IMVO Convenant Voedingsmiddelen
Brochure Maatschappelijke Organisaties

Inleiding
Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat ze op een duurzame en internationaal maatschappelijk
verantwoorde manier ondernemen. Dit betekent dat de bedrijven in de waardeketen rekening dienen te houden
met risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu (IMVO-risicomanagement).
Eén van de activiteiten binnen IMVO-risicomanagement, is het identificeren en aanpakken van mogelijke risico’s in
de productielanden. Dit kan door het opzetten van lokale projecten. Het is voor veel bedrijven echter nog
onduidelijk hoe zo’n project er uit kan zien, en met welke organisaties ze samen kunnen werken om een project op
te zetten en succesvol uit te voeren.
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Samenwerkingsverbanden

De Nederlandse overheid kan dit soort projecten financieren. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland heeft verschillende fondsen waar bedrijven
aanspraak op kunnen maken. Het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) is zo’n
fonds. Dit fonds helpt samenwerkingsverbanden van (Nederlandse)
ondernemingen en maatschappelijke organisaties, met het opzetten van
multistakeholder-projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale
waardeketen(s) aan te pakken.
Het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen kan uw onderneming ondersteunen bij
het opzetten van projecten. Aan het convenant zijn verschillende
maatschappelijke organisaties en vakbonden aangesloten, met kennis en
expertise over de voedingsmiddelensector en misstanden die in productieketens
kunnen voortkomen. Samen met deze organisaties kan u een project opzetten
om zo positieve verandering teweeg te brengen. De organisaties stellen zich
graag aan u voor.
Voor meer informatie, neem contact op met: internationalrbc-agreements@ser.nl .

RVO Fondsen
• Fonds Verantwoord
Ondernemen (FVO):
https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/fondsverantwoord-ondernemen-fvo
• Fonds Bestrijding Kinderarbeid
(FBK): https://www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/fondsbestrijding-kinderarbeid
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NGO’s

ICCO werkt al meer dan 50 jaar aan het versterken van kleine en
middelgrote agrarische producenten in lage- en
middeninkomenslanden bij de verduurzaming van hun landbouw, om
banen te creëren en voedselzekerheid te vergroten. Wij hebben een
dertigtal kantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In de landen
waar we werken, hebben we een groot netwerk van lokale
partnerorganisaties. Onze thematische speerpunten zijn: jongerenwerkgelegenheid en ondernemerschap,
financiële dienstverlening, nieuwe technologie en klimaatbestendige voedselsystemen.

ICCO heeft veel ervaring met het opzetten van RVO-gefinancierde publiek private partnerschappen met
Nederlandse (MKB) bedrijven in agri-ketens zoals rijst, specerijen en shea boter. Wij ondersteunen bedrijven bij
het in kaart brengen van risico’s voor mens en milieu en het zoeken van oplossingen voor gesignaleerde
knelpunten in de waardeketen.

Contact: Dicky de Morrée (d.demorree@icco.nl ) en Marcella Bos (m.bos@icco.nl )
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NGO’s

Global March Against Child labour (GM) is een wereldwijd netwerk van NGO’s en
vakbonden is opgericht door Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi. GM heeft naast een
goed netwerk op de grond, ook een goede capaciteit op het gebied van het doen van
een risico analyse. GM heeft een speciale status bij de ILO als de specialist op het
gebied van kinderarbeid. GM is een NGO uit het zuidelijk halfrond en werkt alleen via
lokale mensen.
GM heeft daarnaast ervaring in het opvangen en rehabiliteren van voormalig
kinderarbeiders en het opzetten van multi stakeholder initiatieven met lokale bedrijven en overheden. GM wil
bedrijven graag helpen inzicht te krijgen of en waar er een risico bestaat op kinderarbeid in de keten. Verder
kunnen wij van dienst zijn om binnen de keten het risico op kinderarbeid te verkleinen. Kinderarbeid is niet het
makkelijkste risico om binnen een keten aan te pakken, we gaan hier graag de open dialoog aan om samen te
werken aan een oplossing.
Voor meer informatie, neem contact op met Marco Dubbelt (marco@globalmarch.org.)
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NGO’s

