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De juiste vragen stellen ...

Deze foto werd gemaakt in Yarmoek,
een vluchtelingenkamp in Syrië, net
buiten Damascus, waar vooral Pales -
tijnse vluchtelingen zich hebben geves -
tigd. Ze toont een eindeloze mensen -
massa die aanschuift om eindelijk hulp
te krijgen van de Verenigde Naties. Een
schrijnend beeld van onmacht, vernie -
ling, wanhoop ook. Mensen die honger
hebben, die voor de tweede keer slacht -
offer zijn van een oorlogssituatie waar
ze niet voor gekozen hebben. 

Toen deze foto in de internationale pers
verscheen, startte onder journalisten

een debat of deze foto niet gefotoshopt
werd. Er volgden analyes en ontledingen
van alle technische aspecten van de
foto. Alsof het daarover gaat ... Alsof
het gaat over de kwaliteit van de
fotografie, het esthetische aspect, het
waarheidsgetrouwe beeld. De discussie
verschoof naar de foto an sich en wát er
getoond werd, de inhoud, was niet meer
relevant.
Konden we het pijnlijke van het beeld
niet aan? Wilden we niet gecon fron -
teerd worden met deze onmacht? Zijn
we de beelden van oorlog en haar
gevolgen zo beu gezien dat we het
liever hebben over de kwaliteit van de
fotografie?

Vredeseilanden werkt niet in Syrië. We
zijn ook niet actief op het terrein van
noodhulp en voedselbedeling. Maar dit
beeld maakt ons wel kwaad. We zijn ver -
ontwaardigd over het fotoshop-debat,
dat de inhoud naar de achtergrond
verdringt. Alsof de inhoud er niet meer
toe doet. Dezelfde verontwaardiging
voelde ik in de aanloop naar de verkie -
zingen van 25 mei 2014. Het politieke
debat ging bijna uitsluitend over de
toekomst van Vlaan deren, over ‘onze’
sociale zekerheid, ‘onze’ pensioenen,
‘ons’ bedrijfsleven, ‘onze’ belastingen,
‘onze’ files. Ons, ons, ons. Vlaanderen,
een stukje wereld, een voorschoot
groot.
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11.11.11 startte in februari een cam -
pagne met als boodschap ‘België is
geen eiland’. Daarmee nodigde de
Noord-Zuid-beweging politici uit om te
kijken naar globale ontwikkelingen en
problemen, aangezien deze ons leven
meer en meer bepalen. Klimaat veran de -
ring, de negatieve impact van financiële
en voedselspeculatie, grondstoffen -
schaarste, ... Maar daar ging het in de
verkiezingscampagnes dus niet over.
Alsof er geen internationaal perspectief
is. Alsof wat er verder in de wereld
gebeurt er niet toe doet.

Wij doen niet aan partijpolitiek. We
staan ook niet bekend om onze poli -
tieke campagnes tegen banken, bedrij -
ven of internationale instellingen – dat

laten we aan anderen die dat beter
doen. Maar het is wel verontwaardiging
die ons drijft en die maakt dat we
andere vragen stellen dan de vragen die
het mediadebat domineren. 
Wat kunnen wij bijdragen aan een meer
duurzame wereld bijvoorbeeld? Of aan
meer gelijkheid? Hoe kunnen we boeren
een betere plaats geven op de markt,
hier én in het zuiden? Hoe kunnen we
bij dragen aan de reductie van broei kas -
gassen? Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat negen miljard mensen zich in 2050
op een treffelijke manier kunnen voe -
den? Hoe houden we deze planeet leef -
baar voor de komende generaties? Hoe
zorgen we ervoor dat familiale land -
bouw een antwoord is op de toe kom -
stige grondstoffenschaarste? Hoe zor -

gen we ervoor dat er voor iedereen
genoeg is? Ook voor de mensen in
Yarmoek. 

Ik hoop dat onze verontwaardiging ook
de jouwe is. Dat jullie mee ‘andere’ vra -
gen willen stellen, vanuit een ander
perspectief. Ik dank jullie. Voor de
vragen en reacties, die ons kritisch en
scherp houden, voor de financiële steun
van het afgelopen jaar en voor het
engagement naar Vredeseilanden, dat
door jullie op verschillende manieren
vorm wordt gegeven.

Van harte bedankt.

Marianne Vergeyle
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Dit jaarverslag werd samengesteld door een werkgroep
met vertegenwoordigers van de betrokken diensten in
opdracht van de directie. Voor het eerst hebben we ook
20 mensen uit onze verschillende stakeholdergroepen
gevraagd feedback te geven op het jaarverslag 2012, om
onze rapportering beter op hun verwachtingen te kunnen
afstemmen. Algemeen reageerden zij zeer positief op ons
geïntegreerd jaarverslag en constateerden ze geen grote
lacunes. Een aantal mensen vroegen een betere beschrij -
ving van onze programma-strategie. We hebben hoofdstuk
twee dan ook iets uitgebreid.

