Drie onderwijsinstellingen, de Univer -
siteit Antwerpen, Katholieke Hoge -
school Leuven en Hogeschool Gent,
engageerden zich vorig jaar om op twee
jaar tijd hun studentenrestaurants of
cafetaria’s te verduurzamen. Samen is
dat goed voor tien keukens. Dit traject
werd in juni 2014 afgerond.

Naast het verduurzamen van de cate -
ring op het Wereldfeest van Leuven,
werden vijf nieuwe begeleidings trajec -
ten opgestart in de zorgsector, waar -
onder de centrale keuken van UZLeuven
(Gasthuisberg), het OCMW van Herent
en van Harelbeke. Het project in Gast -
huis berg was tegelijk één van de Action
Labs, i.e. initiatieven die door de
Belgische landbouw- en voedingssector
naar voren geschoven is als piloot pro -
ject in hun Transformatieproject.

Alle deelnemende keukens/instellingen
onderschreven het charter met de tien
duurzame engagementen. Deze engage -
menten hebben betrekking op ver schil -
lende thema’s: naast het introduceren
van bio- en fairtradeproducten wordt
ook aandacht besteed aan voedselafval,
seizoensgroenten, duurzame vis, het
verminderen van de vleesconsumptie en
samenwerking met boeren van de regio.
In alle begeleide keukens werd de
vleesconsumptie gevoelig verminderd,
enerzijds door het verkleinen van de
porties, anderzijds door het invoeren of
verbeteren van een vegetarisch aanbod.
Tenslotte werd in alle keukens gewerkt
rond volgende thema’s: het exclusief
kiezen voor duurzame vis en voor lokale
(Belgische) seizoensproducten; het
terugdringen van voedselverspilling;
het nastreven van eerlijke en duurzame
handelsrelaties met producenten. De
switch naar gelabelde producten (bio of
fair trade) werd aangemoedigd maar –
nog – niet in alle keukens gerealiseerd
omwille van de hogere kostprijs of de
beschikbaarheid.

Alle inzichten uit de begeleidings tra -
jecten van de afgelopen jaren, werden
gebundeld in een publicatie. Je kan
deze hier downloaden: http://www.
vredeseilanden.be/nieuws/beschikbaar
heid-duurzaam-aanbod-en-kostprijs-

voeding-belangrijke-knelpunten-voor-
grootkeukens 

4.1. Your Choice: grootkeuken zoekt
leverancier

Onder de vlag ‘Your Choice’ wil Vredes -
eilanden duurzame voeding in groot -
keukens op de agenda zetten. Aange -
zien grootkeukens aangeven dat het
voor hen vaak moeilijk is om geschikte,
duurzame leveranciers te vinden, staat
direct contact tussen grootkeukens en
leveranciers centraal. Op 13 mei werd
het netwerkevent georganiseerd in
Expo Wiels in Brussel. Diverse thema’s
kwamen aan bod aan 12 gesprekstafels.
Aansluitend werden speeddates georga -
niseerd tussen grootverbruikers en
leveranciers/producenten.

4.2. Rond de tafel met
contractcateraars

Stel dat ook de grote contractcateraars
(Sodexo, Aramark, Compass Group), die
vele grootkeukens en daardoor tiendui -
zenden maaltijden per dag in hun be -
heer hebben, de keuze voor duurzame
voeding zouden maken! Of enkele van
de belangrijke leveranciersplatforms,
die dagelijks duizenden ingrediënten
aan grootkeukens en cateraars afle -
veren. Vredeseilanden organiseerde

In oktober startte de campagne My Fair Baby, een nieuw
project dat jonge ouders tips geeft voor duurzame keuzes
rond geboortekaartjes, doopsuiker, verzorging, voeding,
kleding, kamerinrichting, mobiliteit en speelgoed voor
hun kleine spruit. Netwerk Bewust Verbruiken, De Gezins -
bond, Fairtrade Belgium en Vredeseilanden sloegen hier -
voor de handen in elkaar.

Nu willen we onderzoeken in welke mate kinderdag verblij -
ven kunnen overschakelen op een duurzaam en eerlijk
voedingsaanbod. We kozen twee kinderdagverblijven als
'proefproject': Ukkepuk in Kessel-Lo en Little Kings &
Queens in Gent. Uiteindelijk willen we een draaiboek
maken voor kinderdagverblijven in heel Vlaanderen.

My Fair Baby
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daarom twee ronde tafels met telkens
meer dan 30 stakeholders. De eerste
ronde tafel “Hoe kunnen contract -
cateraars bijdragen aan meer duurzame
catering?” vond plaats in mei tijdens de
beurs Your Choice, en legde uitdagingen
bloot. De aanwezige stakeholders rea -
geerden positief op het initiatief. Nooit
eerder werden zo’n diverse spelers uit
de sociale catering rond dit thema
samen gebracht. In november organi -
seerden we een tweede ronde tafel
tijdens de vakbeurs HorecaExpo. Het
thema werd verder uitgediept en we
zochten samen met de stakeholders
naar concrete pistes voor de toekomst.
De ronde tafels werden gemodereerd
door Business&Society en Kauri. Over
beide ronde tafels werd gerapporteerd
in het vakblad FoodServices.

5. Samenwerking met Belgische
retail- en voedingssector

Soms krijgt Vredeseilanden de vraag van
partnerorganisaties in het Zuiden die
zich willen lanceren op de export markt,
of we Belgische afnemers kun nen vinden
voor hun product. Ook con tac teren
Belgische of internationale bedrijven
ons met het verzoek of we met onze
partnerorganisaties in het Zuiden een
nieuwe toeleveringsketen kunnen opzet -
ten. In beide gevallen zoeken we uit of
hun vraag samenvalt met onze aan we -
zigheid in een bepaalde regio of keten.
We willen daarbij niet louter bemid de -

laar zijn, maar via dit soort concrete
projecten onze partner organisaties ver -
sterken en bedrijven uit België onder -
steunen bij de afstemming van hun aan -
koopbeleid op kleinschalige landbouw.

Specifiek moedigen we bedrijven aan
om hun aankoopbeleid ‘inclusief’ te
maken voor kleinschalige boeren en
hun organisaties. Anders gezegd, er -
voor te zorgen dat deze boeren -
organisaties sterke spelers worden in de
landbouwketens waarin ze actief zijn.
Hierbij gebruiken we o.a. de LINK-
methode, ontwikkeld door het Inter -
national Tropical Agriculture Centre
(CIAT)2. De principes werden uitgelegd
in het vorige hoofdstuk (zie pagina 20).

Op dit moment speelt Vredeseilanden
een rol bij de ondersteuning van de
export naar België van passievruchten
uit Tanzania (5.1.), rijst uit Java (Indo -
nesië) (5.2.) en asperges in bokalen uit
Peru (5.3.). Daarnaast zijn een aantal
andere exportketens in voorbereiding:
bananen uit Senegal, koffie uit DR
Congo en rijst uit Vietnam. We lichten
de concrete projecten hieronder toe.

5.1. Special Fruit: fruit en groenten
uit Oost-Afrika

In 2013 kregen we een vraag van Spe cial
Fruit, een Belgische importeur van
exotische groenten en fruit. Zij wilden
graag passievruchten, avocado’s en

peultjes uit Tanzania en Kenia afnemen.
Vorig jaar sloten we een samen wer kings -
overeenkomst af om in de eerste plaats
een duurzame passievruchten keten op te
zetten. De producenten organisaties op
de flanken van de Kili manjaro en de
Tanzaniaanse exporteur worden onder -
steund om aan de kwali teitseisen van
Colruyt Group en Special Fruit te vol -
doen. Het gaat o.a. om het behalen van
GlobalGap- en BSCI-certi ficatie en het
voldoen aan de Maximum Residu Levels
voor pesticiden. Opdat de passie vruch -
ten de juiste eigenschappen zouden
hebben qua smaak, kleur en grootte, zijn
kweektuinen aangelegd. De producenten
zullen in de toekomst plantjes van die
kweektuinen afnemen om zoveel moge -
lijk uniformiteit te kun nen garanderen
voor export. Ook het milieu-aspect
verliezen we niet uit het oog. In de
tweede fase van het project worden de
opties bekeken om de passievruchten via
zeetransport naar België te vervoeren,
en niet via het vliegtuig. Binnen een
samen werkings akkoord hebben de ver -
schillende part ners in de keten inclusi -
viteitsprincipes geïntegreerd.

5.2. Biofresh verdeelt biologische
kwaliteitsrijst uit Java,
Indonesië

Sinds de zomer van 2013 kan je bio -
logische kwaliteitsrijst uit Indonesië
vinden in een 300-tal biologische en
natuurvoedingswinkels. Een geslaagde

2 Link Methodology: A participatory Guide to Business Models that Link Smallholders to markets, pag. 88: http://dapa.ciat.cgiar.org/link-
methodology-version-2-0/ .

Tijdens de Bioweek van juni 2014 organiseerden Biofresh
en Vredeseilanden een kleine campagne. In zeven bio win -
kels (Ninove, Gent, Merksem, Brugge, Leuven, Konings -
hooikt en Brussel) vertelden vrijwilligers van Vredes eilan -
den het verhaal achter ‘Sunria’ rijst, de biologische rijst

die onze partnerorganisatie Appoli in Indonesië teelt. De
klanten waren enthousiast om meer te weten te komen
over de herkomst van de rijst, over de milieu vrien delijke
manier waarop hij geteeld wordt, en de te door lopen
stappen om de rijst tot in de winkelrekken te krijgen.
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samenwerking tussen boeren orga -
nisaties uit Java, Vredeseilanden in
Indonesië, exporteur PT Bloom Agro en
Biofresh, Belgische groothandelaar in
bioproducten! De prijs die de boeren
voor hun rijst krijgen, ligt bijna dubbel
zo hoog als op de lokale Indonesische
markt. In 2014 kocht Biofresh een
nieuwe container van deze heerlijke
‘Sunria’ rijst aan.

5.3. Asperges in Colruyt-winkels:
werken aan duurzame
landbouwketens 

Sinds 2012 koopt Colruyt Group via het
Limburgse verwerkingsbedrijf Noliko
groene asperges in bokalen aan van
REOPA, een netwerk van kleinschalige
boeren uit Peru. De communicatie tus -
sen de verschillende spelers in de keten
(nl. boerenorganisaties, verwerker/

exporteur, importeur en supermarkt)
bleek het grootste pijnpunt en meteen
het voornaamste werkpunt voor 2014.
Belangrijke rapporten worden nu syste -
matisch uit/naar het Spaans vertaald
en we zetten samen een systeem op
waardoor iedereen tijdig de correcte
informatie over volumes en ideale ver -
werkingsperiode ontvangt. De super -
marktketen ondersteunt het behalen
van GLOBALGAP-certificatie. De bokalen
asperges van REOPA worden sinds
decem ber 2014 verkocht onder het
kwaliteitshuismerk BONI, wat naar
verwachting de verkoop zal stimuleren.   
Meer info over dit project kan je vinden
in een rapport uit 2013: http://www.
vredeseilanden.be/nieuws/asperges-
colruyt-winkels-zoeken-naar-nieuwe-
zakelijke-modellen.

5.4. Exportketen van rijst uit Benin
heeft zijn doel bereikt 

Over de samenwerking tussen Colruyt
Group en de rijstboeren uit Benin schre -
ven we uitgebreid in onze vorige jaar -
verslagen. Deze exportketen werd van
bij het begin opgezet als een leertraject
om de kwaliteit van de rijst duurzaam op
te krikken. Veelvuldige export van de
rijst naar Europa heeft die doelstelling
bereikt: de rijst is duidelijk verbeterd en
wordt gesmaakt door de klanten in
Benin. Gezien de geëxporteerde volumes
heel laag bleven (10 à 12 ton per jaar)
en de trans actie kosten bijgevolg relatief
hoog zijn, is beslist om de export stop
te zetten. In Benin zelf gaat het project
vanzelf sprekend verder: we willen de
rijst nog beter promoten op de lokale
markt, om de voedselzekerheid en -soe -
vereiniteit in Benin te verhogen.
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6. In gesprek met supermarkten en
voedingsindustrie 

Vorig jaar startten we een breed dia -
loogproces met de retail- en voedings -
sector. Doel: samen een stand van
zaken opmaken van de duurzaam heids -
inspanningen die nu al gebeuren, con -
crete acties voor de toekomst uitte ke -
nen en die dan in de praktijk omzetten.

2014 was de start van een lang traject
waarover we de komende jaren zeker
verder zullen rapporteren. We voerden
bilaterale gesprekken met voedings -
bedrijven, supermarkten, producenten,
veilingen, etc. om meer te weten te
komen over hun visie op duurzaam

aankopen en concrete praktijken.
Samen met FEVIA, de federatie van de
Bel gi sche voedingsindustrie, werd een
enquête georganiseerd over de duur -
zaam heidsinspanningen van voedings -
bedrijven. Daarbij ging speciale aan -
dacht naar hun relatie met de produ -
centen.

Samen met Fairtrade Belgium, Kauri en
Business&Society organiseerden we vijf
‘keukentafelgesprekken’. Telkens werden
relevante mensen uit voedingsbedrijven
en de retail- en landbouwsector op een
boerderij samengebracht om op een
informele manier, bij een maaltijd, met
elkaar in gesprek te gaan. Onder de
thematische noemer ‘upscaling with

integrity’ stelden we de vraag hoe duur -
zame initiatieven en principes geïnte -
greerd kunnen worden in het business -
model van bedrijven.

De informatie die verzameld werd via
de bilaterale gesprekken, de Fevia-
enquête, de keukentafelgesprekken, en
allerlei seminaries en netwerkevents,
werd gebundeld in het boek ‘#Save the -
Foodture – Duurzaamheids ambities bij
Belgische supermarkten en voedings -
industrie en hun relatie met land -
bouwers’. Deze publicatie werd op
12 februari 2015 officieel voorgesteld
aan onze stakeholders en pers.

Het boek #SavetheFoodture geeft een stand van zaken
van de inspanningen rond duurzame voedingssystemen
bij de Belgische retail- en voedingsindustrie, met bijzon -
dere aandacht voor hun relaties met de boeren. Vredes -
eilanden ging in gesprek met supermarkten, voedings -
industrie en producenten. Hoe bereiden de spelers in de
Belgische voedingssector zich voor op wat komt en al
bezig is? Waar lopen ze vast? Waar liggen onbenutte
kansen? Welke inspanningen gebeuren reeds om de
positie van boeren in de productketen te versterken,
bijvoorbeeld door een betere spreiding van winsten en
risico’s? We verkennen ook mogelijke toekomstpistes om
bestaande knelpunten in de verdere verduurzaming van de
agrovoedingsketen aan te pakken.

Je kan het boek downloaden op www.vredeseilanden.be/
savethefoodture.
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1. De mensen achter Vredeseilanden

1.1. De organisatiestructuur van Vredeseilanden vzw
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1.2. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 90
leden van onze belangrijkste stake -
holder groepen. Dit zijn vrij willigers,
deskundigen uit verschillende organisa -
ties of privé bedrijven, leden van de Raad
van Bestuur en ex-perso neels leden. Er
zijn 40 vrouwen en 50 man nen lid, 3 le -
den zijn van buiten landse origine. In
2014 kwamen er 26 nieuwe leden bij
terwijl 12 leden de AV ver lieten. In 2014
hebben we inge zet op vernieuwing:
stakeholders die we de afgelopen jaren
hebben ontmoet, heb ben we gevraagd
om lid te worden van de AV. Op deze
manier willen we de relaties met onze
verschillende groepen stakeholders een
structurelere plaats geven binnen het
bestuur van Vredes eilanden.