Woord en Daad is een NGO die vanuit christelijk perspectief al bijna 45 jaar
werkt aan armoedebestrijding in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit doen wij in
samenwerking met een groot netwerk van partnerorganisaties met mij wie wij
lange termijn relaties aangaan.
Een belangrijk deel van ons werk betreft het verduurzamen van lokale en internationale handelsketens in de agrisector. In dergelijke projecten werken wij nauw samen met lokale en Nederlandse bedrijven. Samen gaan we op
zoek naar manieren waarop zowel boeren als lokale verwerkers profiteren van sterkere en duurzamere ketens. De
overtuiging is dat iedere boer recht heeft op een waardig bestaan in de waardeketen. De interventies die we doen
vanuit ons programma ‘Inclusive Agribusiness’ richten zich op het gezamenlijk ontwikkelen van inclusieve
waardeketens die goed georganiseerd zijn, waar boerenbedrijven floreren, er goed wordt omgegaan met
natuurlijke hulpbronnen, waar sprake is van gezamenlijke besluitvorming en waar huishoudens en
gemeenschappen veerkrachtig zijn. Kortom, waardeketens waarin verantwoord ondernemen met oog voor mens
en milieu centraal staat. Woord en Daad heeft uitgebreide ervaring in het organiseren van waardeketens in West
en Oost Afrika en is aan het uitbreiden in Azië. Met onze langetermijnstrategie willen we verder kijken dan
individuele projecten, we hebben systeemverandering op het oog.
Voor meer informatie, neem contact op met Gerjan Agterhof (G.Agterhof@woordendaad.nl)
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Vakbonden

De Nederlandse vakbonden CNV en FNV zijn actief in het begeleiden
van bedrijven op IMVO. In de keten zijn de belangrijkste risico’s;
vakbondsvrijheid, onderhandelingsvrijheid, kinderarbeid,
gendergelijkheid en Veilig en Gezond werken.
Constateert u misstanden in uw keten of kunt u juist niets ontdekken en
wilt u graag wat hulp om uw keten inzichtelijk te krijgen wat betreft
arbeidsrisico’s? dan kan via onderstaande adressen contact gelegd
worden met vakbondsorganisaties ter plekke: CNV Internationaal en Mondiaal FNV zetten zich
samen met lokale vakbondspartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in voor arbeidsrechten in
toeleveringsketens.

Vraag bij de FNV naar Jos Hendriks of Vivian Vaessen. Vraag bij CNV Internationaal (internationaal@cnv.nl)
naar Elles van Ark, Marieke de Vries-den Hollander (m.devriesdenhollander@cnv.nl) of Isabelle de Lijser
CNV en FNV zijn aangesloten bij de wereldwijde vakbondsorganisatie IUF http://cms.iuf.org/ en bij de Europese
vakbondskoepel EFFAT https://effat.org/ . De FNV is tevens aangesloten bij de OESO geleding www.tuac.org .
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Bijlage I:
Hierbij vindt u een overzicht van de landen waar de Maatschappelijke Organisaties (NGOs en vakbonden) actief
zijn, de producten waar ze actief op zijn en de top 5 van risico’s die vaak
voorkomen in de landbouwproductie.
Als een land of product oranje gearceerd is dan betekent dit dat de
Maatschappelijke Organisaties goed vertegenwoordigd zijn, en zij goed een
project kunnen opzetten en leiden. Een oranje land betekent dat er in dit land
een apart project kan worden opgezet. Een oranje product betekent dat
projecten op deze productgroep in meerdere landen en op meerdere continenten
tegelijkertijd opgezet worden.
De risico focus kan gemaakt worden na een gedegen risico analyse. Als er een
land- of productgroep benadering is gekozen, is het van belang om een risico
inventarisatie te gebruiken om de focus en risico’s verder te bepalen.

Top vijf IMVO Risico’s
1. kinderarbeid
2. leefbaar loon en inkomen
3. OSH (Occupational Safety &
Health)
4. gender
5. rechten en contracten
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Landen

Maatschappelijke
organisaties

Bangladesh

ICCO, FNV, W&D, GMACL

Vegetables, potato, milk, mungbean, sweet potato, Fisheries, spices
(ginger), fruits (mango, pineapple, banana), shrimps

Benin

ICCO, CNV, W&D,
GMACL, IDH

Cashew, Shea

Bolivia

ICCO, CNV

Amaranth, Oregano, Carrot Seed, Honey, Peanuts (raw and
derivatives), carob flour, cacao, chili, Non timber forest products,
sugarcane, coffee, nuts

Brazilië

GMACL, IDH

Coffee, sugarcane

Burkina Faso

ICCO, W&D

Shea, cashew, maize, sesame, potato, soybean

Cambodia

ICCO, CNV

Fisheries, Vegetables (chili, cucumber, tomato, corn, leafy
vegetables), Cashew, sugarcane

Colombia

ICCO, CNV, FNV, W&D,
IDH

Sugar cane, coffee, Palm Oil, Coffee, bananas, cocoa

Ethiopië

ICCO, FNV, W&D, IDH

Coffee, poultry, honey, potato, malt barley

Huidige productgroepen / Commodities
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Ghana