Voor het vijfde jaar op rij stellen we ons jaarverslag op
volgens de criteria van het Global Reporting Initiative.
Een groeiend aantal grote bedrijven en organisaties van
over de hele wereld engageerden zich om volgens dit
duurzaamheidskader te rapporteren en hun economische,
sociale en milieu-impact te beschrijven. 
www.globalreporting.org

Vredeseilanden was als NGO bij de pioniers in Vlaanderen
om in haar jaarverslag de GRI-criteria te volgen. Twee jaar
geleden maakten we de sprong van het C-niveau naar het

Duurzaamheidsverslaggeving volgens Global Reporting Initiative (GRI) en 
betrokkenheid van onze stakeholders

Over dit verslag

We publiceerden dit jaarverslag in juni 2014 en het
behandelt het kalenderjaar 2013. Net zoals de voorbije
jaren rapporteren we zowel over de activiteiten van
Vredeseilanden in België, als over de activiteiten van
onze partnerorganisaties in de Zuidlanden waar Vredes -

eilanden actief is (lijst op pagina 16-19). Per hoofdstuk
wordt duidelijk aangegeven over welke regio informatie
wordt gegeven en hoe we de rapportering de komende
jaren nog willen verbeteren of uitbreiden. 
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B-niveau (zelfverklaard) volgens de G3-principes en voor
het derde jaar op rij rapporteren we ook over de speciale
indicatoren voor de NGO-sector. Deze besteden specifieke
aandacht aan de groeiende vraag van het brede publiek
om rekenschap af te leggen en transparant te rapporteren
over wat er met publieke en privégiften gebeurt. Tegelijk
wordt de basisfilosofie van GRI behouden en wordt dus
ook aan ngo’s gevraagd om te rapporteren over de
positieve en negatieve impact van hun activiteiten op
economisch, sociaal en milieuvlak. 

Dit jaar namen we geen nieuwe indicatoren op. Integen -
deel, we hebben er een aantal geschrapt om meer te
kunnen focussen op de door de feedbackgroep meest
relevant bevonden indicatoren. Daarnaast lieten we ons
opnieuw leiden door volgende algemene principes: 

• (1) Is de indicator relevant voor de gemiddelde lezer

van dit jaarverslag? Dit zijn vooral onze donateurs en
vrijwilligers in Vlaanderen, Vlaamse organisaties waar
Vredeseilanden in de Raad van Bestuur zit en bedrijven
wereldwijd waarmee we samenwerken.

• (2) Is het voor ons haalbaar om erover te rapporteren?
Sommige milieu-indicatoren zijn bijvoorbeeld zeer
moeilijk te registreren door onze Zuidkantoren. 

• (3) Behandelen de indicatoren aspecten van onze
werking die we de volgende jaren nog verder willen
uitdiepen en verfijnen? 

Het volledige overzicht van alle indicatoren is achteraan
dit verslag opgenomen, overzichtelijk en volgens de GRI-
logica (pagina 85-88).

Volgend jaar willen we samen met een aantal collega-
ngo’s bekijken hoe we de overstap naar het rapporterings -
kader volgens GRI-norm G4 kunnen maken.
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DIT WAS 2013 ...

• Het voorjaar van 2013 stond in het
teken van het uitdenken en for mu -
leren van ons nieuw strategisch plan.
Om de zes jaar lichten we onze
werking en strategie door, kijken we
waar we staan en op welke manier we
kunnen bijsturen of reorganiseren.
We startten met dit proces in 2012
en sloten af in juni 2013. Lees meer
vanaf pagina 15.

• Om de drie jaar doen we bij Vredes -
eilanden een uitgebreide analyse van
de resultaten en de impact van onze
ontwikkelingsprogramma's. Voor alle
landbouwketens waarin we werken
(rijst, koffie, ...), gaan we na of de
betrokken boeren en boerinnen hun
inkomens konden verbeteren, of hun
leefomstandigheden erop vooruit -
gingen én of de ondernemers capaci -
teiten van hun organisaties verbeter -
den. We hebben voor de allereerste
keer geprobeerd om deze resultaten
transparant weer te geven op onze
website. Lees meer op pagina 21.

• De NGO-federatie deed een onder -
zoek naar goed bestuur en beslis -
singprocessen binnen NGO’s. Ook
Vredeseilanden nam hieraan deel. We
leren hier uit dat we veel beter dan
gemiddeld scoren op Planning en
Vernieuwing, maar dat we op het vlak
van Interne Structuren & Procedures
nog kunnen verbeteren. Dit is een
werkpunt voor 2014. Meer hierover op
pagina 41.

• Vredeseilanden bracht verschillende
spelers samen binnen een ambitieus
gezamenlijk West-Afrikaans rijst pro -
gramma: de nationale en regionale
organisaties van rijstboeren, SNV,
Oxfam, Trias en SOS Faim. De bedoe -
ling is om de expertise en ervaring
van alle spelers samen te brengen,
meer uit te wisselen, en samen met
de boerenorganisaties te lobbyen
voor een beter West-Afrikaans rijst -
beleid. In oktober konden we samen
onze stem laten horen op het derde
Afrikaans rijstcongres dat plaatsvond
in Yaoundé (Kameroen).

• Eén van de doelstellingen bestaat
erin onze afhankelijkheid ten aan -
zien van de subsidies van de Belgi -
sche overheid te verminderen. Hoe
moeten we ons dan organiseren? Het
Vredes eilanden-programma in Viet -
nam werd uitgekozen als ‘pionier’ om
dit te testen. Een van de mogelijk -
heden is om in te spelen op publiek-
private partnerschappen. Zo werkt de
Viet na mese overheid samen met Uni -
lever, die zich als doel gesteld heeft
om tegen 2020 alleen nog thee met
het label van Rainforest Alliance aan
te kopen. Ze zagen Vredeseilanden
als geprivilegieerde partner om vor -
min  gen aan de boeren te geven.
Onze ervaring in de theesector van
het Yen Lap district kunnen we nu
uitbreiden naar zes provincies.

• In totaal namen 78 sportievelingen
deel aan onze fondsenwervende
mountainbiketochten door Nicaragua
en Benin. Een record. Het succes van

onze Classics blijft voortduren en we
verkenden in 2013 nieuwe bestem -
mingen om het aanbod de komende
jaren te kunnen diversifiëren. Lees
meer op pagina 61.