De duur van het lidmaatschap is onbe -
perkt. Iedereen kan zich kandidaat
stellen om lid te worden van onze Alge -
mene Vergadering. Zijn/haar kandida -
tuur wordt dan op de eerstvolgende
Algemene Vergadering voorgelegd. De
huidige personeelsleden van Vredes -
eilanden zijn door de statuten uitge -
sloten als lid van de AV. De lijst van
de huidige leden is opvraagbaar bij
Vredes eilanden of te bekijken op onze
web site: www.vredeseilanden.be/over-
vredeseilanden/de-mensen/algemene-
vergadering.

De Algemene Vergadering is het hoog -
ste orgaan. Zij stelt de Raad van Be -
stuur aan en keurt de jaarrekeningen,
begroting en bijhorend verslag goed. In
de schoot van de AV is er een financiële
commissie die de financiële verslagen
ter voorbereiding van elke Algemene
Vergadering in detail doorneemt. In
2014 heeft de AV, naast haar formele
verplichtingen, mee vorm gegeven aan
de toekomstige rol van Vredeseilanden.
Ze gaf in juni 2014 groen licht om de

omvorming naar een netwerk organi -
satie te verkennen (zie kaderstuk op
pagina 35). Op de Algemene Vergade -
ring in december praatten we over de
waarden van Vre deseilanden, waarden
die als bindend kader voor de toe koms -
tige organisatie gelden.

1.3. Raad van Bestuur

Leden: Magda Aelvoet, Leen Bas,
Patricia Grobben, Roosmarijn Smits,
Annelies Van Raemdonck, Alfons Vaes,
André Van Melkebeek, Marc Bosmans,
Arnout De Smet en Hilde Van Ongeval.
Voorzitter Raad van Bestuur: Alfons
Vaes.
Een uitgebreide voorstelling van de
leden van de Raad van Bestuur is te
vinden op: www.vredeseilanden.be/
over-vredeseilanden/de-mensen/raad-
van-bestuur.

De bestuurders worden benoemd voor
een periode van maximaal vier jaar. De
Algemene Vergadering van december
2014 keurde een wijziging van het
Huishoudelijk Reglement goed, dat het
mandaat van de bestuursleden beperkt
tot een eenmalige hernieuwing met een
periode van vier jaar. Bij de benoeming
van bestuurders of de hernieuwing van
mandaten, streeft men naar een even -
wicht tussen kenniscontinuïteit en ver -
nieuwingsbereidheid.
De Raad van Bestuur kan aan de Alge -
mene Vergadering voorstellen om, in -
dien zodanig gemotiveerd, een derde
mandaat toe te vertrouwen aan één of
meerdere leden van de Raad van
Bestuur.

De Raad van Bestuur is verant woor -
delijk voor het algemeen beheer en
bepaalt de strategie van de organisatie.
In haar keuzes vertrekt de Raad van een
aantal waarden: duurzaamheid, inter -
natio nale samenwerking, inclusief den -

ken, innovatie, … De Raad bewaakt de
duurzaamheidsperformantie van de
organisatie. Dit gaat zowel over prak ti -
sche beslissingen (bv. de verbouwing
van het kantoor naar een duurzaam
pand) als over keuzes binnen het pro -
gramma (bv. inhoudelijk of financieel).

De operationele verantwoordelijkheden
delegeert de Raad aan de directie van
de organisatie. De voorzitter en alle
andere bestuursleden zijn vrijwilligers.
Ze ontvangen voor hun mandaat geen
vergoeding en hebben evenmin een uit -
voerende functie binnen de organisatie.
De leden van de directie staan wel op
de loonlijst van Vredeseilanden.

De Raad van Bestuur heeft de principes
van goed bestuur geïntegreerd in haar
statuten en huishoudelijk reglement.
Zij baseerde zich op de ‘Goede prak -
tijken en aanbevelingen voor het be -
sturen van Social Profit organisaties’
van de Koning Boudewijnstichting. Er
werden clausules opgenomen in ver -
band met de nodige competenties, pro -
cedures voor het vermijden van belan -
genconflicten, wijze van besluit vor -
ming, evaluatieprocedures, …

De Raad van Bestuur heeft in 2014 veel
aandacht geschonken aan de toekomst
van Vredeseilanden. Hoe wil Vredes -
eilanden eruit zien in 2020? Wat is
onze rol gezien de gewijzigde context
waarin ongelijkheid een probleem is
van Noord èn Zuid? In het voorjaar
zocht de Raad van Bestuur naar de
organisatievorm die een antwoord kan
bieden op de verschillende uitda gin -
gen. Vanaf de zomer startte de zoek -
tocht naar een derde directeur die dit
veranderingsproces mee kan trekken.
Op 1 januari 2015 startte het duo Stef
Steyaert en Mark Hongenaert van
Levuur de opdracht als veranderings -
manager. Naast de directie worden er
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Vredeseilanden evolueerde het laatste decennium gron -
dig, maar onze globale organisatiestructuur bleef tot nu
toe dezelfde. Om nog beter te kunnen doen wat we willen,
zullen we echter onze manier van samenwerken tussen de
verschillende kantoren en partnerorganisaties grondig
moeten aanpassen.

De wereld is de afgelopen decennia immers sterk door een -
geschud: de klimaatcrisis en financiële crisis laten zich
voelen. Elk moment kan een nieuwe voedselcrisis uit bre -
ken. De Noord-Zuid kloof verdwijnt: globaal gezien wordt
de wereld rijker, maar de ongelijkheid binnen sommige
landen neemt steeds grotere proporties aan. Tegelijk
staan de middelen voor internationale samenwerking en
ontwikkelingssamenwerking onder druk.

Ook de directe omgeving waarin Vredeseilanden werkt,
veranderde: een aantal van onze partnerlanden zijn opge -
klommen tot ‘midden inkomen landen’ en onze rol in
die landen is de afgelopen jaren sterk veranderd: minder
rechtstreekse ondersteuning van boerenorganisaties,
maar meer focus op kennisuitwisseling. Duurzaam heids -
thema’s komen steeds meer op de voorgrond bij grote
(multinationale) ondernemingen, en zij zoeken o.a. meer
samenwerking met boerenorganisaties. We werken dan
ook vaker samen met de voedings-, retail- en zelfs cate -
ringsector, en we worden daarvoor alsmaar sterker erkend.
En tenslotte willen we meer gaan inzetten op structurele
veranderingen, op de duurzame transformatie van de hele
voedingssector.

Het afgelopen jaar stelden we ons bijgevolg de vraag: kan
Vredeseilanden via haar huidige organisatiestructuur nog
wel antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en
flexibel inspelen op opportuniteiten?

Vredeseilanden is tot nu toe erg centralistisch georgani -
seerd. Collega’s van hoofdkantoor en regionale kantoren
ontwikkelen samen standaarden en doelstellingen voor de

hele organisatie, die nadien vertaald worden in regionale
programma’s. Ook de financiële stromen lopen volgens
hetzelfde patroon: het grootste deel van onze middelen
wordt ingezameld in België, en nadien doorgestort naar
onze regiokantoren. Dit alles wordt nauwgezet opgevolgd
vanuit het hoofdkantoor.

De komende jaren zullen we echter meer en meer nood
hebben aan andere vormen van samenwerking tussen col -
lega’s en verschillende stakeholders. Als we om ons heen
kijken, zien we dat vernieuwende organisaties veel meer
focussen op netwerking, collectief leren en kennis uit -
wisseling, co-creatie, samenwerking met niet-evidente
partners, multidisciplinair en projectmatig werken. Open -
heid, flexibiliteit en de creativiteit van mensen staan
centraal.

Vredeseilanden wil volop die richting inslaan. Met onze
huidige visie en missie als basis, en met ons DNA (waar -
den, identiteit) als motor, en met een veel hogere mate
van autonomie en verantwoordelijkheid van onze ver -
schillende regiokantoren. De term ‘hoofdkantoor’ zal ver -
dwijnen: Vredeseilanden in België zal één van de leden
van de netwerkorganisatie worden, naast VECO West-
Africa, Congo, East-Africa, Andino, Mesoamérica, Mekong
en Indonesië.

Veel van de karakteristieken van een netwerkorganisatie
bezitten we al, andere aspecten moeten we nog uitzoeken
of versterken. Hoe kunnen we kennisuitwisseling beter
stimuleren en faciliteren? Hoe kunnen we de expertise
van collega’s in land x efficiënt inschakelen in land y?
Wat is de beste juridische structuur voor elk kantoor?
Hoe zullen de financiële controles gebeuren? Moeten we
nieuwe medewerkers aantrekken? Etc. Hoe dat zich alle -
maal concreet zal vertalen, willen we samen met al onze
collega’s en stakeholders uitzoeken. We houden je op de
hoogte. 

Vredeseilanden in beweging: van een Vlaamse ngo naar een internationale netwerkorganisatie
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regelmatig personeelsleden op de ver -
gaderingen van de Raad van Bestuur
uitgenodigd om te vertellen over hun
werkgebied. Op die manier vloeit
informatie van personeelsleden van
Vredeseilanden door naar de Raad van
Bestuur.

In de schoot van de Raad van Bestuur
bestaat er een auditcomité. In 2014
werd er gewerkt rond fraudepreventie:
er werd een Code of Conduct opgemaakt
die ter bespreking ligt in alle regio -
kantoren.  Daarnaast was er een work -
shop rond fraude en fraudepreventie
voor alle financiële managers van het
hoofdkantoor en regionale kantoren.

1.4. Raad der Wijzen

De Raad der Wijzen bestaat uit be -
paalde mensen die een bijzondere
bijdrage hebben geleverd aan Vredes -
eilanden (ex-leden van de Raad van
Bestuur, de pioniers van Vredes eilan -
den, …). Zij worden voorgedragen door
de Raad van Bestuur. Zij incarneren de
geschiedenis van de organisatie en
geven advies aan de Raad van Bestuur,
voornamelijk voor aspecten met betrek -
king tot de waarden en doelstellingen
van onze vereniging (zoals de missie en
visie). De Raad kwam in 2014 niet
fysiek samen.

1.5. Directie

De directie bestaat uit Marianne
Vergeyle (Directeur Noord en Interne
Diensten) en Roos Peirsegaele (Pro -
grammadirecteur Zuid). Marianne en
Roos nemen als collegiaal orgaan de
nodige beslissingen voor Vredeseilan -
den en de eindverantwoordelijkheid.

De directie vergadert om de twee weken
en wordt agendagewijs aangevuld met
de diensthoofden Financiën en Perso -
neel (Steven Beerts en Els Eeckhout) en
de strategische adviseurs (Chris Claes
en Jan Wyckaert).

Soms wordt ons op één of ander enquêteformulier ge -
vraagd wie onze duurzaamheidsverantwoordelijke is.
Ootmoedig bekennen we dan dat niemand daarvoor ver -
antwoordelijk is binnen Vredeseilanden. Het is namelijk
een taak, rol, bevoegdheid én verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Voor de Algemene Vergadering zetten we in
op vergaderplekken dicht bij een station en op duurzame
catering, de Raad van Bestuur stelt duurzaamheid voorop
als criterium om haar beslissingen aan te toetsen. We
hebben duurzaamheidstools uitgewerkt om onze land -

bouw ketens te screenen op zowel sociale, ecologische als
ecomonische duurzaamheid, in België werken we rond
duurzaam aankoopbeleid van bedrijven, de directie opera -
tionaliseert duurzaamheid bij de verbouwing van de kan -
toorruimtes, het eigen aankoopbeleid en in duurzaam
personeelsbeleid.

Maar we hebben dus geen duurzaamheids verant woor de -
lijke. We doen het met ons allen.

Vormgeven van duurzaamheid

Het EFQM managementmodel werd door de Vlaamse ngo-
federatie naar voor geschoven als kwaliteitsmodel. EFQM
is een internationaal erkend kwaliteitsmodel dat een link
maakt tussen wat een organisatie doet enerzijds, en de
resultaten die dit oplevert anderzijds. EFQM is een ‘ver -
betergericht’ model, bedoeld om groei en ontwikkeling
van een organisatie te stimuleren. De focus ligt op het
behalen van evenwichtige en goede resultaten, tegemoet
komend aan de verwachtingen van alle stakeholders: de
doelgroepen (partnerorganisaties en boeren in Noord en
Zuid), de medewerkers/sters, de maatschappij en de kern -

stakeholders (leden van AV en RvB, vrijwilligers, private
en institutionele donoren). In 2012 behaalde Vredes -
eilanden een eerste erkenning in dit proces: we haalden
het C2E-label (Committed to Excellence). We werden
extern doorgelicht door B-Best die de kwaliteit van de
verbeteracties positief beoordeelde. Het werken met ver -
beteracties is de afgelopen jaren geïntegreerd in de jaar -
doelen en elke dienst van het hoofdkantoor formuleerde
minimaal één verbetertraject. In 2015 hopen we het R4E
(Recognised for Excellence) label te halen.

Werken rond kwaliteit
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1.6. Personeel hoofdkantoor

Er werken 150 mensen bij Vredeseilan -
den, verspreid over het hoofdkantoor
in Leuven en de regionale kantoren in
het Zuiden. De lijst van medewerkers
van het hoofdkantoor vind je op onze
website: www.vredeseilanden.be/over-
vredeseilanden/de-mensen/medewerkers.

1.7. Personeel regionale kantoren

De regionaal verantwoordelijken van
onze landen zijn Denise Lapoutre
(Oost-Afrika); Rogier Eijkens (Indo -
nesië); Roos De Witte, tot 1/7/2014 en
Karen Janssens, vanaf 1/8/2014
(Midden-Amerika); Hanneke Renckens
(Andes); Eduardo Sabio (Vietnam);
Ibrahim Ouedraogo (West-Afrika); Ivan
Godfroid (Oost-Congo).

In 2013 ondergingen onze regionale
kantoren in West- en Oost-Afrika een
herstructurering. De beslissing om te
reorganiseren vertrok vanuit inhoude -
lijke, programmatorische overwegingen:
hoe kunnen we een grotere impact
bereiken? Een aantal wijzigingen drong

zich op. Begin 2014 ging het team in
West-Afrika aan de slag in Ouaga -
dougou (Burkina Faso) met twee kleine
bijkantoren (antennes) in Senegal en
Benin. In Oost-Afrika verhuisde het
regionale kantoor van Kampala in
Oeganda naar Arusha in Tanzania, met
twee antennes in Mbale (Oeganda) en
Moshi (Tanzania).

1.8. General Council en workshops

De General Council is een adviesorgaan
dat instaat voor de ondersteuning van
de beleidsvorming. Ze bestaat uit de
regionale verantwoordelijken, de leden
van de directie en de diensthoofden van
het hoofdkantoor. De General Council
bespreekt de uitvoering van de beslui -
ten van de Raad van Bestuur of de
directie. Tijdens de General Council
worden strategieën en doelen bespro -
ken. Er wordt altijd gestreefd naar een
consensus.

In mei 2014 ontmoette het personeel
van de regionale kantoren en het
hoofdkantoor elkaar tijdens de General
Council in Brussel. We werkten rond

communicatiestromen tussen regionaal
verantwoordelijken en het hoofd kan -
toor, deelden de contextanalyse en de
beelden rond de toekomstige netwerk -
organisatie, wisselden nieuwe finan -
ciële strategieën uit en verkenden
Brussel.

1.9. Regionale/Nationale Raden en
Internationaal Forum

Elk regionaal kantoor van Vredes eilan -
den laat zich omringen door een
advies raad. Deze Regionale (of Natio -
nale) Raad van zes à acht relevante
personen komt minstens een keer per
jaar samen op vrijwillige basis. Ze
geven hun mening over maatschappe -
lijke evoluties van een land/regio,
adviseren en discussiëren over het
programma, de rapportering en de uit -
voering ervan, de uitdagingen naar de
toekomst, ... en geven aanbevelingen
over de wijze waarop Vredeseilanden
haar programma kan verbeteren, ook
wat duurzaamheid in al z’n aspecten
betreft.