ICCO, FNV, GMACL, IDH

Shea, cacao, palmoil, cashew, fisheries

Guatemala

ICCO, CNV, W&D,
GMACL, IDH

Baby vegetables, coffee, sugarcane

Filipijnen /
Philippines

ICCO, W&D, GMACL

Seaweed, coffee, coconut

Honduras

ICCO, GMACL

Batana oil, coffee, seafood

India

ICCO, FNV, W&D,
GMACL, IDH

Spices, Tea, Chilly, Piggery, vegetables

Indonesië

ICCO, CNV, FNV, W&D,
GMACL, IDH

White pepper, nutmeg, Palm oil, Vegetables/banana: chili, cucumber,
tomato, Rice, Tea, cacao

Ivoorkust

CNV, FNV, GMACL, IDH

cacao

Kenia

ICCO, FNV, IDH

Tea, sugar peas, beans, flowers, soya, maize, sorghum and poultry,
fruits and vegetables

Madagaskar

ICCO

Vanille

Mali

ICCO, CNV

Shea, karite, vegetables, rice, mango, fisheries
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Myanmar

ICCO, FNV

Pulses (Mungbean, Chickpea), vegetables, spices and rice

Nepal

ICCO, FNV, W&D, GMACL Coffee,thee, spices

Nicaragua

ICCO, CNV, W&D

Batana oil, coffee, peppers

Niger

CNV

cashew, Shea, palm oil, sugarcane

Oeganda / Uganda

ICCO, FNV, W&D,
GMACL, IDH

Coffee, honey, pepper, pulses, sugarcane, shea, cassave, peppers

Pakistan

FNV, GMACL

rice

Peru

ICCO, CNV, FNV, GMACL

Non timber forest products, Avocado, mango, palmoil, sugarcane

Rwanda

ICCO, FNV

Vegetables, Potato, Maize, Rice, Horticulture

Senegal

ICCO, CNV

Rice, Union, Cowpea

Sierra Leone

W&D

cashew

Sri Lanka

W&D, GMACL

tea, fish and dairy

Turkije

FNV, GMACL

hazelnoten

Vietnam

ICCO, CNV

Coffee, Pepper, Cashew (processing), sugarcane, cashew

South Africa

ICCO, W&D

Barley, sugarcane, grapes, wine
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Producten

Maatschappelijke
Landen
Organisaties

bananen

CNV, FNV, GMACL, ICCO,
W&D
Bangladesh, Burundi, Colombia, Indonesia

CNV, FNV, GMACL, ICCO,
butter: shea/ karite W&D
Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Uganda
cacao

CNV, FNV, GMACL, ICCO, Belize, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guinee, Indonesia,
W&D
Ivoorkust

cashew

CNV, FNV, GMACL, ICCO, Benin, Burkina Faso, Cambodia, Ghana, Guinee, Sierra Leone, India,
W&D
Vietnam

coffee

CNV, FNV, GMACL, ICCO, Bolivia, Brazilië, Burundi, Colombia, El Salvador, Ethiopië, Guatemala,
W&D
Guinee, Filipijnen, Honduras, Nepal, Uganda, Vietnam, Zuid-Sudan

fishery

FNV, GMACL, W&D

fruits and
vegetables

Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Cambodia, Centrale Republiek
Afrika, Guatemala, India, Indonesië, Kenia, Mali, Myanmar, Nigeria,
FNV, GMACL, ICCO, W&D Peru, Rwanda, Zimbabwe, Zuid Afrika, Zuid Sudan.

palmoil

CNV, FNV, GMACL, ICCO, Colombia, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesië, Nicaragua,
W&D
Paraguay, Peru

Bangladesh, Cambodia, Mali, Sri Lanka, Tanzania, Ghana
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Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Kenia, Myanmar,
Nigeria, Uganda, Paraguay, Rwanda, Senegal, Zuid Afrika

peas and wheat

W&D, FNV, ICCO

rice

CNV, GMACL, ICCO, W&D Indonesië, Mali, Myanmar, Pakistan, Rwanda, Senegal, Sierra Leone

spices

CNV, FNV, GMACL, ICCO, Bangladesh, Bolivia, Cambodia, India, Indonesië, Madagaskar,
W&D
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Uganda, Vietnam

sugarcane

CNV, FNV, GMACL, ICCO, Bolivia, Brazilië, Cambodia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Peru,
W&D
Vietnam, Uganda, Zuid Afrika

tea

CNV, FNV, GMACL, ICCO,
India, Indonesië, Kenia, Tanzania, Nepal, Sri Lanka
W&D