• Zuiddag vzw koos voor de derde keer
Vredeseilanden als partner voor haar
jaarlijkse campagne. Een enthou -
siaste groep jongeren uit Peru ge -
tuigde in Belgische scholen over de
uitdagingen in de landbouwsector en
hun eigen passie voor koffie.

• In België vroegen meer bedrijven,
over heidsdepartementen, hoge scho -
len en universiteiten begeleiding aan
Vredeseilanden bij het verduurzamen
van hun catering. Afstemmen van
vraag en aanbod blijft hier het knel -
punt. Om daarop een antwoord te
bieden, organiseerden we in april
een grote vakbeurs waar cateraars
konden kennismaken met leve -
ranciers van fairtrade-, duurzame,
lokale en bioproducten. Lees meer op
pagina 33-34.

• We worden internationaal meer en
meer erkend omwille van onze exper -
tise op vlak van duurzame landbouw
en ketenontwikkeling. Zo werden we
gevraagd om in de coördinatiegroep
van ‘Seas of Change’ te stappen, een
netwerk van bedrijven, NGO’s en
kennisinstel lingen rond ‘inclusive
business’. We werden ook lid van de
Sustainable Food Lab en kunnen via
die weg onze ervaringen delen met
een brede groep van NGO’s en bedrij -
ven. 
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Zorgen voor een beter leven voor
boerenfamilies. De armoede op het
platte land verminderen. En op een
duurzame manier bijdragen aan het
voeden van de groeiende wereld -
bevolking. 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 be -
drijven, verdelers, supermarkten en
consumenten) en versterken we de
positie 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 boeren -
families.

Maar hoe begin je daar aan? Precies dat
zoekt Vredeseilanden uit. Steeds met
onze partners in 15 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
bij ons, in België, staan samenwerking
en dialoog centraal. Met koplopers uit
het bedrijfsleven, met organisaties uit
het middenveld en overheden, met
grootkeukens over het hele land, met
inspirerende 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
duurzame voedselproductie én -con -
sump tie. 

Dankzij de inzet van duizenden
vrijwilligers en de keuzes van geënga -
geerde consumenten, blijft het niet bij
woorden.

Hoofdstuk 2: Strategie Vredeseilanden
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Strategische planning

In 2013 rondden we onze strategische
planning af. Om de zes jaar lichten we
onze werking en strategie grondig door.
We kijken waar we staan en op welke
manier we kunnen bijsturen. Om prak -
tische redenen volgen we hierbij de
financieringscyclus van DGD, de fede -
rale dienst Ontwikkelingssamenwerking.
Dit strategisch planningsproces duurde
twee jaar en werd gecoördineerd door
een werkgroep met vijf collega’s van
het hoofdkantoor, drie collega’s uit het
Zuiden en twee vertegenwoordigers van
de Raad van Bestuur. 

Waar in 2012 de focus lag op de eva -
luatie van onze programma’s, het ver -
zamelen van feedback van externen en
het verfijnen van onze strategie, maak -
ten we in 2013 de concrete vertaalslag.
In het nieuwe programma zal de struc -
turele verandering die we beogen in
een bepaalde regio veel centraler staan
in onze aanpak. Onder structurele ver -
andering wordt verstaan:
• 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
boeren families overstijgt;

• een verandering die belangrijk is
voor meerdere stakeholders.

Voorbeelden hiervan zijn: het aan koop -
beleid van een bepaald bedrijf veran -
deren, landbouwkrediet in een bepaald 

land toegankelijker maken, of de koffie -
sector in een regio opwaarderen.

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 bewijskracht ge -
ven om een structurele verandering te
bekomen. We maken onderscheid tus -
sen twee types pilootprojecten, met elk
een eigen, specifieke aanpak.

• Overheden staan voor gigantische
uitdagingen om hun groeiende
steden te voeden. Vredeseilanden
onder steunt de ontwikkeling van
efficiënte landbouwketens en markt -
systemen, waarbij boerenorganisa -
ties hun regio van basisvoedsel kun -
nen voorzien. De nadruk ligt op grote
volumes, lage transportkosten 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 -
drijven 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 37).

In het voorjaar van 2013 bepaalde elke
Vredeseilandenregio haar agenda’s voor
structurele veranderingen en bijbeho -
rende pilootprojecten. 

Het HIVA evalueerde het programma van
Vredeseilanden in België. Hun grootste
conclusie: de werking van Vredes eilan -
den is en blijft erg relevant, maar de
samen hang tussen de ver schil lende
activiteiten moet beter. Zo was bijvoor -
beeld het politiek werk van de afgelo -
pen jaren erg zinvol (zie pagina 35),
maar was dit te weinig afgestemd met
de concrete projecten die we opzetten
met bedrijven, of met onze begelei -
dingstrajecten in grootkeukens. Het
nieuwe programma zal daarom focussen
op drie assen. 
• Via concrete projecten met retailers

en verwerkende bedrijven willen we
het aankoopbeleid van de Belgische
voedingssector afstemmen op een
duurzame samenwerking met klein -
schalige boeren. 

• Het out of home-programma beoogt
dat grootkeukens van publieke en
private instellingen hun werking
verduurzamen. Aankopen van klein -
schalige landbouw is daar een
belang rijk onderdeel van. 

• Daarnaast willen we bijdragen aan
het algemeen maatschappelijk debat
op vlak van de verduurzaming van
productie- en consumptiepatronen in
de landbouw- en voedingssector. 