Een overzicht van de waarden en principes van de
organisatie, alsook een uitgebreide beschrijving van de
samen stelling en bevoegdheden van de verschillende

organen, vind je terug in het huishoudelijk reglement
van Vredes eilanden. Dit document staat op onze website:
www.vredeseilanden.be/missie
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1. Duurzaam personeelsbeleid

Vredeseilanden maakt werk van een
duurzaam personeelsbeleid waarin de
medewerker centraal staat. Dat bete -
kent duurzaam omgaan met personeel
en hun talenten, hun vermogens, hun
energie, net zoals duurzaamheid op
globaal vlak staat voor het benutten
van middelen zonder deze uit te putten
voor toekomstige generaties. Sterker
nog: zoals cradle-to-cradle wenst dat
het gebruik van middelen in staat is
nieuwe middelen op te leveren of zich
te vernieuwen, zo wil Vredeseilanden
ook omgaan met haar teamleden, met
hun energie, hun mogelijkheden, hun
competenties, hun talenten, hun
engagement en hun inzet. We willen
hen niet opgebruiken. Integendeel, we
willen dat ze zich bij ons voortdurend
kunnen herbronnen en vernieuwen.

We willen dat teamleden samenwerken
op basis van hun talent en 'goesting'.
Dat iedereen waarde kan toevoegen
vanuit waar hij/zij goed in is. Als alle
betrokkenen doen waar zij goed in zijn,
komt iets moois tot stand, met veel
plezier en in een krachtige setting. Alle
energie gaat dan stromen. In zo'n team
kent iedereen zijn eigen kracht en dat
van zijn teamleden.

De open kantoorruimte op het hoofd -
kantoor stimuleert samenwerking en
biedt ruimte voor informele en formele
uitwisseling, alsook voor bevruchting
van elkaars ideeën en humor.

Naar aanleiding van de start van ons
nieuwe programma 2014-2016 werd
beslist in te zetten op projectwerking.
Op deze manier hopen we beter te kun -
nen anticiperen op noden en opportu -

niteiten, een efficiëntere onder steu -
ning van het programma te bieden en
expertise op te bouwen bij onze mede -
werkers.

In 2014 startten we projecten op rond
onder andere structurele veranderings -
agenda’s (zie pagina 10), duurzaam -
heid, fondsenwerving, competenties,
monitoring instrumenten, … Eind 2014
werd de projectwerking een eerste keer
geëvalueerd. 

1.1. Introductie

Alles start bij de aanwerving van een
nieuwe medewerker. Iedere nieuwe
werknemer ontvangt een USB-stick
met een ‘introductiemap’. Daarin vindt
hij/zij informatie over alle aspecten van
werken bij Vredeseilanden, over de
missie en de geschiedenis, over info -
fiches rond organisatiethema’s, tot
praktische informatie over het bestellen
van broodjes. Er wordt een introductie -
programma opgesteld voor de eerste
weken waarin verschillende collega’s de
nieuwe medewerker uitleg geven over
hun dienst, werking en thema’s. Een
goede introductie zorgt ervoor dat een
nieuwe medewerker zich snel thuis voelt
in de organisatie en zich op een fijne
manier kan inwerken in de nieuwe job.

In 2014 werd een introductie georgani -
seerd voor drie nieuwe medewerkers op
het hoofdkantoor en voor twee BTC-
juniors.

1.2. Loopbaan en ontwikkeling

Doorheen de verdere loopbaan bij
Vredeseilanden wordt blijvend aandacht
besteed aan de persoonlijke ontwikke -
ling van elke medewerker. Er is jaarlijks

een functioneringsgesprek en – op het
einde van het jaar – een evaluatie ge -
sprek. In deze gesprekken gaat er veel
aandacht naar algemene en functie -
gerelateerde competenties alsook naar
de doelen voor het daaropvolgende
jaar. Telkens wordt bekeken of er even -
tueel opleidingen nodig zijn om compe -
tenties te verwerven/te versterken of
om de jaardoelen te halen.

Vredeseilanden blijft ernaar streven om
haar medewerkers op alle niveaus in
Noord en Zuid, zowel individueel als
collectief, permanent de kans te geven
zichzelf te ontwikkelen. Vredeseilanden
wil een flexibele organisatie zijn, waar
mensen zich aanpassen aan nieuwe
visies en langetermijndoelen van de
organisatie én waar leren van elkaar ge -
stimuleerd wordt. Daarom wordt ‘leren’
expliciet als doelstelling opgenomen in
het strategisch plan van Vredeseilan -
den.

Vanaf 2014 is er een specifieke pro ject -
groep aan de slag die een ‘competentie -
sprong’ wil bekomen in onze organi -
satie. Het doel is om binnen enkele
jaren het Vredeseilanden-personeel een
stap vooruit te laten zetten op het vlak
van competenties die aansluiten bij
onze kernactiviteiten. Vanuit concrete
noden op organisatieniveau wordt inge -
zet op maatwerk en worden oplossingen
gezocht in de vorm van stages, uit wis -
selingen, maatcursussen, consultan -
cies, … 

Er werden zes thema’s geformuleerd
waarrond competenties (verder) ont -
wikkeld moeten worden:

1. Ondernemerschap en entrepreneur -
ship

Hoofdstuk 6: De sociale balans van Vredeseilanden
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2. Specifieke expertise rond bepaalde
producten of productgroepen (rijst,
koffie, groenten, ...)

3. Organisatievormen van boeren
4. Opschaling
5. Kapitaliseren en strategisch commu -

niceren
6. Professioneel werken en efficiëntie 

Nadien werd met elke medewerker van
het hoofdkantoor een gesprek gevoerd
over de individuele noden en behoeften
met betrekking tot de zes bovenstaande
thema’s. Dit overzicht van noden en
behoeften werd gegroepeerd per thema.
Per thema werden twee mensen geïden -
tificeerd om mee na te denken over
mogelijke antwoorden op de noden en
behoeften en te komen tot concrete
leertrajecten. Een aantal leertrajecten
zijn in de loop van 2014 opgestart: een
opleiding op maat rond spreken voor
publiek, een studienamiddag over busi -
ness plannen, individuele coachings -
trajecten op vlak van o.a. leidinggeven,
… In 2015 wordt dit verder gezet in
het Noorden en uitgebreid naar de
mede werkers in het Zuiden. 

Vredeseilanden spendeerde in 2014
ongeveer 30.000 euro aan vorming,
opleiding en workshops voor mede wer -
kers van het hoofdkantoor. Het meren -
deel van de opleidingen is onder te
brengen onder volgende thema’s:

• ambassadeurschap
• (boeren)coöperaties
• business modellen
• duurzaamheid
• transitie
• coaching
• spreken voor publiek

Het totaal aantal gevolgde opleidings -
uren in het hoofdkantoor (formeel en in -
formeel) in 2014 bedraagt 1.361 uur. Dit
betekent gemiddeld 30 uur per persoon.

Zowel leidinggevenden, inhoudelijke
programmamedewerkers als admi nistra -
tief ondersteunend personeel volgen
opleidingen. In praktijk zien we dat
administratief ondersteunende mede -
werkers ongeveer 10% van het totaal
voor hun rekening nemen, leiding -
gevenden en inhoudelijke medewerkers
elk ongeveer 45%.

Naast de formele opleidingen organi -
seert het hoofdkantoor gedurende het
jaar regelmatig briefings over ver -
schillende thema’s voor het personeel.
In 2014 waren er 17 briefings rond uit -
eenlopende thema’s: nieuwe evoluties
in de programma’s in het Zuiden en in
België, IT, de jaarlijkse campagne,
fondsenwervende activiteiten, Fair
Trade Gemeenten, scholenproject Vier -
kant voor Vredeseilanden, projecten en
beslissingen van de directie, ...

In 2014 zijn we ook gestart met het
organiseren van Knowledge Cafés. Een
externe spreker komt een namiddag een
verhaal brengen over een interessant
thema en in een informeel kader kan
daar verder over gediscussieerd en
uitgewisseld worden. Dirk Barrez kwam
vertellen over mogelijke alternatieven
voor het falende financieel-econo mi -
sche systeem. Met Peter Tom Jones
praatten we over de nakende grond -
stoffenschaarste en het bijhorende
transitiedenken. In oktober gingen we
met z’n allen naar het Transitiefestival
in Gent.

1.3. Welzijn

Vredeseilanden zet zich in om het
welzijn van de werknemers tijdens het
werk te garanderen. Er wordt gestreefd
naar een gezond evenwicht tussen werk
en gezin. Werknemers kunnen hun uur -
rooster afstemmen op hun persoonlijke
noden en behoeften. Ouderschaps -

verlof, tijdskrediet en loopbaan vermin -
dering worden toegekend.

Op alle vlakken wordt gelijkheid nage -
streefd. De organisatie discrimineert op
geen enkele manier op basis van leef -
tijd, geslacht, nationaliteit of religie.

In het arbeidsreglement staat duidelijk
vermeld dat de arbeidsvoorwaarden
gelden voor alle werknemers. Tijdens
opleidingen en introducties worden
medewerkers hierop attent gemaakt.
Ook bij het aanwerven van nieuwe per -
soneelsleden, het bepalen van de pro -
gramma’s en het kiezen van partner -
organisaties is non-discriminatie een
leidend begrip. De eindverant woor de -
lijkheid voor het respecteren van de
non-discriminatie ligt bij de perso -
neelsverantwoordelijke.

Als een werknemer zich ongelijk be han -
deld voelt of slachtoffer is van onge -
wenst gedrag, dan kan deze zich richten
tot één van de twee aange stelde ver -
trouwenspersonen in het hoofdkantoor
of bij de vertrouwens persoon in het
landenkantoor. De ver trouwenspersoon
ontvangt de klachten van de slacht of -
fers, geeft raad, biedt opvang, ver leent
hulp en bijstand aan het slacht offer en
tracht te bemiddelen. De ver trou wens -
personen worden ken baar ge maakt via
het arbeidsreglement dat elke werk -
nemer ontvangt bij zijn/haar intro ductie
in het hoofd- of regio kantoor.

De vertrouwenspersonen ontvingen het
afgelopen jaar geen klachten. In het
Zuiden nemen de vertrouwenspersonen
ook de rol van preventieadviseur op
zich. In het arbeidsreglement zijn
maatregelen voorzien ter preventie van
TBC, HIV/aids, …

In 2014 werd in het Zuiden een beperkt
aantal ziektedagen en arbeids onge -
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vallen genoteerd. Op het hoofdkantoor
liep het aantal ziektedagen fel op
omwille van enkele langdurig afwezig -
heden. Omdat Vredeseilanden het
welzijn van zijn medewerkers hoog in
het vaandel draagt, werd beslist in te
zetten op preventiebeleid rond psycho -
sociale aspecten op het werk. In 2015
zullen we samen met een stagiair per -
soneelswerk hier onderzoek rond voeren
en een preventiebeleid proberen te for -
muleren.

In de organisatie heerst een open sfeer
waar constructieve kritiek altijd een
plek kan krijgen via vergaderingen,
briefings of gesprekken. Ook in de
functionerings- en evaluatiegesprekken
kunnen klachten of opmerkingen be -
sproken worden.

Vredeseilanden investeerde net als de
voorgaande jaren in informele momen -
ten, onder andere een jaarlijkse perso -
neelsuitstap, een nieuwjaarsreceptie,

een afscheidsfeest, teamactiviteiten,
… Ook in het Zuiden worden perso -
neelsevenementen georganiseerd, bij -
voorbeeld teambuilding activiteiten,
nieuwjaarsfeestjes, …

1.4. Sociaal overleg

Vredeseilanden heeft minder dan
50 werknemers in dienst in het hoofd -
kantoor en is bijgevolg niet verplicht
een ondernemingsraad of vakbonds -
afvaar diging te installeren.

Er zijn twee officiële personeels ver -
tegenwoordigers aangesteld vanuit de
personeelsvergadering, waarvan één
vakbondsafgevaardigde. De personeels -
vertegenwoordigers organiseren de per -
soneelsvergaderingen. In 2014 beslis -
ten de twee personeels vertegen woor -
digers, na enkele jaren die rol opge -
nomen te hebben, om de fakkel door te
geven aan twee nieuwe personeels -
vertegenwoordigers.

2. Sociale Balans (per 31/12/2014)

In deze rubriek geven we een aantal
cijfers en toelichtingen over het
personeelsbestand van Vredeseilanden
(situatie op 31/12/2014).

De cijfers voor het hoofdkantoor wer -
den verzameld aan de hand van statis -
tieken en rapporten uit het elektro -
nische loonprogramma. De cijfers voor
het Zuiden zijn uit de auditverslagen
overgenomen.

2.1. Personeelsbestand

Sinds enkele jaren zetten we actief in
op de aanwerving van meer lokale
medewerkers. Deze trend zet zich door.
In 2014 bestond 67 % van het perso -
neelsbestand van Vredeseilanden uit
lokale medewerkers.

In België worden alle werknemers aan -
geworven met een contract van onbe -

Hoofdkantoor Zuid Totaal
Coöperanten Lokale medewerkers

Aantal personeelsleden
2010 48 12 113 173
2011 49 9 111 169
2012 48 7 110 165
2013 45 7 90 142
2014 46 6 98 150

Aantal voltijdse krachten
2010 39,69 12 113 164,69
2011 40,62 9 109,5 159,12
2012 41,91 7 107,5 156,41
2013 38,91 7 90 135,91
2014 39,79 6 97,5 149,29

Hoofdkantoor Zuid
Coöperanten Lokale medewerkers

Aantal ziektedagen 371 (op 46 WN’s) = 4,7% 7 (op 6 WN’s) = 0,57% 131 (op 104 WN’s) = 0,57%
Aantal arbeidsongevallen 1 0 0
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paalde duur. Alleen in uitzonderlijke gevallen, voor een
bepaalde tijdelijke opdracht of voor een duidelijk om schreven
taak, wordt een contract van bepaalde duur opgemaakt.

In het Zuiden is het wel gebruikelijk om contracten van
bepaalde duur te geven, die telkens verlengd kunnen worden.

2.2. Aantal personeelsleden gespecifieerd naar geslacht
en leeftijd

In het hoofdkantoor is het personeels bestand mooi verdeeld
over de leef tijdscategorieën.
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Hoofdkantoor
Leeftijd man vrouw totaal
18-25 0 2 2
26-30 1 3 4
31-35 2 5 7
36-40 1 5 6
41-45 5 2 7
46-50 5 3 8
51-55 2 3 5
56-60 1 3 4
+60 1 2 3

Coöperanten
Leeftijd man vrouw totaal
18-25 0 0 0
26-30 0 0 0
31-35 0 0 0
36-40 0 1 1
41-45 0 0 0
46-50 1 0 1
51-55 1 2 3
56-60 1 0 1
+60 0 0 0

Lokale medewerkers Zuiden
man vrouw
59 39

Het personeelsbestand van onze coöperanten situeert zich
vooral in de hogere leeftijdscategorieën. In 2014 ging één

coöperant op pensioen en zij werd vervangen door een veel
jonger persoon in de leeftijdscategorie 36–40 jaar.
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2.5. Verloop gespecifieerd naar
geslacht

Hoofdkantoor: vrouwen zijn in de meer -
derheid bij zowel in- en uitdienst tre -
ding.

Coöperanten: in 2014 ging één vrou we -
lijke coöperant op pensioen en zij werd
vervangen door een vrouwelijke coöpe -
rant.

Lokale medewerkers: in het Zuiden heb -
ben we een overwegend mannelijk per -
soneelsbestand. Dat reflecteert zich
ook in de cijfers in- en uitdiensttre din -
gen.

2.3. Genderevenwicht

Op het hoofdkantoor zijn er veel meer
vrouwen dan mannen tewerkgesteld:
63% van de personeelsleden zijn vrou -
wen. De vrouwen zijn ook goed ver -
tegenwoordigd op leiding ge vend en
directieniveau. 5 van de 7 lei ding -
gevende functies werden ingevuld door
vrouwen.