Onze stakeholders

De strategische planning bood ons een
kader om na te denken over onze
stakeholdergroepen: wie zijn de belang -
rijkste stakeholders om samen onze
missie de komende jaren mee te reali -
seren? Je vindt ze hieronder opgesomd.
Algemeen kunnen we stellen dat flexi -
bele partnerschappen en ad hoc samen -
werkingen met onze stakeholders meer
dan ooit noodzakelijk zijn. De snel ver -
anderende wereld en plots opduikende
marktopportuniteiten voor boeren orga -
nisaties vragen steeds meer flexibiliteit
om hier vlot op in te spelen. 

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 2013 ondersteunden
we 119 organisaties in 15 landen in
Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Onge -
veer 70.000 mannen en bijna 110.000
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 ni -
saties: bedrijven, overheden, krediet -
instellingen, kamers van koophandel,
organisaties van de civiele samenleving
zoals ngo’s, consumentenorganisaties,
... Sommige van hen worden financieel
ondersteund door Vredeseilanden. Met
elk van de partnerorganisaties die van
ons geld krijgen, sluiten we een drie -
jaarlijks samenwerkingscontract af
waarin we hun rol in het programma

specifiëren. Dit staat beschreven in het
Chain Intervention Framework (CIF – zie
pagina 29). Daarnaast stellen we jaar -
lijks een financieringscontract op met
hen, gekoppeld aan het actieplan voor
dat jaar.

Waar mogelijk willen we evolueren naar
een partnerschap gebaseerd op het
uitwisselen van kennis, in plaats van
een donor partnerschap. In het nieuwe
programma zal dan ook nóg meer
nadruk liggen op het financieren van
specifieke interventies in de land bouw -
keten, in plaats van financiering van de
algemene werking van de boeren orga -
nisatie of ngo. Private spelers kunnen
voor heel concrete activiteiten betaald
worden om hun specifieke expertise ter
beschikking te stellen, bijvoorbeeld om
bepaalde opleidingen over kwaliteits -
controle te organiseren.

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

2) Donoren

In het financieel hoofdstuk en in bij -
lage d vind je een overzicht van al onze
donoren (zie pagina 82-83) in binnen-
en buitenland. Zonder onze donateurs,
geen Vredeseilanden. We kunnen hen
onderverdelen in volgende categorieën:
• overheden,
• bedrijven,
• stichtingen en ngo’s,
• giften van privépersonen,
• in-kind schenkers.

3) Bedrijven

Privébedrijven zijn belangrijke partners
om de missie van Vredeseilanden uit
te voeren, zowel in het Zuiden als in
Vlaanderen. Als we de landbouwketens
zo willen organiseren dat boeren organi -
saties 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
over heden en wetenschappelijke instel -
lingen, samen rond eenzelfde tafel te
brengen. En we zullen daarin blijven in -
vesteren. Soms loopt dit via Business &
Society bijvoorbeeld, of via Kauri (waar -
van we mede-oprichter zijn), maar vaak
ook in een rechtstreekse relatie. We
praten, wisselen kennis uit en experi -
menteren met de bedrijven over klein -
schalige landbouw in het algemeen en
hun en onze rol in de landbouwketen 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 produc -
ten van kleinschalige landbouw kunnen
aankopen. Anderzijds kunnen bedrijven
investeren in de ontwikkeling van die
kleinschalige duurzame landbouw: door
kredietverstrekking binnen de keten,
door het sluiten van stabiele leverings -
contracten, door mee te investeren in
boerencoöperatieven, enzovoort ...

Maar we zijn niet naïef. We weten dat
sommige bedrijven zich gemakshalve
allerlei schaamlapjes opspelden. We
zijn evenmin blind voor de ideologische
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huisjes die sommige actoren ’bouwen’.
Maar we willen vooral vooruit kijken en
innovatieve projecten opzetten, ook
met de koplopers van het bedrijfsleven
die de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap in de
kernactiviteiten toepassen.

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 wetge -
ving. Wetgeving kan bijvoorbeeld
landbouwgronden beschermen tegen
speculatie en (buitenlandse) groot -
investeerders, of monopolies van groot -
handel en distributie inperken. Maar
goede regelgeving kan ook de ontwik -
keling van boerenorganisaties voort -
stuwen, of banken stimuleren om land -
bouwkrediet aan te bieden.

In ons lobbywerk naar overheden rich -
ten we ons zowel naar lokale, nationale
en regionale overheden in het Zuiden,
als naar Vlaamse, federale en Europese
instanties vanuit ons hoofdkantoor in
Leuven. Meer hierover op pagina 41.

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-)
innovatie. Door deel te nemen in
netwerken 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.

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. Jongeren zijn in
onze werking in de Andes regio en in
Indonesië de afgelopen jaren een
belangrijke stakeholder geworden. De
komende 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 32). 

7) Vrijwilligers en Vredeseilanden-
supporters in Vlaanderen

Jaarlijks gaan zo’n 10.000 vrijwilligers
in januari de straat op om aandacht en
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: verta -
lers, gastgezinnen, vrijwilligers die over
Vredeseilanden vertellen in scholen, ...
De cijfers vind je op pagina 51.

Vredeseilanden heeft duizenden sup -
porters die geabonneerd zijn op onze
nieuwsbrief of facebookpagina’s en zo
op de hoogte blijven van onze activi -
teiten. 5.251 mensen kregen maande -
lijks een elektronische nieuwsbrief in
hun mailbox. We hebben meer dan

4.000 ‘volgers’ op Facebook, en meer
dan 1200 via Twitter. 120.139 mensen
vonden het afgelopen jaar de weg naar
onze website. Ook onze privéschenkers
vormen vanzelfsprekend een belangrijk
onderdeel van onze achterban: 8.322
personen ontvingen een fiscaal attest.
Tot slot zijn er mensen die deelnemen
aan allerlei sportieve events, en op die
manier Vredeseilanden steunen.