Deeltijdse tewerkstelling is veel meer
bij vrouwelijke medewerkers terug te
vinden. In 2014 waren er 5 mannen die
deeltijds werkten tegenover 16 vrou -
wen. Deeltijdse werknemers krijgen
dezelfde extralegale voordelen als vol -
tijdse werknemers. Er wordt geen
onderscheid gemaakt.

Alle werknemers van het hoofdkantoor
vallen onder het toepassingsgebied van
de Collectieve Arbeidsovereenkomsten
(CAO‘s) van Paritair Comité 329.01. Dit
is het Paritair Comité voor de Socio-
Culturele sector, waarin de subsector
Ontwikkelingssamenwerking is onder ge -
bracht.

Bij de coöperanten is de man-vrouw
verhouding in evenwicht. In 2014 wa -
ren er 3 mannen en 3 vrouwen in dienst
als coöperant.

Voor de lokale medewerkers in het Zui -
den zien we dat er meer mannen dan
vrouwen zijn tewerkgesteld: 60 %.

De salarisgelijkheid tussen mannen en

vrouwen bedraagt 100 %. Mannen en
vrouwen ontvangen hetzelfde loon als
ze dezelfde functie uitoefenen. Dit
geldt voor het hoofdkantoor, de coö pe -
ranten en de lokale medewerkers.

2.4. Personeelsverloop

In 2014 werd één jobstudent inge scha -
keld op het hoofdkantoor en werden
enkele personen aangeworven voor een
tijdelijke opdracht of een tijdelijke
vervanging.

In 2014 zijn onze regionale kantoren in
West- en Oost-Afrika opgestart na een
herstructurering. Er werden in beide
regio’s mensen aangeworven voor het
nieuwe regionale kantoor.

Hoofdkantoor Zuid
Coöperanten Lokale medewerkers

IN 8 1 36
UIT 7 1 22

6

2

In dienst 2014

Man Vrouw

5

2

Uit dienst 2014

Man Vrouw
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2.6. Verloop gespecifieerd naar
leeftijd

Hoofdkantoor: in 2014 kwamen voor het
merendeel jongere mensen in dienst.
We proberen dan ook actief in te zetten
op verjonging. We geven kort de evo lu -
tie van 2012 tot 2014 weer.

Coöperanten: de coöperant die in 2014
uit dienst is gegaan werd 65 en ging op
pensioen. Zij werd vervangen door
iemand in de leeftijdscategorie 31–40
jaar. 

Lokale medewerkers: het personeel -
bestand van onze lokale medewerkers is

over het algemeen jonger dan op het
hoofd kantoor in Leuven. Ook in de in-
en uitdiensttredingen wordt dit gere -
flec teerd.
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De gemiddelde leeftijd op het hoofd -
kantoor is 43 jaar. We proberen in te
zetten op verjonging. Dit gebeurt zowel
bij nieuwe rekruteringen als door de in -
schakeling van stagiairs. Deze laatsten
zorgen voor vernieuwing en verjonging
binnen de organisatie. Ze brengen
nieuwe ideeën, visies, werkmethodes en
actuele en up-to-date kennis binnen.
Boven dien is het een goede rekrute -
ringsbasis om personeel aan te werven.
Het werken met stagiairs biedt de

mogelijkheid om jonge mensen te laten
doorgroeien binnen Vredeseilanden of
in de Noord-Zuidsector. We bieden
stageplaatsen aan in het hoofdkantoor
en in het Zuiden. In 2014 werkten we
samen met stagiairs op de personeels -
dienst, binnen ons bewegingswerk,
duurzame catering en communicatie.
We waren in 2014 ook voor de eerste
keer gastorganisatie in het kader van
EVS (European Voluntary Service). Dit
uitwisselingsprogramma biedt jonge

Europeanen de kans om werkervaring op
te doen in een ander Europees land.
Onze communicatiedienst werd op die
manier gedurende zes maanden ver -
sterkt door een Italiaanse jonge vrouw.

Sinds 2009 heeft Vredeseilanden zich
ook ingeschakeld in het junior pro -
gramma van BTC (Belgische Technische
Coöperatie). Dit programma geeft jon -
geren de kans om een eerste beroep -
servaring op te doen in de ontwikke -

In dienst 2012 In dienst 2013 In dienst 2014 In dienst 2012 In dienst 2013 In dienst 2014
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lingssamenwerking. Deze jongeren wer -
ken minimaal één en maximaal twee
jaar in een project van BTC of een pro -
gramma van een Belgische ngo. In
2014 waren er vier BTC juniors aan
de slag in Ecuador, Peru, Vietnam en
Tanzania.

2.7. Vrijwilligers

Jaarlijks gaan zo’n 8.000 vrijwilligers in

januari de straat op om aandacht en
steun te vragen voor boerenfamilies in
het Zuiden. Maar ook op andere ma -
nieren zetten talrijke vrijwilligers zich
het jaar rond in voor Vredeseilanden:

• 370 kernvrijwilligers waren ambassa -
deurs van Vredeseilanden in hun
gemeente. Vier van hen gingen op
reis naar Senegal om onze partner -
organisaties te bezoeken;

• 6 jongeren gingen op reis naar Sene -
gal en gaven animaties in secundaire
scholen;

• 8 vrijwilligers hielpen mee met ver -
talingen, redactiewerk, lay-out en
taken op het secretariaat.

Vredeseilanden streeft naar een eerlijke verloning van alle
werknemers voor hun bijdrage aan de missie van de
organisatie, rekening houdend met hun kwaliteiten en
relevante werkervaring, en in verhouding met andere
gelijkaardige organisaties. Naast het loon en het bij dra -
gen aan de missie van Vredeseilanden, zorgen ook andere
elementen voor extra motivatie van werknemers: flexibele
arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling van nieuwe vaardig he -
den, kansen op nieuwe verantwoordelijkheden en oppor -
tuniteiten om samen te werken met collega's aan de
andere kant van de wereld.

Op het vlak van loon en extralegale voordelen is er vol -
ledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen
werknemers met een contract van onbepaalde en bepaal -
de duur, zowel op het hoofdkantoor als in het Zuiden.

Het salarissysteem van het hoofdkantoor is gebaseerd op
de barema’s van de overheid. Er worden acht barema
categorieën gehanteerd waarin elke werknemer wordt
ingeschaald op basis van zijn functie en het aantal jaren
relevante werkervaring. Elke medewerker ontvangt ook
maaltijdcheques, een groepsverzekering, hospitalisatie -
verzekering en de terugbetaling van woon-werkverkeer.

Onze directieleden en algemeen directeur ontvangen een
loon op basis van de barema categorie directie of cate -
gorie algemeen directeur. Zij ontvangen naast de alge -
mene extralegale voordelen bijkomend een representatie -
vergoeding en een smartphone met abonnement.

Niemand krijgt een firmawagen. Op het hoofdkantoor is
één auto beschikbaar die iedereen indien nodig voor
werkdoeleinden kan gebruiken.

Op het hoofdkantoor is er sprake van een gezonde loon -
spanning van 1 op 3. Het hoogste loon is met andere
woorden drie keer groter is dan het laagste. De syndicale
norm voor een goede loonspanning is 1 op 4.

Er is geen performantiebeloning of ander bonussysteem
voorzien, ook niet in het Zuiden.

In het Zuiden hanteert iedere regio een eigen salaris -
systeem, gebaseerd op de lokale context. Elk salaris -
systeem is wel opgebouwd volgens hetzelfde principe van
inschaling per functie en op basis van relevante werk -
ervaring. De salarisschalen worden opgemaakt aan de
hand van een vergelijkende studie met gelijkaardige orga -
nisaties. Vredeseilanden wil zich net boven het gemid -
delde positioneren, om op die manier competente werk -
nemers te kunnen rekruteren.

Ook in het Zuiden worden er extralegale voordelen toege -
kend. Dit kan zich vertalen in de vorm van hospitalisatie -
verzekering of levensverzekering, pensioenfonds, 13e
maand, extra verlofdagen, transportvergoeding, …

Loonbeleid
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Naar een kleinere ecologische
voetafdruk

1. Milieurealisaties hoofdkantoor

De afgelopen jaren heeft Vredeseilan -
den op het hoofdkantoor sterk ingezet
op een aantal aspecten van het milieu -
beleid: vermindering van water-, gas-
en elektriciteitsverbruik, sterke aan -
moediging van het gebruik van open -
baar vervoer, gebruik van ecologische
schoonmaakproducten, en een groter
aandeel fairtrade- en bioproducten in
onze eigen catering.

In 2011 verbouwden we ons volledig
pand in de Blijde Inkomststraat naar
een duurzaam kantoorgebouw. Daar
plukken we nog steeds de vruchten van.

Als we vergelijken met de periode vóór
de verbouwing (2010), merken we de
sterkste daling bij het waterverbruik.
Toiletten worden doorgespoeld met
regenwater. Het waterverbruik is terug
te brengen tot de waterfonteintjes, de
douche voor de sportievelingen in huis
en het gebruik in de keuken. Bij tekort
aan regenwater in de regenputten
wordt er overgeschakeld op leiding -
water. De lichte stijging in 2013 en
2014 ten opzichte van 2012 kan ver -

klaard worden door een drogere zomer
met minder regenval.

Wat gasverbruik betreft zien we een
sterke daling in vergelijking met vorige
jaren. Een zachte winter, gevolgd door
een warm voorjaar en een milde herfst
verklaren dit zeer lage verbruik. Ook
qua elektriciteit is er een sterke daling
merkbaar. We hebben verschillende
elektriciteitsbesparende maatregelen
doorgevoerd: de vervanging van servers
door energiesparende exemplaren en
wijzigingen in het ventilatiesysteem,
waardoor er nu minder maar beter ge -
ventileerd wordt. De besparingen in
2014 op elektriciteit en gas betekenen
een verminderde uitgave van 4.221 euro
in vergelijking met 2013.

Duurzaam werken houdt ook rekening
met woon-werkverkeer. Uiteraard is
thuiswerk mogelijk. 93 % van de werk -
nemers verplaatst zich met het open -
baar vervoer of de fiets naar het werk.
Ons kantoor ligt dichtbij het station
(tien minuten wandelafstand) en voor
de fietsers is er een douche voorzien.

Reizen per vliegtuig blijft noodzakelijk
in onze werking. In een internationale
organisatie is regelmatig contact tus -
sen collega’s in verschillende wereld -

delen essentieel. Er wordt zoveel moge -
lijk gebruik gemaakt van skype om
informatie uit te wisselen, maar in de
meeste landen waar we werken (zeker
in Afrika) is de internetverbinding te
onstabiel om videoconferenties te orga -
niseren. Bovendien zijn face-to-face
uitwisselingen zoveel waardevoller. Ver -
plaatsingen van Noord naar Zuid en
tussen de Zuidkantoren onderling zijn
daarom noodzakelijk. We zijn ons ervan
bewust dat dit onze ecologische voet -
afdruk sterk verhoogt, en proberen zo -
veel mogelijk opdrachten te bundelen
in één vliegtuigreis. In 2014 was het
aantal vliegtuigreizen ongeveer het -
zelfde als in 2013.

We engageren ons ook om alle vlieg -
tuigreizen die vanuit het hoofdkantoor
gemaakt worden (door personeel en
vrijwilligers) te compenseren. De uit -
stoot wordt berekend (via de formule
van www.compenco2.be) en omgezet
naar een geldbedrag dat naar een
specifiek Vredeseilandenproject in
Tanzania gaat. In dat project zoeken we
samen met Masai-herders naar oplos -
singen om de bodemvruchtbaarheid van
hun gronden te behouden en het water
in droge periodes beter te beheren.

Hoofdstuk 7: Milieubeleid van Vredeseilanden

Waterverbruik Elektriciteit Aardgas
(in m3) (kWh) (gj)

2010 203 29.755 8.242
2011* 149* 16.351* 4.109*
2012 116 28.435 7.434
2013 119 26.440 7.703
2014 120 21.205 4.604

* 2011 is een atypisch jaar qua verbruik omdat het pand toen verbouwd werd, en we een aantal maanden in een gebouw verbleven waar het verbruik
van elektriciteit en aardgas inbegrepen was in de huurprijs (gegevens van die maanden ontbreken hier dus). 
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Een overzicht van alle milieu-indica -
toren voor het hoofdkantoor vind je in
de tabel op pagina 47.

1.1. Toelichting per categorie

Papier: het grootste deel van het papier
wordt gebruikt voor mailings met
informatie aan de sympathisanten. We
pro beren dit te beperken. In 2014 werd
relatief weinig papier bijgekocht.

Kantoormateriaal: er werd beslist om
terug meer originele toners aan te
kopen in plaats van gerecycleerde
toners. De gerecycleerde toners zorgden
namelijk voor weerkerende technische
problemen met de printers.

Voedingsproducten: als een voedings -
product wordt aangeboden in een
variant met het label bio of fair trade,
dan wordt ervoor gekozen om de
variant met het label aan te kopen. Bij
de aankoop van voedingsproducten
voor evenementen werd daar vorig jaar
extra aandacht aan besteed.

Schoonmaakproducten: alle aange -
kochte onderhoudsproducten zijn
ecologisch verantwoord, behalve enkele
producten waar voor moeilijk een ecolo -
gisch alternatief gevonden wordt. We
houden continu in het oog of we be -
paalde producten kun nen vervangen
door een ecologische variant.

Water en energie: cfr. supra.

Mobiliteit: er staan twee dienstfietsen
ter beschikking van de medewerkers.
Het overgrote deel van de werknemers
maakt gebruik van het openbaar ver -
voer voor hun woon-werkverkeer. In
2014 vonden echter meer activiteiten
plaats op locaties die moeilijk bereik -
baar zijn met het openbaar vervoer (bv.
haven van Antwerpen).

2. Milieurealisaties Zuidkantoren

Al drie jaar rapporteren we over de
milieurealisaties van onze regiokanto -
ren. Sinds vorig jaar beperken we ons
tot een aantal relevante kernindicato -
ren die voor alle kantoren gemakkelijk
bij te houden zijn. Je kan de gegevens
aflezen in de tabel op pagina 50-51.

In alle kantoren worden ondertussen
spaarlampen gebruikt en ook initiatie -
ven om minder papier te gebruiken zijn
talrijk. In een aantal kantoren zijn ze
gestart met het apart verzamelen van
organisch afval. Mobiliteit blijft het
grootste pijnpunt. Ecologische duur -
zaam heid krijgt een andere invulling bij
de collega’s in het Zuiden. Het gebruik
van een 4x4, een (te) frisse werk ruim -
te, ... zijn statussymbolen en cultureel
gezien moeilijk te veranderen. Soms
speelt ook veiligheid een rol om te
kiezen voor de auto. Het thema blij -

vend onder de aandacht brengen en
bespreken is daarom heel belangrijk.

In de Andes regio en in DR Congo
gebruikten onze collega’s opvallend
minder het vliegtuig. Ons kantoor in
Lima (Peru) werd sterker uitgebouwd,
wat betekent dat onze collega’s met de
auto op bezoek kunnen gaan bij
partnerorganisaties; er moeten minder
collega’s uit Quito (Ecuador) “invlie -
gen”. In Congo zijn er geen vliegtuig -
maatschappijen meer actief tussen
Butembo en Kampala, en ook het aan -
tal vluchten tussen Butembo en Goma
is sterk verminderd, wat betekent dat
ook daar meer verplaatsingen over land
gebeuren.

3. Indirecte milieueffecten

De indirecte milieueffecten van Vredes -
eilanden hebben voornamelijk betrek -
king op de effecten die voortkomen uit
de activiteiten van het Zuidprogramma.
Het meten van ecologische aspecten is
een onderdeel van de globale duur -
zaam heidsscreening (zie pagina 20), en
ook in de driejaarlijkse impactmeting
rapporteren we over het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen. De volgende
impactmeting vindt plaats in 2016.

Vliegtuigreizen CO2-uitstoot CO2-compensatie
(km per jaar) (kg) (euro)

2011 722.910 247.345 6.470
2012 531.445 180.500 4.061
2013 725.510 247.030 5.549
2014 721.670 248.780 5.595
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Vredeseilanden engageert zich om de CO2 uitstoot op te meten en maatregelen te nemen om de uitstoot in de toekomst
te beperken.
Onderstaande gegevens hebben betrekking op activiteiten van het hoofdkantoor van Vredeseilanden.

realisatie realisatie realisatie
2012 2013 2014

PAPIER

totale aankoop A4-papier per jaar (aantal vellen) 120.000,00 120.000,00 60.000,00
totale aankoop A4-papier per persoon per jaar (aantal vellen) 2.500,00 2.666,67 1.304,35
aandeel gekocht gerecycleerd A4-papier ten opzichte van wit papier 100% 100% 100%
totale aankoop A4-papier per jaar voor mailings (aantal vellen) 1.009.496 1.013.900 1.011.500

KANTOORBENODIGDHEDEN

bedrag ecologisch kantoormateriaal tov het totaal 10% 9% 11%

VOEDINGSPRODUCTEN

bedrag aankopen voedingsproducten met label Biogarantie en/of Fair Trade 88% 83% 96%

ONDERHOUDSPRODUCTEN

bedrag aankopen ecologische onderhoudsproducten tov de totale aankopen 90% 90% 90%

WATER

jaarlijks verbruik in m3 116 119 120
m3/persoon/jaar 2,64 2,61

ENERGIE

elektriciteit: groene stroom
kwh/persoon/jaar 659,85 587,55 460,98
verwarming
gj gas/persoon/jaar 1.559,83 171,10 100,09

AFVAL

hoeveelheid restafval per persoon per jaar (in kg) 8 8 8
hoeveelheid PMD-afval per persoon per jaar (in kg) 0,6 0,5 0,8
hoeveelheid papierafval per persoon per jaar (in m3) 0,8 0,8 0,5
hoeveelheid GFT-afval per persoon per jaar (in kg) 12,0 13,9 13,6
hoeveelheid drankverpakking met statiegeld tov de totale aankopen van flessen 95% 95% 95%

MOBILITEIT

professionele werkverplaatsingen: aandeel openbaar vervoer 70% 66% 60%
woonwerkverplaatsingen: aandeel km afgelegd met trein, bus, fiets of te voet 94,56% 94,34% 92,37%
vliegtuigreizen: km per jaar 531.445 725.510 721.670
omzetting van vliegtuigreizen in CO2-uitstoot: kg CO2-uitstoot per jaar 180.500 247.030 248.780
CO2 compensatie 4.061,46 5.549,00 5.595,49

Milieurealisaties hoofdkantoor
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VECO Vietnam VECO Mesoamérica VECO RD Congo

2013 2014 Doel 2015 2013 2014 Doel 2015 2013 2014 Doel 2015

Papier- en tonergebruik

Gerecycleerd papier beschikbaar? neen neen neen ja ja ja neen neen neen

% recycled papier 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

Sensibiliseringsmomenten voor het ja ja ja ja ja ja ja ja ja
personeel ivm (overmatig) papier-
gebruik?

Percentage van gerecycleerde toners elke toner wordt minstens 63% 74% 74% 0% 0% 0%
twee keer gebruikt

Energie

Gebruik van energiezuinige ja ja ja ja ja ja ja ja ja
(gloei)lampen?

Energiebesparende maatregelen ja ja ja ja ja ja ja ja ja
(uitzetten PC, monitors, ...)?

Temperatuur van de airco? 26° 25° 25° 20-24° 20-24° 20-24° geen airco geen airco geen airco

Mobiliteit

Werkgerelateerde reizen:
– vliegtuigreizen 9 8 10 8 8 8 37 26 26

– auto (in km) 32.500 30.000 40.000 53.000 62.803 60.000 auto 36.661 40.000
29.359

motorfiets
3.787

– openbaar vervoer (route) 192 20 50 15 10 15 12 nvt nvt

Pendelen:
– auto/motor (aantal 11 10 12 4 7 7 3 9 10

personeelsleden)

– openbaar vervoer (aantal 0 0 0 5 4 4 4 nvt nvt
personeelsleden)

te voet/met de fiets (aantal 1 2 2 0 2 2 3 2 1
personeelsleden)

Water

Gebruik van regenwater neen neen neen neen neen neen neen neen neen

Afval

Afvalscheiding of recyclage papier papier papier papier papier papier GFT GFT GFT
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VECO Indonesia VECO Andino VECO East Africa VECO West Africa

2013 2014 Doel 2015 2013 2014 Doel 2015 2013 2014 Doel 2015 2013* 2014 Doel 2015

neen ja, maar ja ja ja neen neen neen neen neen
te duur

0% 0% 0% 42% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 0%

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja zuiniger
gebruik

van airco

25° 25° 25° – geen airco geen airco geen airco 25° 25° 25° 25°

alle verplaatsingen naar project- 261 169 150 42 3 2 3 2
gebieden buiten Bali

14.857 142.151 12.723 20.000 15.000 6.739 10.000 6.379

0 0 177 92 100 0 0 0

motorfiets 8 motorfiets 12 motorfiets 9 4 1 1 2 1 1
auto 3 auto 2 auto 2

0 0 0 4 7 8 17 0 0

1 1 2 2 1 3

neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen

ja neen neen papier papier papier neen neen neen neen neen
plastic plastic plastic

GFT GFT GFT

* Voor West-Afrika zijn er geen gegevens voor 2013 omwille van de verhuis van 2 kantoren in Dakar en Cotonou naar 1 kantoor in Ougadougou.
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1. Vrienden maken en koesteren

Vredeseilanden krijgt vanuit verschil -
lende hoeken het nodige geld voor haar
werking (zie taartdiagram pagina 58).
Naast overheden en stich tingen komt
18 % procent van onze inkomsten van
private fondsenwerving: giften van
particulieren of sponsor acties. Ook al is
het slechts 18 %, het belang van pri -
vate fondsenwerving is groot. Zonder
deze broodnodige ‘eigen middelen’ ont -
vangen we immers geen middelen van
de overheid. Daarbij, de steun van zo -
vele individuen geeft ons legitimiteit
en bewijst dat we een draagvlak hebben
van mensen die hun vertrouwen in Vre -
deseilanden uit druk ken met een gift,
hun medewerking aan de campagne of
hun deelname aan een actie.

Ambassadeurschap is meer dan een
succesvolle marketingstrategie
Vredeseilanden kan rekenen op trouwe
supporters. Veel vrijwilligers blijven dat
voor lange tijd. Heel wat donateurs
volgen ons al heel lang. Deelnemers
aan één van de Classics doen later mee

aan een tweede, een derde én maken
hun netwerk warm om in hun voet -
sporen te treden. Bedrijven lopen al
lang mee met de Loop naar Afrika of
boeken jaar na jaar een tafel tijdens
ons Benefietdiner. Zij vertellen vanzelf -
sprekend over Vredeseilanden in hun
netwerk en worden zo ambassadeurs
voor onze visie en werking.

Van supporters naar ambassadeurs
In 2014 besloten we van start te gaan
met een ambassadeursprogramma op
maat van de Classic deelnemers, dona -
teurs, vrijwilligers, jongeren en leer -
krachten. We willen strategieën uit -
werken om van de mensen die we via
bestaande en nieuwe initiatieven berei -
ken, ‘aanraders’ te maken, ambassa -
deurs van Vredeseilanden. In ons
volgende tweejarenprogramma voor
fondsenwerving neemt ambassa deur -
schap een belangrijke plaats in.

Ambassadeurs hebben nood aan en
recht op rekenschap
Social profit organisaties worden kri -
tisch opgevolgd door pers, overheden,

het bedrijfsleven en het publiek. Dit
houdt in dat we inspanningen moeten
doen om beter te communiceren over
de besteding van onze middelen. We
dienen te streven naar financiële trans -
parantie en naar een ethisch verant -
woorde verhouding tussen kosten en
opbrengsten. Waar mogelijk kunnen we
kostenbesparende initiatieven nemen:
werken met vrijwilligers met de nodige
expertise, met studenten, door co-
creatie, …
We willen die rekenschap afleggen,
zeker ook aan onze ambassadeurs. In
2015 schrijven we daarom een ‘accoun -
tability charter’ uit.

Samenwerken met bedrijven voor
onze fondsenwerving
Bedrijven bereiken we vooral via spor -
tieve events. Zo doen een aantal bedrij -
ven al lange tijd mee aan de Loop naar
Afrika en onthalen bedrijfsmedewerkers
en -leiders onze Classics voor moun -
tainbikers zeer enthousiast. Een kader
voor de samenwerking met bedrijven
moet ons voor de toekomst een houvast
geven. Bijvoorbeeld: van welke bedrij -

Hoofdstuk 8: Fondsenwerving binnen Vredeseilanden

Naast giften via direct marketing en permanente op drachten,
giften van bedrijven, legaten en het jaar lijkse campagne weekend
in januari, zijn onze evene men ten uit gegroeid tot een belang -
rijke inkomsten bron:

• 1126 lopers namen deel aan de Loop naar Afrika (20 km van
Brussel), 

• 56 deelnemers fietsten de Nicaragua, Benin en Sula wesi Clas -
sics, 

• 154 mensen namen deel aan het benefietdiner i.s.m. P.A.R.T.S.,
de dansschool van Anne Teresa De Keers maeker, 

• 130 mensen genoten van het benefietconcert van Sir Yes Sir in
de Antwerpse Arenbergschouwburg.
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ven aanvaarden we financiële onder -
steuning? Of: welke waarden zijn
belang rijk en hoe brengen we die in
praktijk?

En de nieuwe generatie
ambassadeurs?
We hebben een lange traditie in de
werking met jongeren. Van de jeugd -
verenigingen die meewerkten aan de
campagne, over ‘Foodhunt’ en ‘Change
the food’, tot een jongerentraject
vandaag over ‘de vraag van 9 miljard’.
Een aantal van deze jongeren heeft zijn
weg al gevonden naar andere vrijwil -
ligers, naar de campagne. Samen met
hen onderzoeken we hoe we jongeren
ook op andere manieren bij de fondsen -
werving kunnen betrekken.

2. Privacy en transparantie

De privacy van onze donateurs is
gewaarborgd. Vredeseilanden gebruikt
de persoonlijke gegevens enkel voor
administratieve doeleinden en om te
informeren over onze activiteiten.
Nooit worden persoonlijke gegevens
meegedeeld aan andere organisaties,
instellingen of bedrijven. Iedereen
heeft op elk moment het recht deze
gegevens in te kijken, te laten wijzigen

of verwijderen. We ontvingen in 2014
geen enkele klacht.

Bovendien wil Vredeseilanden aan al
haar donateurs duidelijk en transparant
communiceren over wat er met het inge -
zamelde geld gebeurt. Op onze web site
beantwoorden we een aantal veel ge -
stelde vragen: www.vredeseilanden.be/
faq (onder financieel). Daarnaast werkt
Vredeseilanden mee aan onderstaande
initiatieven rond transparantie en reken -
schap:

De Vereniging voor Ethiek in de Fond -
senwerving waarborgt de morele kwali -
teit van fondsenwerving en van trans -
parantie van de rekeningen. Het recht
op informatie vormt een onderdeel van
die code. Dit houdt in dat schenkers,
medewerkers en personeelsleden ten -
minste jaarlijks op de hoogte gebracht
worden van wat we met de verworven
fondsen gedaan hebben. Dit jaarverslag
beantwoordt daaraan. We maken ook

jaar lijks een dossier voor VEF. De
quotering wordt gepubliceerd op hun
website.

Een databank met objectieve informatie
en de gecontroleerde cijfers van
hulpverlenende organisaties.

Ngo-openboek is een gegevensbank
over en van de Belgische ngo’s. De site
geeft weer hoe de gelden uit giften en
subsidies worden besteed.

Het project Filantropie.be is een initia -
tief van de Koning Boudewijnstichting.
De website wil een onmisbaar kruispunt
worden voor actoren in de social profit,
bijdragen aan de transparantie van de
sector en uitwisselingen tussen actoren
aanmoedigen.
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Inleiding

Na de afsluiting van het boekjaar 2014
kunnen we opnieuw stellen dat Vredes -
eilanden financieel een kerngezonde
organisatie is, die de toekomst vol
vertrouwen tegemoet treedt.

Dit jaarverslag bevat een volledig
financieel overzicht van de hele Vredes -
eilandengroep, zowel van het hoofd -
kantoor in Leuven als van onze regio -
nale kantoren in het Zuiden. Zo kunnen
we een correct en volledig beeld geven
over het geheel van onze activiteiten.
Vredeseilanden is één van de weinige
ngo’s die er in slaagt om volledig geïn -
tegreerde cijfers te presenteren.

De integratie van deze cijfers is welis -
waar een complex proces. Alle landen
moeten namelijk op een eenvormige
manier rapporteren aan het hoofd kan -
toor, volgens de gangbare Belgische

regels die vaak redelijk verschillen
van de boekhoudregels in de zuidelijke
regio’s. Deze rapportering wordt dan
geverifieerd door de financiële dienst
op het hoofdkantoor. Daarna bezoeken
de plaatselijke revisoren van het inter -
nationale auditkantoor KPMG alle kan -
toren en maken een verslag van hun
bevindingen. Ook het hoofdkantoor
wordt aan een grondige controle onder -
worpen, meer bepaald door Clybouw
Bedrijfsrevisoren. Na een kritische le -
zing van alle verslagen van de verschil -
lende kantoren maakt het college van
commissaris-revisoren van Vredeseilan -
den, bestaande uit Clybouw Bedrijfs -
revisoren en KPMG, uiteindelijk haar
definitief verslag op.

De financiële rapportering bestaat uit
drie delen: de resultatenrekening, de
balans en het verslag van de com -
missaris-revisor. De resultatenrekening
geeft een overzicht van alle kosten en

opbrengsten van de organisatie gedu -
rende één jaar. De balans is een over -
zicht van alle bezittingen en schulden
van Vredeseilanden op de laatste dag
van het jaar, waarover gerapporteerd
wordt. Het verslag van de com mis -
saris–revisor is een onafhankelijke
opinie over onze interne controle -
mechanismen en over de correctheid
van de weergegeven cijfers.

Naast de geïntegreerde balans en resul -
tatenrekening van de hele organisatie
Vredeseilanden, geven we ook een
gedetailleerd beeld van de resultaten -
rekening van het hoofdkantoor.

Om op een correcte manier te kunnen
rapporteren aan onze verschillende
donoren en het grote publiek, werkt het
hoofdkantoor van Vredeseilanden met
een analytische boekhouding die kos -
ten en opbrengsten op twee verschil -
lende niveaus opsplitst: op het niveau

Hoofdstuk 9: Financieel jaarverslag 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

In november kwamen alle financieel
verantwoordelijken van de ver -
schillende Vredeseilanden-kantoren
samen voor een opleiding over
financieel beheer en fraude preven -
tie. Een boeiende week vol uitwisse -
lingen over de cijfers achter de
Vredeseilanden-programma’s.
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van afdelingen en op het niveau van
donoren. Voor onze regionale kantoren
worden kosten en opbrengsten min -
stens per donor opgesplitst.

1. Resultatenrekening

1.1. Analytische resultatenrekening
van het hoofdkantoor

In tegenstelling tot de cijfers van de
geïntegreerde resultatenrekening (zie
bijlage a), stellen we in de tabel op
pagina 55 de kosten van het hoofd -
kantoor opgesplitst per dienst voor. Dit
heeft als voordeel dat we zeer duidelijk
kunnen aantonen hoeveel we effectief
besteden aan het functioneren van elke
dienst en – specifieker – aan algemeen
beheer, aan fondsenwerving en aan de
realisatie van onze programma doel -
stellingen.