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 klein schalige
landbouw 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 -
legstructuren;

• Transitienetwerk Middenveld: Vredes -
eilanden is lid;

• Transformatietraject “Naar een duur -
zame transformatie van het Vlaamse
landbouw- en voedingssysteem”:
Vredeseilanden is interface tussen
het middenveld en Boerenbond en
Fevia;

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

• FairTradeGemeenten: Vredeseilanden
is lid van de stuurgroep;

• Max Havelaar: Vredeseilanden is lid
van de Raad van Bestuur;

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

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

• Banaba Internationale Samenwerking
Noord-Zuid van de KHLeuven: Vredes -
eilanden is lid van de stuurgroep,
vervult een lesopdracht rond ‘Globa -
lisering, 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.

9) Grootkeukens en hun klanten 

Een consument of chef-kok die kiest
voor duurzame voeding heeft een
enorme invloed op het beleid en de
praktijk van zowel landbouwers als
bedrijven in de voedingssector. In onze
huidige Belgische maatschappij eten
mensen ook meer en meer buitenshuis.
De out-of-home markt voor voeding
vertegenwoordigt 39% van de voe -
dingsmarkt. Binnen deze out-of-home
markt is de sociale catering die ver -
strekt wordt binnen besloten gemeen -
schappen (denk aan bedrijfs- en

school kantines, maaltijden in rust hui -
zen en ziekenhuizen), goed voor 35%.
Een niet te verwaarlozen sector dus.
Vredeseilanden zoekt samen met de
koks van grootkeukens naar manieren
om de klanten zo duurzaam mogelijke
maaltijden voor te schotelen. Meer
hierover op pagina 33.

10) Journalisten

Vredeseilanden wil een betrouwbare
referentie zijn voor journalisten als het
gaat over thema’s gerelateerd aan duur -
zame landbouw en voeding.

11) Vredeseilanden-personeel 

Natuurlijk zijn ook de personeelsleden
van Vredeseilanden belangrijke stake -
holders. Ex-personeelsleden bieden we
de kans om in onze Algemene Vergade -
ring te zetelen.
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Inleiding

In 2013 rondden we ons zesjaren pro -
gramma af. Zoals we schreven in het
vorige hoofdstuk, verfijnden we onze
strategie en trokken we conclusies uit
de evaluaties van onze programma’s.
Dit resulteerde in concrete bijsturing
van onze activiteiten. Met een aantal

partnerorganisaties beëindigden we
onze samenwerking; omdat ze onze
steun niet meer nodig hebben of om -
wille van slecht bestuur. In sommige
regio’s stopten we met onze werking in
een bepaalde landbouwketen: omdat
we de voorbije zes jaren te weinig het
verschil konden maken. In andere
regio’s zagen we dan weer mogelijk -

heden in nieuwe landbouwketens. 

In de tabel hieronder vind je een over -
zicht van de producten die centraal
stonden in onze werking in 2013. We
geven meteen ook de producten voor
2014 mee.

Hoofdstuk 3: Zuidprogramma’s

2013 2014
Zuid- en Midden-Amerika

Ecuador koffie, bananen, groenten koffie, tomaten, palmharten
Peru koffie, quinoa, asperges koffie, asperges
Nicaragua bonen, suiker, bananen, groenten groenten, cacao, maïs
Honduras groenten, cashewnoten groenten, cacao

Afrika
Senegal bananen, fonio, sesam, rijst bananen, sesam, sesamolie, rijst
Gambia sesam —
Benin rijst, maniok rijst, ananas
Togo maïs —
Burkina Faso niébé, rijst rijst, sesam
Niger rijst rijst
Oeganda pindanoten, maïs pindanoten, fruit, groenten
Tanzania maniok, uien, geiten, zonnebloemen fruit, groenten, rijst
DR Congo rijst, kippen, maïs, aardappelen, koffie rijst, koffie

Azië
Indonesië cacao, pindanoten, biologische rijst, koffie, kaneel cacao, biologische rijst, koffie, kaneel
Vietnam gezonde groenten, thee, rijst gezonde groenten, thee, rijst
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OVERZICHT PARTNERORGANISATIES

In de tabel die volgt, vindt u een over -
zicht van al onze partnerorganisaties
die in 2013 financiering kregen van
Vredeseilanden en hun rol in het glo -
baal programma. Het grootste deel
van die organi saties – dat zijn vooral
boerenorganisaties – doen interventies
waar mee ze rechtstreeks hun leden be -
reiken. Voor deze organisaties kunnen
we duidelijk aangeven 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 ook om andere organisaties
en overheden ertoe aan te zetten om
onze succesvolle ervaringen op veel
grotere schaal te repliceren, opdat een
veelvoud aan boerenfamilies ook een
kans krijgt op een beter leven. Voor
partnerorganisaties die actief zijn in dit
beleidswerk is het veel moeilijker om
te becijferen hoeveel mensen invloed
ondervinden van hun acties, vandaar
dat we dit niet vermelden. Hetzelfde

verhaal geldt voor organisaties die
sensibiliseringswerk doen naar consu -
menten.