Ons budget voor het boekjaar 2014 ging
uit van een verlies van 201.236 euro.
Als we onze begroting voor 2014 ver -
gelijken met het budget dat effectief

uit gegeven is, merken we vooral onder -
bestedingen. Bij zowel het Zuid- als het
Noord programma heeft dit te maken
met een tragere opstart tijdens het
eerste jaar van ons driejaren program -
ma. De volgende twee jaar zullen de
uitgaven stijgen.

Voor het Noordprogramma zitten we per
eind 2014 op 78% van het budget. Voor

het Zuidprogramma als geheel zitten we
op 83% van ons budget. De tragere op -
start is vooral te merken bij landen als
DR Congo, Indonesië en Andes. Omwille
van de fusie van onze kantoren in West-
Afrika (van 2 kantoren in Cotonou en
Dakar naar één in Ougadougou), is ook
de boekhouding sinds 2014 gecentrali -
seerd voor heel West-Afrika.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

KOSTEN RESULTAAT 2013 BUDGET 2014 RESULTAAT 2014 %
ALGEMEEN BEHEER

Directie en beleidsorganen 162.341 164.070 134.588 82%
Personeelszaken 129.333 156.155 148.597 95%
Financiën 305.096 320.236 323.136 101%
Secretariaat 119.172 126.671 123.819 98%
Externe relaties 44.379
Strategieontwikkeling 190.926 185.391 97%

TOTAAL ALGEMEEN BEHEER 760.321 958.057 915.531 96%

FONDSENWERVING
Fondsenwerving 730.041 727.371 475.400
Kosten doorgefactureerd aan derden* 170.866

TOTAAL FONDSENWERVING 730.041 727.371 646.266 89%

PROGRAMMA’S

NOORDPROGRAMMA
Programma Noord 538.860 421.662 349.701 83%
Draagvlak 295.045 394.407 308.849 78%
Voorziening voor verenigingsrisico’s hoofdkantoor 50.000 45.000 16.024 36%

TOTAAL NOORDPROGRAMMA 883.905 861.069 674.574 78%

ONDERSTEUNING VAN PROGRAMMA’S IN ZUID EN NOORD
Communicatie 471.352 473.563 435.848 92%
Program Development Team 1.094.600 976.997 89%

TOTAAL ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING 471.352 1.568.163 1.412.845 90%

ZUIDPROGRAMMA

COORDINATIE VAN DE PROGRAMMA EXPERTISE
Advocacy** 362.419
SACD** 154.209
PLA** 122.515

TOTAAL PROGRAMMA EXPERTISE 639.144

Programmabeheer** 518.243
Innovatiefonds 152.850 200.000 61.561 31%
Coöperanten 550.226 503.891 336.616 67%
Voorziening voor verenigingsrisico’s VECO’s –55.711 50.000 12.489 25%

REGIO’S
West-Afrika 920.325 1.661.783 1.331.648 80%
Senegal-Gambia 562.838
DR Congo 1.038.200 1.520.489 1.070.218 70%
Oost-Afrika 1.852.495 1.336.411 1.124.333 84%
Vietnam 544.117 339.685 307.857 91%
Indonesië 1.416.261 1.671.077 1.228.928 74%
Meso-América 1.047.021 1.137.711 912.000 80%
Andes 895.247 1.184.581 767.737 65%
Vanuit hoofdkantoor doorgestort naar regiokantoren, 
maar nog niet besteed aan programma –1.233.479 570.849

TOTAAL REGIO’S 7.043.027 8.851.737 7.313.570 83%

ALGEMEEN TOTAAL ZUIDPROGRAMMA 8.847.778 9.605.628 7.724.235 80%

ALGEMEEN TOTAAL KOSTEN 11.693.397 13.720.288 11.373.451 83%

Resultaat 2014 ten opzichte van Budget 2014 en Resultaat 2013

* Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor vliegtuigtickets van deelnemers aan Classics, T-shirts lopers, … Deze kosten worden door Vredeseilanden
gemaakt, maar de deelnemers aan deze evenementen betalen deze terug.

** Deze onderdelen van onze werking zijn sinds de start van het nieuwe programma in 2014 ondergebracht in één team: het Program Development
Team.
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OPBRENGSTEN RESULTAAT 2013 BUDGET 2014 RESULTAAT 2014 %
GOUVERNEMENTELE OPBRENGSTEN
EU

Projectfinanciering 22.036 550.954 452.381 82%
DGD

Noordluik 1.144.942 1.076.683 993.784 92%
Zuidluik 4.898.468 5.322.499 4.712.583 89%
Subsidie voor structuurkosten DGD 303.538 330.198 330.198 100%
BFVZ programma’s in het Zuiden 832.180 476.790 290.435 61%
Synergieprojecten 159.213 142.360 268.593 189%

Diverse niet-DGD saldo’s in de landen 500.300
PODDO 46.132 61.376 40.984 67%
Vlaamse Gemeenschap – VAIS 88.558 52.091 35.591 68%
PROVINCIES

West-Vlaanderen 58.732 0 0
Limburg 8.000 16.000 8.000 50%
Antwerpen 0 5.000 4.800 96%
Oost-Vlaanderen 0 0 0
Vlaams-Brabant 76.354 45.000 10.000 22%

GEMEENTEN EN STEDEN 93.026 57.137 49.768 87%
LOONSUBSIDIES (Maribel, Gesco, DAC) 172.361 203.047 289.450 143%
Andere subsidies (BIM, ...) 12.000 6.000 6.000 100%
TOTAAL GOUVERNEMENTELE OPBRENGSTEN 7.915.540 8.845.435 7.492.567 85%

OPBRENGSTEN VAN NGO’S, STICHTINGEN EN BEDRIJVEN
11.11.11 282.431 294.710 294.710 100%
IFDC 97.618 0 0
CFC 0 353.092 285.014 81%
STICHTINGEN, VZW’S EN NGO’S 1.198.266 1.635.758 1.284.393 79%
Lokaal ontvangen in het Zuiden 325.716 *
TOTAAL NGO’S, STICHTINGEN EN BEDRIJVEN 1.578.315 2.609.277 1.864.117 71%

OPBRENGSTEN PARTICULIEREN
EVENEMENTEN (Loop naar Afrika, Classics, ...) 383.610 352.015 290.706 83%
GIFTEN DONATEURSBESTAND 700.410 675.750 719.872 107%
PROSPECTIE 44.602 10.500 16.723 159%
LEGATEN  321.864 10.140 37.261 367%
MAJOR DONORS PROGRAMMA 111.265 140.000 191.886 137%
ZUIDDAG  46.105 147.611 114.000 77%
CAMPAGNE 456.441 475.000 499.401 105%
DIVERSE OPBRENGSTEN 214.952 172.325 62.005 36%
Opbrengsten van kosten doorgefactureerd aan derden 170.866
TOTAAL PARTICULIERE OPBRENGSTEN 2.279.249 1.983.341 2.102.720 106%

FINANCIELE OPBRENGSTEN
INTRESTEN  80.840 60.000 29.083 48%
DIVERSE OPBRENGSTEN 45.074 21.000 25.058 119%
TOTAAL FINANCIELE + DIVERSE OPBRENGSTEN 125.914 81.000 54.141 67%

TOTAAL OPBRENGSTEN 11.899.018 13.519.052 11.513.545 85%

ALGEMEEN RESULTAAT 205.621 – 201.236 140.094

* Opgenomen in geïntegreerde resultatenrekening (zie bijlage a).
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t Overzicht van de kosten 2014

Algemeen beheer
Kosten van algemeen beheer zijn de
werkings- en personeelskosten van de
ondersteunende diensten op het hoofd -
kantoor (secretariaat, personeel, finan -
ciën, Strategie Noord en Strategie
Zuid), van de directie en van de
bestuursorganen. In vergelijking met
vorig jaar en met het budget werd er
procentueel iets meer uitgegeven aan
algemeen beheer, maar in vergelijking
met de begroting in absolute cijfers 

gaven we bijna 43.000 euro minder uit
dan voorzien. Vooral de kosten voor de
directie lagen een stuk lager dan be -
groot. Het percentage blijft met 8% in
ieder geval onder de vooropgestelde
10%. Als fondsenwervende organisatie
zijn we wettelijk verplicht dit percen -
tage onder de 20% te houden.

Fondsenwerving
De kosten voor fondsenwerving zijn
ener zijds de personeels- en werkings -
kosten van de januari-campagne en
anderzijds de kosten voor de fondsen -

werving doorheen het jaar. We gaven
81.000 euro minder uit aan fondsen -
werving dan begroot. De kosten voor
fondsenwerving bedragen net als vorig
jaar 6% van de totale kosten. Ook de
verhouding tussen kosten en opbreng -
sten zit beter dan vorig jaar: elke euro
die we aan fondsenwerving bij particu -
lieren besteden, levert ons 4 euro aan
inkomsten op. De wettelijke norm om
fiscale attesten te mogen uitreiken, is 1
op 3.

Kosten voor de realisatie van de
doelstellingen
Dit is het totaal van de uitgaven, na
aftrek van de kosten voor algemeen
beheer en voor fondsenwerving. Deze
uitgaven zijn zowel voor onze Noord-
als onze Zuidwerking. Onder Noordwer -
king verstaan we de uitgaven voor vol -
gende diensten en activiteiten: samen -
werking met bedrijven, lobbywerk,
consumentencampagnes, begeleiding
van grootkeukens en sensibiliserings -
activiteiten. Terwijl communicatie, het
bijeenbrengen en verspreiden van in -
zichten en resultaten van al onze pro -
gramma’s én de kosten in België ver -
bonden aan de ondersteuning van
zowel de Noord- als de Zuidwerking
samen staan onder de noemer “Onder -
steuning en ontwikkeling”. Wanneer we
het hebben over Zuidwerking, dan heb -
ben we het uiteraard over de beste -
dingen in de verschillende landen zelf,
maar ook over de kosten voor de coöpe -
ranten in het Zuiden. Een uitgebreid
overzicht van alle organisaties die
financiële steun genieten van Vredes -
eilanden, vind je op pagina 16-19.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

86%
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Algemeen beheer
Fondsenwerving Realisatie van de doelstellingen

Realisatie 2013 Budget 2014 Realisatie 2014
Algemeen Beheer 760.321 7% 958.057 7% 915.531 8%
Fondsenwerving 730.041 6% 727.371 5% 646.266 6%
Realisatie van de doelstellingen 10.203.035 87% 12.034.860 88% 9.811.654 86%
Totaal 11.693.397 13.720.288 11.373.451

Overzicht van de kosten 2014
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t Overzicht van de opbrengsten 2014

Vredeseilanden heeft vier belangrijke
bronnen van inkomsten die we hier -
onder kort bespreken.

Overheidssubsidies
Bij de overheidssubsidies blijft de fede -
rale Directie Generaal Ontwikkelings -
samen werking (DGD) veruit onze
belangrijkste inkomstenbron. Het gaat
dan voornamelijk over de programma -
financiering, financiering vanuit het
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
(BFVZ), en enkele programma’s op de 

budgetlijn ‘Synergie’. Daarnaast ontvin -
gen we een belangrijk subsidiebedrag
van de Europese Unie voor een project
in West-Afrika en tewerkstellings subsi -
dies (GESCO, DAC en Sociale Maribel)
alsook subsidies van een aantal lagere
overheden in België (zie bijlage e). Het
blijft onze doelstelling om voor minder
dan 70% afhankelijk te zijn van over -
heidssubsidies. Dit jaar hebben we dit
percentage teruggebracht tot 65%.

Ngo’s, stichtingen en bedrijven
In deze rubriek vinden we de toelagen
van een aantal Belgische ngo’s en 

stichtingen – waarvan 11.11.11 zeker
de belangrijkste is – en toelagen van
een aantal ngo’s en stichtingen uit
andere Europese landen – waarvan het
Nederlandse Cordaid de belangrijkste is
(zie bijlage d).

Opbrengsten particulieren
Dit is de derde belangrijkste inkomsten -
bron voor Vredeseilanden. We vinden
hieronder vooral de giften die ons ge -
durende het jaar bereiken (permanente
opdrachten, giften op mailings, ...). Ze
kennen een stijgende evolutie, zeker
het afgelopen jaar. Daarnaast is er de
opbrengst van de jaarlijkse campagne,
waarvan de dalende evolutie van de
afgelopen jaren dit jaar is stop gezet.
De opbrengsten uit evenementen ken -
nen na het sterke jaar 2013 een terug -
val, hoewel ze vergeleken met de vorige
jaren toch nog sterk toegenomen zijn.
We spreken hier uiteraard over de Loop
naar Afrika (20 km van Brussel), maar
zeker ook over de ‘Classics’ (fiets toch -
ten). Meer over particuliere fondsen -
wer ving op pagina 53.

Vanwege hun uitzonderlijk en onvoor -
spelbaar karakter blijven we de legaten
apart vermelden. In 2014 ontvingen we
zes legaten.

Financiële en diverse opbrengsten
Uiteraard wordt niet elke euro die bin -
nenkomt de volgende dag uitgegeven.
Daarom beleggen we regelmatig kas -
over schotten op korte termijn in vol -
strekt risicoloze instrumenten met
gegarandeerde rentevoet. Daarenboven

Overheidssubsidies
Ngo’s, stichtingen en bedrijven

Opbrengsten particulieren
Financiële en diverse opbrengsten

Financieringsbronnen Realisatie 2013 Budget 2014 Realisatie 2014
Overheidssubsidies 7.915.540 67% 8.845.435 65% 7.492.567 65%
NGO’s, stichtingen en bedrijven 1.578.315 13% 2.609.277 19% 1.864.117 16%
Particuliere opbrengsten 2.279.249 19% 1.983.341 15% 2.102.720 18%
Financiële en div. opbrengsten 125.914 1% 81.000 1% 54.141 1%
Totaal 11.899.018 13.519.052 11.513.545

Overzicht van de opbrengsten 2014
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waken we er over dat deze beleggingen
zo ethisch mogelijk zijn.

In de diverse opbrengsten zitten onder
andere de inschrijvingsgelden voor de
vakbeurs ‘YourChoice’ (zie pagina 28).
Financiële en diverse opbrengsten
samen staan in voor iets minder dan 1%
van onze totale opbrengsten.

1.2. Geïntegreerde resultaten -
rekening (zie bijlage a)

1.2.1. Kosten

Diensten en diverse goederen 
(61-rekeningen)
Dit zijn de kosten voor de werking van
zowel het hoofdkantoor als de landen -
kantoren. 

Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen (62-rekeningen)
Dit is de totale loonkost van alle perso -
neelsleden, zowel van het personeel op
het hoofdkantoor in Leuven, als van de
coöperanten, als van het lokaal perso -
neel.

Afschrijvingen en voorzieningen 
(63-rekeningen)
Onder de afschrijvingen vinden we de
waardevermindering van investeringen
in het lopende boekjaar. Alle investe -
ringen in de landenkantoren worden in
het jaar van aankoop volledig afge -
schreven. In het hoofdkantoor worden
investeringen over verschillende jaren
afgeschreven volgens de door de Raad
van Bestuur vastgelegde afschrijvings -
termijnen.

Onder deze rubriek vinden we ook een
aantal voorzieningen voor risico’s en
kosten terug. De meeste van deze voor -
zieningen zijn verbonden met gebeur te -
nissen in onze kantoren in het Zuiden.

Andere bedrijfskosten (64-rekeningen)
Het belangrijkste bestanddeel van deze
rekening zijn, voor wat de landen -
kantoren betreft, de stortingen aan de
verschillende partners in het Zuiden.
Voor het hoofdkantoor gaat het hier om
een aantal directe stortingen aan inter -
nationale netwerken.

1.2.2. Opbrengsten

Bedrijfsopbrengsten (70-74-rekeningen)
In de geïntegreerde resultatenrekening
worden alle reguliere inkomsten van de

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Giften 853.315 853.765 826.916 862.424 904.120 954.136 984.782 1.121.843

Campagne 795.466 636.808 604.611 623.068 588.635 540.152 456.441 499.401

Evenementen 100.507 111.063 156.903 323.052 356.362 294.753 517.162 444.215

Totaal 1.749.288 1.601.636 1.588.430 1.808.544 1.849.118 1.789.041 1.958.385 2.065.459

Legaten 53.099 232.161 20.000 0 4.280 245.410 321.864 37.261

Opbrengsten particulieren
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organisatie samen vermeld. Deze
worden opgesplitst over drie rubrieken:
‘Subsidies’, ‘Schenkingen, legaten en
lidgelden’ en ‘Andere bedrijfs opbreng -
sten’. De meeste inkomsten bestemd
voor de landen in het Zuiden, lopen via
het hoofdkantoor. Een aantal kleinere
stortingen van stichtingen of subsidie -
verleners worden echter rechtstreeks
door de donor aan het regiokantoor
overgemaakt zonder via het hoofd -
kantoor te passeren.

2. Balans

De balans van Vredeseilanden vind je in
bijlage b. De balans bestaat uit vier
grote rubrieken die we hierna één voor
één kort overlopen. Deze balans bevat
uiteraard zowel het hoofdkantoor als de
regiokantoren in het Zuiden.

2.1. Vaste activa

Materiële vaste activa
In het hoofdkantoor vinden we onder
deze rubriek voornamelijk het gebouw
in de Blijde Inkomststraat waar de
kantoren van Vredeseilanden gevestigd
zijn, terug. Daarnaast bevat het vast
actief ook nog enkele kleinere posten,
voornamelijk informaticamateriaal. In
de regiokantoren is deze rubriek leeg.
Zij huren immers hun kantoorruimte.
Omwille van de geldende subsidieregels
worden de lokaal gedane investeringen
in het jaar van aankoop volledig afge -
schreven. Om die reden vinden we ze
ook niet terug in deze samenvatting
van de balans.

Financiële vaste activa
Het voornaamste onderdeel van deze
rubriek zijn onze aandelen in Alterfin
cvba, een coöperatieve vennootschap
voor kredietverlening aan microfinan -
cieringsintellingen en fairtradeorgani -
saties. Het dividend dat we jaarlijks

ontvangen van deze investering zetten
we telkens om in extra aandelen.

Daarnaast vinden we hier nog ons aan -
deel in New B cvba, een coöperatieve
die zich tot doel stelt een nieuwe
coöperatieve bank op te richten in
België, en een aantal waarborgen voor
huurcontracten, voornamelijk in onze
Zuidlanden.

2.2. Vlottende activa

Voorraden
Onder deze rubriek vinden we de
voorraden campagnemateriaal in het
hoofdkantoor. De waarde van deze voor -
raden is lichtjes gedaald ten opzichte
van vorig jaar: er werd meer campagne -
materiaal verkocht dan nieuw werd aan -
gekocht.

Geldbeleggingen en liquide middelen
Het grootste deel van de beleggingen
en liquide middelen bevinden zich op
rekeningen bij Triodos Bank. Dit is con -
form met de beslissing van de Raad van
Bestuur om zoveel mogelijk van onze
gelden op een zo ethisch mogelijke ma -
nier te beleggen. Omdat we via Triodos
Bank geen transfers naar onze Zuidlan -
den kunnen doen, blijven we voor onze
dagelijkse verrichtingen wel met Belgi -
sche grootbanken werken.

Ook in de regiokantoren in het Zuiden
zijn er liquide middelen aanwezig. Deze
gelden worden nauwgezet opgevolgd
door de financiële dienst op het hoofd -
kantoor.

Overlopende rekeningen
Deze rubriek bevat enkele opbreng -
sten bestemd voor 2014 die we op
31/12/2014 nog niet hadden ontvan -
gen.

2.3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Vredeseilanden
vzw bestaat uit verschillende onder -
delen. Ieder jaar kijken we de ver schil -
lende rubrieken na en doen we de
nodige aanpassingen.

Sociaal fonds
Het is evident dat wij als organisatie
over een sociaal fonds moeten beschik -
ken dat voldoende groot is om, in geval
van een zeer ernstige crisis, op een
correcte wijze afscheid te nemen van
een aantal personeelsleden.

Dekking materieel vast actief
In onze balans staat op de actiefzijde
een belangrijk materieel vast actief. Dit
vast actief bestaat voornamelijk uit het
gebouw in Leuven waarover Vredes -
eilanden in volle eigendom beschikt.
Dat gebouw is essentieel voor de wer -
king van de organisatie. Indien we niet
over een dergelijk vast actief zouden
beschikken, zou dit onze werking
beduidend bemoeilijken. Het is dan ook
essentieel om dit vast actief in te dek -
ken met eigen vermogen.

Werkkapitaal
Als organisatie zijn we voor een be -
langrijk deel afhankelijk van subsidies.
De uitbetaling van deze subsidies laat
nogal eens op zich wachten. Het ge -
beurt soms dat de overheid met een
vertraging van een drietal maanden
betaalt. Dit geldt zowel voor het DGD-
programma als voor de verschillende
dossiers van het BFVZ (Belgisch Fonds
voor Voedselzekerheid).

Vredeseilanden moet gedurende deze
periode in staat zijn de activiteiten
voort te zetten en de vaste kosten en
het personeel voor te financieren. Daar -
enboven moeten tijdens een dergelijke
periode ook de activiteiten in het
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Zuiden zo normaal mogelijk doorlopen.
Het Zuiden mag niet de dupe worden
van het feit dat overheden maanden na
datum betalen.

Om die periode te overbruggen, kunnen
we het sociaal fonds aanspreken en
hebben we bijkomend werkkapitaal ter
beschikking.

Andere bestemde fondsen
Eventueel kan er voor andere specifieke
situaties een bestemd fonds gecreëerd
worden. Op dit moment is er geen nood
om een dergelijk specifiek fonds te
creëren. We hebben wel het innovatie -
fonds als dergelijk instrument. Onder -
nemende boerenorganisaties die willen
werken in zogenaamde ‘moderne mark -
ten’, moeten snel en flexibel inspelen
op veranderingen en opportuniteiten.

Vredeseilanden moet dus ook even
flexibel bepaalde activiteiten die bui -
ten het meerjarenprogramma vallen,
kunnen financieren. Daarom besloot de
Algemene Vergadering in juni 2011 het
al jaren bestaande ‘innovatiefonds’ een
nieuwe invulling te geven en hieraan
jaarlijks 200.000 euro te spenderen. Dit
fonds wordt geheel uit het eigen ver -
mogen gefinancierd. In 2014 gaven we
61.561 euro uit aan innoverende pro -
jecten. Een voorbeeld vindt u in het
kaderstuk hierboven.

Eigen vermogen zonder specifieke
bestemming
Het verschil tussen het huidige eigen
vermogen, het sociaal fonds, het fonds
dekking materieel vast actief, het inno -
vatiefonds en het werkkapitaal, is eigen
vermogen zonder een specifieke be -

stemming. Het is een ‘overige reserve’,
beschikbaar voor de werking van de
organisatie.

Sommige kantoren in het Zuiden be -
schikken nog over een kleine hoeveel -
heid eigen vermogen. Dit eigen ver -
mogen is afkomstig uit diverse lokale
opbrengsten (geen subsidies) gecumu -
leerd in het verleden.

Het eigen vermogen ziet er dus nu als
volgt uit:

2.4. Voorzieningen

Onder deze rubriek vinden we een
aantal voorzieningen voor enkele
sociale en fiscale geschillen en risico’s
in hoofdkantoor en enkele landen. In
samenspraak met onze auditors konden
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Wat zijn de nieuwste trends en voorspellingen voor de
wereldwijde rijsthandel? Hoeveel rijst wordt er in elk land
geproduceerd en wat zijn de verhandelbare overschotten?
Welke zijn de meest gegeerde variëteiten? Wat zijn de
nieuwste technologische ontwikkelingen in de sector?

Op het vierde Internationaal Rijstcongres in Thailand in
november 2014 deelden bedrijfsmensen en weten schap -
pers hun inzichten. De belangrijkste conclusies: wereld -
wijd wordt slechts 7 tot 8 % van de totale rijstproductie
verhandeld. De vraag naar dit snel klaar te maken voedsel
wordt groter omdat de stedelijke bevolking groeit, en die
verkiest rijst boven maniok. Tegelijkertijd staat de pro -
ductie onder druk door klimaatverandering en dalende
waterspiegels. Er is niet veel nodig om opnieuw een crisis
zoals in 2008 te veroorzaken. West-Afrika, dat momenteel
afhankelijk is van de wereldmarkt, moet dringend z’n
eigen rijstsector ontwikkelen.

Vredeseilanden coördineert in West-Afrika een groot pro -
gramma met als doel de regio zelfvoorzienend te maken
op vlak van rijst. Daarom konden we niet ontbreken op dit

Internationaal Rijstcongres. Onze collega’s deden voor de
verplaatsing beroep op het innovatiefonds. Vertegen -
woordigers van boerenorganisaties uit Senegal, Benin en
Burkina Faso vlogen naar Thailand, en vreemd genoeg
waren de rijstproducenten amper vertegenwoordigd op dit
congres dat gedomineerd werd door wetenschappers en
handelaars. De tussenkomsten van onze partner organi -
saties in debatten en conferenties werden dan ook met
extra aandacht gevolgd.

Na het congres werden de Westafrikaanse rijstboeren
ontvangen door een Thaise organisatie van biologische
rijstboeren die produceren voor de lokale en exportmarkt.
Ook collega’s en vertegenwoordigers van boeren organi -
saties uit Indonesië namen deel aan deze uitwisseling.
Een week lang kregen ze van hun Thaise collega’s een
opleiding in het sorteren van rijst, kwaliteits controle -
systemen, het belang van aantrekkelijke verpakkingen,
procedures die de traceerbaarheid van rijst doorheen de
hele keten kunnen garanderen, etc.  Kortom: heel wat
praktische kennis die onmiddellijk toepasbaar is in onze
rijstprogramma’s.

Innovatiefonds financiert uitwisseling tussen Afrikaanse en Aziatische rijstboeren
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we enkele van dergelijke voorzieningen
terugnemen. Daarnaast bestaan er in
heel wat regio’s in het Zuiden voorzie -
ningen om aan de lokale sociale wet -
geving met betrekking tot einde con -
tract of pensioen te voldoen.

2.5. Schulden

Als we de schulden vergelijken met het
balanstotaal, zien we dat die zeer be -
perkt zijn. Onder de schulden vinden
we enkele schulden aan leveranciers en
een aantal sociale schulden. Ook in de
Zuidlanden vinden we meestal diezelfde
schulden terug. Vredeseilanden heeft
geen lopende bankkredieten. De ‘overi -
ge schuld’ van hoofdkantoor bestaat
hoofdzakelijk uit het aan DGD terug te
betalen bedrag aan niet bestede subsi -
dies van het vorige driejaren program -
ma.

2.6. Overlopende rekeningen 

Hier vinden we de subsidies die op
31 december 2014 nog niet uitgegeven
waren en dus doorgeschoven zijn naar
2015. Het gaat hier dus om fondsen die
reeds ontvangen werden in 2014 maar
pas in 2015 zullen uitgegeven worden,
onder meer het nieuwe driejaren -
programma van DGD,  DGD-Synergie,
AUSAID (de Australische Coöperatie),
Zuiddag en Cordaid.

Sociaal Fonds
1.610.924 €

Fonds dekking
materieel vast actief

941.182 €

Bijkomend werkkapitaal
1.596.409 €

Overige Reserve
1.174.401 €

Innovatiefonds
200.000 €

Eigen vermogen – Na resultaatsverdeling 2014



Jaarverslag - 65

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
© 

Je
lle

 G
oo

ss
en

s



66 - Jaarverslag

GEINTE-
GREERD
TOTAAL

2014

Codes Euro

I Bedrijfsopbrengsten 70/74 10.931.795,22

D1. Subsidies 73 8.875.931,53

D2. Lidgelden, schenkingen, legaten 73 1.733.306,00

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 322.557,69

II Bedrijfskosten 60/64 10.843.900,78

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 67.228,10

1. Inkopen 600/8 51.995,10

2. Toename (–); Afname (+) in voorraad 609 15.233,00

B. Diensten en diverse goederen 61 2.976.806,05

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.655.782,27

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, en immateriële en 630 204.492,45
materiële vaste activa

F. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in voorzieningen voor risico’s en kosten 635/8 –85.609,25

G. Andere bedrijfskosten 640/8 3.025.201,17

III Bedrijfswinst (+) 70/64 87.894,44

Bedrijfsverlies (–) 64/70

IV Financiële opbrengsten 75 42.872,30

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 29.083,36

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 13.788,94

V Financiële kosten 65 10.878,92

B. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in waarde van andere vlottende activa dan 651 430,03
bedoeld onder II.E.

C. Andere financiële kosten 652/9 10.448,89

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 119.887,82

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (–) 65/70

VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 28.872,33

A. Aanpassingen aan afschrijvingen en waardeverminderingen van immateriële en
materiële activa 760 0,00

B. Aanpassingen aan waardeverminderingen financiële vaste activa 761 0,00

C. Aanpassingen aan voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 762 0,00

D. Winst uit verkoop van vaste activa 763 28.872,33

E. Andere uitzonderlijke kosten 764/9 0,00

VIII Uitzonderlijke kosten 66 0,00

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00

IX Winst van het boekjaar (+) 70/66 148.760,14

Verlies van het boekjaar (–) 66/70

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat –8.666,37

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat 13.340,09

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat 0,00

Winst (+) / verlies (–) van het boekjaar 153.433,86

Bijlage a: Resultatenrekening 2014
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HOOFD- WEST- OOST- DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
KANTOOR AFRIKA AFRIKA AMERICA

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

11.484.461,84 1.315.265,07 1.096.068,52 1.028.700,24 764.825,72 896.855,54 232.449,48 1.319.737,75

9.500.810,17 1.315.265,07 1.054.459,23 1.012.198,30 763.865,07 891.495,66 232.449,48 1.311.957,49

1.733.306,00 0,00

250.345,67 41.609,28 16.501,94 960,65 5.359,88 7.780,26

11.367.240,89 1.324.209,66 1.114.461,97 1.030.410,39 761.903,99 900.433,28 239.450,10 1.312.359,44

67.228,10

51.995,10

15.233,00

1.089.417,43 243.603,37 536.073,87 296.136,76 168.531,39 135.249,18 68.972,71 438.821,34

2.865.532,19 343.033,87 397.491,41 199.274,77 241.010,50 240.832,55 124.245,50 244.361,48

79.871,38 29.853,94 49.365,86 17.461,37 6.672,77 3.805,83 1.918,97 15.542,33

–94.630,88 0,00 –5.166,45 11.061,78 12.018,69 –8.892,39

7.359.822,67 707.718,48 131.530,84 517.537,49 350.855,78 509.483,94 32.294,23 622.526,68

117.220,95 0,00 0,00 2.921,73 –3.577,74 –7.000,62 7.378,31

–8.944,59 –18.393,45 –1.710,15

29.083,36 0,00 0,00 0,00 180,79 1.309,69 7.794,15 4.504,31

29.083,36 0,00

0,00 0,00 180,79 1.309,69 7.794,15 4.504,31

6.210,54 0,00 0,00 0,00 3.123,97 750,88 793,53 0,00

430,03

5.780,51 0,00 3.123,97 750,88 793,53

140.093,77 –21,45 –3.018,93 11.882,62

–8.944,59 –18.393,45 1.710,15 0,00

0,00 8.944,59 19.927,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.944,59 19.927,74