In 2013 ondersteunde Vredeseilanden
119 organisaties in 15 landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië. Ongeveer
70.000 mannen en bijna 110.000 vrou -
wen kre gen zo de steun van Vredes -
eilanden.
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Land Regio Thema samenwerking
Ecuador Zamora Chinchipe bananenchips + beleidswerk
Ecuador Manabí koffie + beleidswerk
Ecuador Suscal groenten
Peru San Román quinoa
Peru Junin koffie
Peru La Libertad, Ascope asperges
Ecuador 11 organisaties verspreid over het land beleidswerk rond Eerlijke Handel
Ecuador nationaal beleidswerk rond certifiëring + promotie van lokale producten
Peru nationaal beleidswerk rond koffie J
Peru nationaal beleidswerk rond certifiëringssystemen
Peru nationaal promotie van ecologische producten
Nicaragua Matagalpa en Ometepe bonen
Nicaragua Nueva Segovia suiker

Nicaragua Chinandega bananen

Nicaragua Centraal-Amerika solidaire economie
Nicaragua nationaal beleidswerk rond wetgeving over bio
Nicaragua nationaal beleidswerk rond bonen
Nicaragua nationaal promotie van lokale gezonde voeding (in scholen en arme wijken)
Honduras Choluteca en Valle cashew

Honduras Intibucá groenten
Honduras nationaal beleidswerk rond cashew
Honduras nationaal beleidswerk rond groenten
Honduras nationaal promotie van lokale en gezonde voeding (bv. in scholen)
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 Flores en West-Timor beleidswerk over voedselvoorraden
Indonesië nationaal beleidswerk rond rijst
Indonesië Solo, Denpasar en Jakarta stad promotie van lokale rijst

Vietnam Phu Tho veilige groenten

Vietnam Lang Son veilige groenten

Vietnam Phu Tho thee
Vietnam Phu Tho rijst
Vietnam nationaal beleidswerk rond veilige groenten
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Partnerorganisaties Doelgroep (M) Doelgroep (V)
Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros del Sur (FAPECAFES) 232 60
Federación de Asociaciones artesanales de Producción Cafetalera Ecológica de Manabí (FECAFEM), FAPECAFES 314 61
Chuya Mikuna 29 125
Cooperativa Agro Industrial Cabana (Coopain) 163 450
Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo 409 124
La Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias (REOPA) 88 28
Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ)
Corporación Ecuatoriana de agricultores biológicos (PROBIO)
Junta Nacional de Café (JNC)
Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Perú (ANPE Perú)
Asociación Peruana de Consumidores y Usarios (ASPEC)
CECOOPSEMEIN en UCOOPSO 1.230 667
Unión National de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua – Nueva Segovia, 210 90
Cooperativa de Productores de Caña de Ciudad Antigua y el Jícaro (COOPROCA)
Central de Cooperativas Multisectoriales de Mujeres Sororidad de Chinandega R.L. (CECOSORORIDAD, R.L.) 192 223
en Union de Cooperativas Plataneras de Chinandega R.L. (UCOPLACH R.L)
Programa Regional Centroamericano de Economia Solidaria (PECOSOL)
Movimiento de Productores Agroecológicas y Orgánicos de Nicaragua (MAONIC)
Unión National de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG) Nationaal 
Loga de Defensa del Consomidor de Nicaragua (LIDECONIC)
Fundacion para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), Empresa de Transformación y Servicios 800 360
Agroindustrial de Marañoneros Orgánicos de El Triunfo (ETRASAMOT), Cooperativa Regional de 
Productores y Agro-industrializadores del Marañón del Sur, Limitada (CREPAIMASUL)
Asociation de familias agropecurias artesanales Intibucanas Lencas (ASOFAIL) 180 140
FEMASUR (Conglomerado de Marañón) 
Federación Hondureña de Productores Hortofruticola (FEHPROH)
Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (Red Comal)
Yayasan Ayu Tani (YAT), Jeringan Petani Wulang Gitang (JANTAN), Cacao Farmer Association Nangpenda (SIKAP) 386 85
Yayasan Wahana Sukses Pertanian Terpandang (WASIAT), Pusat Koperasi Tani Kakao AMANAH, 4.867 848
Farmer Cooperative Masagena
Yayasan Jaya Lestari Desa (JALESA), Perhimpunan Petani Kopi Toraja (PPKT) 701 190
Delegasi Sosial (Delsos), Lembaga Advokasi Masyarakat (LAPMAS), Society community Watuata (PERMATA), 1.705 647
Asosiasi Petani Kopi Manggarai (ASNIKOM)
Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bina Bakat (LSK-BB), Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI), 5.537 1.263
Organic Farmers Organisation Boyolali (APOB), Solo Raya Consortium (JAKER PO, GITA PERTIWI, LSKBB)
Yayasan Mitra Tani Mandiri Ngada (YMTM-Ngada), Assosiasi Petani Organik Mbay (ATOM) 718 61
Mitra Aksi, TAKTIK 400 100
People’s Coalition for Food Soverignty – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Aliansi Petani Indonesia (API)
Bali Organic Association (BOA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Perkumpulan Indonesia 
Berseru (PIB), Bali Youth Consortium (WAKAMKA, YAPSI)
Tan Duc Safe Vegetable Cooperative, Viet Tri City Women's Union, Plant Protection Department of Phu Tho 104 256
Province, Phuthostas
Na Chuong Safe Vegetable Cooperative, Plant Protection Department of Lang Son Province, Langsonstas, 150 350
Cooperative Alliance of the Province
Luong Son Tea Cooperative, Phu Ha Tea Factory, Yen Lap district Women's Union 76 172
Extension Station of the District, District Women's Union 112 138
Centre for Agrarian Systems Research and Development (CASRAD), Institute of Policy and Strategy for 
Agriculture and Rural Development (IPSARD)
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Land Regio Thema samenwerking
Vietnam nationaal promotie van veilige groenten
DR Congo Zuid-Kivu rijst