0,00 0,00

0,00

140.093,77 0,00 –21,45 –3.018,93 0,00 11.882,62

0,00 1.534,28 –1.710,15

–1.534,28 1.710,15 21,45 3.018,93 –11.882,62

–118,16 764,38 1.187,00 6.451,93 5.054,94

0,00 0,00 0,00

140.093,77 0,00 –118,16 764,38 1.187,00 6.451,93 0,00 5.054,94
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ACTIVA GEINTE-
GREERD
TOTAAL
2014

Codes Euro
VASTE ACTIVA 20/28 853.090,66

I Oprichtingskosten 20
II Immateriële vaste activa 21
III Materiële vaste activa 22/27 790.545,82

A. Terreinen en gebouwen 22 781.307,96
1. In volle eigendom 22/91 781.307,96
2. Andere 22/92

B. Installaties, machines en uitrusting 23 9.237,86
1. In volle eigendom 231 9.237,86
2. Andere 232

C. Meubilair en rollend materieel 24 0,00
1. In volle eigendom 241 0,00
2. Andere 242

D. Leasing en soortgelijke rechten 25
E. Overige materiële vaste activa 26

1. In volle eigendom 261
2. Andere 262

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27
IV Financiële vaste activa 28 62.544,84

A. Verbonden ondernemingen 280/1
1. Deelnemingen 280
2. Vorderingen 281

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3
1. Deelnemingen 282
2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 62.544,84
1. Aandelen 284 54.376,83
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 8.168,01

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 9.877.391,14
V Vorderingen op meer dan één jaar 29 600,00

A. Handelsvorderingen 290
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten 291 600,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 30 139.244,00
A. Voorraden 30/36 139.244,00

1. Grond- en hulpstoffen 30/31
2. Goederen in bewerking 32
3. Gereed product 33
4. Handelsgoederen 34 139.244,00
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 223.304,52

A. Handelsvorderingen 40
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten 41 223.304,52

VIII Geldbeleggingen 50/53 6.664.339,74
IX Liquide middelen 54/58 2.581.186,19
X Overlopende rekeningen 490/1 268.716,70

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 10.730.481,80

Bijlage b: De balans per 31/12/2014
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HOOFD- WEST- OOST- DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
KANTOOR AFRIKA AFRIKA AMERICA

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

846.304,75 5.507,98 0,00 0,00 0,00 1.277,93 0,00 0,00

790.545,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781.307,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781.307,96 0,00

9.237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.237,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

55.758,93 5.507,98 0,00 0,00 0,00 1.277,93 0,00 0,00

55.758,93 5.507,98 0,00 0,00 0,00 1.277,93 0,00 0,00
54.376,83 0,00
1.382,10 5.507,98 0,00 1.277,93

7.538.646,18 339.675,33 310.350,91 603.265,19 169.312,57 397.383,57 116.193,22 480.489,75
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00
139.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139.244,00 0,00

37.623,79 60.435,85 31.739,80 59.971,50 9.150,06 32.952,93 3.766,15 65.590,02

37.623,79 60.435,85 31.739,80 59.971,50 9.150,06 32.952,93 3.766,15 65.590,02
6.648.289,36 0,00 16.050,38

563.745,69 278.027,01 273.813,01 540.297,56 144.112,14 267.903,06 112.174,57 401.113,15
149.143,34 1.212,47 4.798,10 2.996,13 96.527,57 252,50 13.786,59

8.384.950,93 345.183,31 310.350,91 603.265,19 169.312,57 398.661,50 116.193,22 480.489,75
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PASSIVA  GEINTE-
GREERD
TOTAAL

2014

Codes Euro

EIGEN VERMOGEN 10/15 5.522.916,17

I Fondsen van de vereniging 10

A. Beginvermogen 100 0,00

IV Bestemde fondsen 13 4.394.348,09

V Overgedragen resultaat 140 975.134,22

Resultaat van het boekjaar 153.433,86

VOORZIENINGEN    16 573.595,51

VII A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 573.595,51

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 196.133,45

4. Overige risico’s en kosten 163/5 377.462,06

B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht 168 0,00

SCHULDEN  17/49 4.633.970,10

VIII Schulden op meer dan één jaar 17 0,00

A. Financiële schulden 170/4 0,00

5. Overige leningen 174 0,00

B. Handelsschulden 175

IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.287.387,30

C. Handelsschulden 44 207.376,83

1. Leveranciers 440/4 207.376,83

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 427.574,08

1. Belastingen 450/3 50.326,37

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 377.247,71

F. Overige schulden 48 652.436,39

X Overlopende rekeningen 492/3 3.346.582,80

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 10.730.481,80

Bijlage b: De balans per 31/12/2014
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HOOFD- WEST- OOST- DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
KANTOOR AFRIKA AFRIKA AMERICA

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

5.400.798,54 1.804,53 –3.355,18 6.528,98 10.141,68 55.131,81 1.429,31 50.436,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4.348.515,25 20.095,40 12.069,78 13.667,66

912.189,52 1.804,53 –23.332,42 5.764,60 –3.115,10 35.012,22 1.429,31 45.381,56

140.093,77 –118,16 764,38 1.187,00 6.451,93 5.054,94

383.548,77 1.831,94 0,00 0,00 22.998,05 53.413,06 46.870,61 64.933,08

383.548,77 1.831,94 0,00 0,00 22.998,05 53.413,06 46.870,61 64.933,08

7.918,65 22.998,05 53.413,06 46.870,61 64.933,08

375.630,12 1.831,94

0,00

2.600.603,62 341.546,84 313.706,09 596.736,21 136.172,83 290.116,63 67.893,30 365.120,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.217.275,68 62.027,31 16.594,51 9.192,05 13.130,36 36.116,57 4.570,26 6.406,15

206.075,53 21.200,92 16.573,61 0,00 2.608,36 25.283,44 136,74 6.406,15

206.075,53 21.200,92 16.573,61 2.608,36 25.283,44 136,74 6.406,15

395.708,97 7.047,80 20,89 1.566,44 7.936,32 10.833,13 4.433,52 0,00

34.608,64 2.944,29 20,89 2.543,61 5.780,05 4.428,88

361.100,33 4.103,51 0,00 1.566,44 5.419,70 5.053,08 4,64

615.491,18 33.778,59 0,00 7.625,60 2.558,68

1.383.327,94 279.519,53 297.111,58 587.544,16 123.042,47 254.000,06 63.323,04 358.714,02

8.384.950,93 345.183,31 310.350,91 603.265,19 169.312,57 398.661,50 116.193,22 480.489,75
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Bijlage c: Verslag van de Commissaris
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Donor Bedrag
DGD Zuid 4.994.424,92
DGD Noord 1.404.757,02
DGD Synergie 575.553,02
Cordaid 389.659,00
11.11.11 294.709,91
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 286.374,00
Loonsubsidies 284.435,62
CFC 282.432,52
Misereor 165.000,00
Oxfam Novib 131.219,00
Zuiddag 114.000,00
Bill & Melinda Gates Foundation 79.731,84
Federale Dienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) 40.983,99
Gemeenten en steden 40.620,03
Vais 37.157,50
Provincie Vlaams-Brabant 33.525,30
Ondernemers voor Ondernemers 33.009,87
Koning Boudewijnstichting 22.500,00
Gilles 20.000,00
Kris Kras 16.870,00
Fondation de France 15.000,00
Fevia 14.000,00
Oxfam UK 9.782,10
Federatie Nederlands Vakverbond 8.247,16
BIM 6.000,00
Provincie Antwerpen 4.800,00
IDH Sustainable trade 4.189,40
SOS Faim 3.000,00

* Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2014 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet overeen met de totalen in
de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig boekjaar.

Bijlage d: Lijst donoren*
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Gemeente Bedrag
Aalst 950,10
Antwerpen 4.000,00
De Pinte 218,54
Genk 1.511,62
Grimbergen 6.168,00
Grobbendonk 1.170,00
Halle 4.621,96
Heusden-Zolder 3.000,00
Holsbeek 1.200,00
Ieper 250,00
Laarne 700,00
Lanaken 720,00
Lubbeek 1.666,60
Mortsel 8.370,00
Rotselaar 2.200,00
Schelle 183,21
Tessenderlo 1.500,00
Zele 940,00
Zottegem 1.200,00
Zuienkerke 50,00

* Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2014 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet overeen met de totalen in
de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig boekjaar.

Bijlage e: Lijst gemeenten*
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Wij zijn blij met de ondersteuning van
volgende organisaties en bedrijven:

• Boma Cleaning Services voorziet
ons hoofdkantoor al jaren van alle
schoonmaakproducten.

• Het advocatenkantoor Eubelius
geeft ons juridisch advies in onze
rechtszaak tegen de heer Debels en
bij een aantal punctuele zaken.

• Het consultancybedrijf PWC gaf pro
bono een workshop en vorming over

fraudepreventie binnen de organi -
satie.

• Het communicatiebureau Boondoggle
ondersteunde ons bij de ontwikkeling
van campagne- en communicatie -
strategieën.

Bijlage f: In-kind donaties
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GRI-indicatoren – G4 – “core” optie

General Standard Disclosures

Omschrijving Pagina Opmerkingen

Strategie en analyse

G4.1 Inleiding door de algemeen directeur 3

G4.2 Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten 20

Organisatieprofiel

G4.3 Naam van de organisatie colofon

G4.4 Voornaamste activiteiten 10

G4.5 Locatie van het hoofdkantoor colofon

G4.6 Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt 15

G4.7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 33-34

G4.8 Doelpubliek en stakeholders 11-13

G4.9 Omvang van de organisatie 15, 41, 68-69

G4.10 Aantal werknemers volgens type werk, gender en regio, incl. vrijwilligers 41-45

G4.11 Percentage werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten 43

G4.13 Significante veranderingen in structuur 33, 35

G4.15 Extern ontwikkelde duurzaamheidscharters, -principes of initiatieven 36
die de door de organisatie werden ondertekend of onderschreven

G4.16 Lidmaatschap van coalities, allianties, verenigingen en functies in bestuursorganen 13

Materiële aspecten en reikwijdte

G4.17 Lijst van alle entiteiten in geconsolideerd financieel rapport 66-67

G4.18 Proces gevolgd voor het bepalen van de inhoud van het rapport 5

G4.19 Lijst van alle materiële aspecten geïdentificeerd bij het bepalen van de inhoud 5
van het rapport

G4.20 Reikwijdte per aspect binnen de organisatie 5

G4.21 Reikwijdte per aspect buiten de organisatie 5

G4.22 Herdefiniëring van verstrekte informatie uit vorige verslage /

G4.23 Belangrijke veranderingen in reikwijdte t.o.v. vorige verslaggevingsperiodes /

Stakeholder engagement

G4.24 Overzicht van relevante stakeholders 11-13

G4.25 Basis voor identificatie en selectie van relevante stakeholders

G4.26 Benadering van stakeholderoverleg, inclusief frequentie van het overleg 11-13, 20
per type en stakeholdergroep

G4.27 Belangrijke onderwerpen die tijdens stakeholderoverleg aan bod kwamen 20
en manier waarop de organisatie daarop reageerde

Verslagparameters

G4.28 Verslagperiode 5

G4.29 Datum van het verslag 5

G4.30 Verslaggevingscyclus 5

G4.31 Contact voor vragen i.v.m. het rapport colofon

G4.32 GRI-keuze 5

G4.33 Beleid m.b.t. het zoeken van externe controle voor het verslag 5

We plannen een 
uitgebreide oefening 

met onze stakeholders 
om te komen tot 

een materialiteitsmatrix 
en grenzen in 2015.



78 - Jaarverslag

Omschrijving Pagina Opmerkingen

Goed bestuur

G4.34 Bestuursstructuur van de organisatie 33-34, 36

G4.35 Proces om verantwoordelijkheid over duurzaamheid van hoogste orgaan 36
te laten doorstromen naar de rest van de organisatie

G4.36 Duurzaamheidsverantwoordelijke op hoogste niveau? 36

G4.37 Consultatieprocessen over duurzaamheid en programma effectiviteit 34, 36
tussen stakeholders en hoogste bestuursniveau

G4.38 Samenstelling van hoogste bestuursniveau 34

G4.39 Relatie tussen hoogste bestuursorgaan en directie 34

G4.40 Proces om de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan te bepalen 34

G4.41 Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan om belangenconflicten te vermijden 34

G4.42 Rol van het hoogste bestuursorgaan en directie in ontwikkeling en uitvoering van 34, 36
duurzaamheidsbeleid en programma-effectiviteit

G4.51 Vergoeding van hoogste bestuursniveau en directie 34

G4.52 Loonbeleid 45

G4.55 Loonspanning (procentueel) 45

Ethiek en integriteit

G4.56 Code of conducts 36

G4.58 Interne en externe mechanismen om bezorgdheden te melden 36

Specific Standard Disclosures

Materiële Indicatoren Pagina Opmerkingen
aspecten

Economische performatie

EC1 Toewijzing van middelen: financieel jaarverslag, controlemechanismes, 55-65, 53
kosten/opbrengsten fondsenwerving

NG08 Ethische fondsenwerving - Fondsen per categorie en vijf grootste donoren en 54, 60-61, 74
de financiële waarde van hun bijdrage, beleid over het aanvaarden van giften

Milieu – Energie

EN3 Energieconsumptie 47-51

Milieu – Water

EN10 Hergebruik van water 47-51

Milieu – Diensten

EN27 Bijdrage aan mitigatie 20

Sociaal – Werk

LA9 Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer en per werknemerscategorie 39-40

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie 43

Sociaal – Mensenrechten

HR3 Aantal incidenten m.b.t. discriminatie 40

Sociaal – Maatschappij

SO3 Percentage en totaal aantal programma’s dat doorgelicht is op corruptierisico’s 36

SO4 Communicatie en opleiding over anti-corruptiebeleid 55
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Materiële aspecten Indicatoren Pagina Opmerkingen

Sociaal – Verantwoordelijkheid

NG010 Toepassing van bepaalde standaarden m.b.t. fondsenwerving 54

Stakeholder Processen om stakeholders te betrekken in de ontwikkeling, de 20, 23
engagement uitvoering, de controle en de evaluatie van beleid en programma’s

Planning, Learning Systeem voor programma opvolging, evaluatie en leren, en 20
and Accountability het aanbrengen van wijzigingen in het programma en communicatie 

van deze wijzigingen

Gender en Maatregelen om gender en diversiteit in de ontwikkeling, uitvoering, 20-22
diversiteit opvolging en evaluatie van programma’s en leercyclus te integreren

Privacy

PR8 Totaal aantal ontvangen klachten m.b.t. het niet-naleven van 54
klantenprivacy en het verlies van klantengegevens
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COLOFON

Voor algemene vragen over dit jaarverslag kun je terecht bij:
Nele Claeys
Communicatiedienst
016/31 65 80
nele.claeys@vredeseilanden.be

Voor vragen in verband met het financieel verslag kun je terecht bij
Marianne Vergeyle
Directie
016/31 65 80
marianne.vergeyle@vredeseilanden.be

Vredeseilanden vzw
Blijde Inkomststraat 50
3000 Leuven
www.vredeseilanden.be
info@vredeseilanden.be

Vredeseilanden is een onafhankelijke en pluralistische niet-gouvernementele organisatie die niet gebonden
is aan politieke partijen. We zijn lid van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en de
Vlaamse ngo-federatie.

Vredeseilanden volgt het EFQM kwaliteitssysteem en behaalde het ‘Committed to Excellent’ label, uitgereikt
door BBest.

U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en perso neelsleden tenminste
jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen van Vredeseilanden gedaan
werd. Dit jaarverslag beantwoordt daaraan.





Vredeseilanden vzw
Blijde Inkomststraat 50 | 3000 Leuven
Tel. 016-31 65 80 | info@vredeseilanden.be | www.vredeseilanden.be
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