DR Congo Noord-Kivu voedselzekerheidsprogramma

DR Congo Noord-Kivu rijst
DR Congo Noord-Kivu koffie
DR Congo Noord-Kivu beleidswerk
DR Congo nationaal uitbouw van nationale boerenorganisatie
Senegal Tambacounda bananen
Senegal nationaal beleidswerk rond bananen
Senegal Sédhiou fonio + beleidswerk rond fonio
Senegal Velingara rijst
Senegal Fatick sesam
Senegal nationaal beleidswerk rond sesam
Gambia nationaal sesam
Benin Collines rijst
Benin nationaal beleidswerk rond rijst
Benin nationaal promotie van lokale rijst
Benin Zou en Couffo maniok

Togo Savanes maïs
Togo nationaal beleidswerk rond maïs
Burkina nationaal rijst
Burkina Boulgou en Gouma niébé
Burkina nationaal beleidswerk rond rijst
Burkina nationaal beleidswerk rond niébé
Niger nationaal rijst + beleidswerk
Tanzania Mkuranga maniok

Tanzania Simanjiro duurzame landbouw
Tanzania Chunya zonnebloemen

Tanzania Kilimanjaro, Moshi Rural District Purple passion fruit chain
Oeganda Iganga, Kumi, Tororo, Busia pindanoten en maïs

Oeganda Bugiri, Pallisa pindanoten
Oeganda nationaal beleidswerk
West-Afrika regionaal beleidswerk rond rijst
Oost-Afrika regionaal beleidswerk rond regionale markten
TOTAAL
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Partnerorganisaties Doelgroep (M) Doelgroep (V)
Vietnam Standards and Consumer Association (VINASTAS), Plant Protection Department of Phu Tho Province
Coopérative Agricole de la plaine de la Ruzizi (COOPA), Coopérative des Solidarités pour la Production des 291 154
Denrées Agricoles (COOSOPRODA)
Coopérative Centrale du Kivu (COOCENKI), Syndicat pour la Défense des Intérêts Paysans (SYDIP), Association 7.490 15.234
des Producteurs de Vuhimba (APAV), Ligue des Organisations des femmes Paysannes au Congo (LOFEPACO), 
Programme de Réhabilitation et de Protection des Pygmées (PREPPYG), CEAPRONUT, Association des Paysans 
pour le Développement Rural (APADER)
CACUDEKI, PREPPYG, SYDIP, COOCENKI
COOCENKI, SYDIP
La Fédération des Organisations Paysannes au Congo (FOPAC) 
Conféderation Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC)
Association des Producteurs de la Vallée du Fleuve Gambie (APROVAG) 835 419
Union National de la filière de banane au Sénégal (UNAFIBS)
Union des producteurs et productrices de fonio dans la rÈgion de Sédhiou (URPROFOS) 436 1.064
Fédération des Producteurs de Riz du bassin de l’Anambé (FEBROBA) 3.552 1.884
Fédération des Unions des Groupements Associés du Niombato (UGAN) 1.263 2.521
Fédération des Producteurs et Productrices de Sésame (FENPROSE)
National Women Farmers in Agriculture (NAWFA) 48.000
Union des Riziculteurs du Centre (UNIRIZ-C) 2.665 6.219
Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B)
Ligue de Défense des Consommateurs du Bénin (LDCB)
Union Communale, Départementale et Régionale des Producteurs de Manioc (UCPM, UDPM, URPM), Coopératives 9.600 6.600
de Transformatrices de Manioc (CTM), Fédération des Unions des Producteurs (FUPRO), Centre d’Information de 
Recherche et d’Action pour la Promotion des Initiatives Paysannes (CIRAPIP), Groupe d’Action pour la Solidarité 
et d’Initiatives de Développement (GRASID), Réseau des Paysans Féminins pour le Développement (REPFED)
Union Régionale des Organisations des Producteurs de Céréales – Savanes (UROPC-S) 5.589 4.831
Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles (CTOP)
Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (UNPRB) 7.703 2.508
Union Provinciale des Professionnelles Agricoles (UPPA) 814 1.229
Comité Interprofessionel du Riz au Burkina (CIRB)
Fédération des Professionnelles Agricoles du Burkina (FEPAB), La Confédération Paysanne du Faso (CPF)
Plateforme Paysanne du Niger (PFPN), FUCOPRI 800 1.000
Mkuranga District Council, Mviwata Mkuranga Regional Network, Moshi University College of Cooperatives and 715 875
Business Studies, Commercial Farmer Organisations
Simanjiro District Council 825 825
Chunya District Council, Moshi University College of Cooperatives and Business Studies, Mviwata Mbeya 3.191 3.900
Regional Network, Commercial Farmer Organisations
Moshi Rural District Council 250 375
Kumi District Farmers Association, Iganga District Farmers Association, Tororo District Farmers Association, 1.806 1.931
Busia District Farmers Association, Uganda Cooperative Alliance
Bugiri District Farmers Association, Pallisa District Farmers Association 2.701 3.276
Uganda Cooperative Alliance, Uganda National Farmerís Federation (UNFFE)
Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs en Afrique de l’Ouest (ROPPA)
East African Farmers Federation (EAFF)
119 partnerorganisaties 69.129 109.072



Opvolging van onze programma’s

Zoals vorig jaar worden alle pro -
gramma’s in het Zuiden gepland en
opgevolgd aan de hand van het Chain
Intervention Framework (CIF). Voor al
onze activiteiten (interventies in de
landbouwketen, maar ook lobbywerk en
acties naar consumenten) geeft dit
kader duidelijk aan waar de interventie
op inzet en hoe het de vooropgestelde
resultaten hoopt te behalen. Deze
nieuwe manier van werken verzekert
een gestandaardiseerde aanpak in alle
regio’s waar Vredeseilanden actief is.
Op basis van de CIFs worden de jaar -
lijkse operationele plannen van Vredes -
eilanden en partnerorganisaties opge -
steld. Dit systeem resulteert in een
actievere participatie van het Vredes -
eilandenteam en partnerorganisaties in
de ontwikkeling 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 ge -
richt op leren uit successen en misluk -
kingen en biedt een kader voor het
systematisch verzamelen van gegevens
en het gebruik ervan voor continue pro -
grammasturing. Maar het PLA-systeem
wil meer zijn dan dat. Het wil kritische
reflectie stimuleren en inzichten delen
met collega’s, maar ook met externe
stakeholders. We zetten de basis -
principes op een rij.
• De informatie die via het PLA-

systeem 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
gestimuleerd. Naast resultaatsmeting
wordt ook nadruk gelegd op het pro -
ces dat leidde tot de waarge nomen
resultaten.

• Feedback in twee richtingen staat
centraal. Partnerorganisaties en
boeren kunnen feedback geven op de

geplande interventies en de doel -
treffendheid van Vredeseilanden.
Vredeseilanden kan op haar beurt
feedback geven op de activiteiten
van haar partnerorganisaties.

• Werken in de landbouwketen, vanuit
een regiokantoor of op het hoofd -
kantoor, zorgt voor andere rollen en
informatienoden. Het PLA-systeem
erkent dit en het systeem is aan ge -
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 als -
ook te communiceren naar externe
stakeholders.

• Transparantie staat centraal: van
iedereen wordt een open en eerlijke
houding gevraagd om inzichten te
delen. Bijgevolg worden ook mis -
lukkingen 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.
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In 2011 besteedden we een jaar lang aandacht aan het
formuleren van onze visie op duurzaamheid binnen de
ontwikkeling van landbouwketens. 34 landbouwketens
werden gescreend om een globaal beeld te krijgen van de
impact van onze interventies op economisch, socio-
cultureel, ecologisch en institutioneel vlak (www.veco-
ngo.org/sustainabilityscreening). De algemene resultaten
gaven ons een schat aan informatie die we gebruikten

tijdens het strategisch planningsproces (zie pagina 10).
We zullen deze screening driejaarlijks uitvoeren.

Daarnaast werden per keten ook specifieke aandachts pun -
ten geformuleerd, bijvoorbeeld over gender. Die aspecten
zijn sinds 2012 opgenomen in de CIFs. Ze worden dus
automatisch geïntegreerd in de planning en de opvolging.

Integratie van duurzaamheidsaspecten in onze interventies



Impact van Vredeseilanden
programma’s

Om de drie jaar doen we bij Vredes -
eilanden een uitgebreide analyse van
de resultaten en de impact van onze
ontwikkelingsprogramma's. Voor alle
landbouwketens waarin we werken
(rijst, koffie, ...), gaan we na of de
betrokken boeren en boerinnen hun
inkomens konden verbeteren, of hun
leefomstandigheden erop vooruitgingen
en of de ondernemerscapaciteiten
van hun organisaties verbeterden. We
hebben een inspanning gedaan om
deze resultaten op een bevattelijke
manier op onze website weer te geven
(www.vredeseilanden.be/impact). Het
is de eerste stap van een work in pro -
gress, waarbij we de komende jaren
steeds nieuwe gegevens zullen toe -
voegen. Enerzijds vanuit ons engage -
ment tot transparantie en verantwoor -
ding, anderzijds omdat het een ver trek -
punt kan zijn van boeiende discussies
of nieuwe samenwerkingen. 

In dit hoofdstuk bespreken we de be -
langrijkste veranderingen, en hoe de
interventies van Vredeseilanden – in
samenwerking met haar partner organi -
saties – daaraan hebben bijgedragen.
Net zoals in het vorig programma, rap -
porteren we over vijf aspecten. 

1. verhoogd inkomen en verbeterde
inkomenszekerheid van boeren fami -
lies;

2. verhoogde invloed (macht) van
boe ren en hun organisaties;

3. verminderde kwetsbaarheid, ver -
hoogde veerkracht van boeren en
hun organisaties;

4. duurzamer gebruik van natuurlijke
hulpbronnen;

5. verhoogde voedselzekerheid.

Ten eerste vertellen we hoe we ‘inko -
men’ meten. Ten tweede geven we de
belangrijkste conclusies weer over de
vier andere dimensies samen. Ten derde
bespreken we de onder nemers capaci -
teiten van boerenorganisaties. En ten -
slotte vertellen we meer over het ver -
haal achter de cijfers en de onzichtbare
impact. 

De impactanalyse die we in dit hoofd -
stuk behandelen, heeft enkel betrek -
king op de boerenorganisaties die
vallen binnen het programma dat
ondersteund wordt door de Belgische
Dienst Ontwikkelingssamenwerking. In
totaal werden 37 landbouwketens
onderzocht. Programma’s die met
andere middelen uitgevoerd worden,
kennen meestal een andere rappor -
teringscyclus of een iets andere focus,
wat vergelijken moeilijk maakt. 

1. Leefomstandigheden: inkomen

De meest tastbare parameter om na te
gaan of de leefomstandigheden van
iemand erop vooruit gingen, is het
inkomen. Hoewel het op het eerste
gezicht eenvoudig lijkt, komt er heel
wat bij kijken om dit te berekenen.
Boeren krijgen immers niet iedere
maand een loonstrookje. Hun inkomen
hangt af van hoeveel ze produceren, de
prijs waartegen ze hun oogst kunnen
verkopen én de kosten die ze maken bij
de productie.

Uiteindelijk zijn we tot een uniforme
manier gekomen om wereldwijd in al
onze programma’s de inkomens van
boeren te berekenen. Belangrijk om
hier te vermelden, is dat we enkel het
inkomen meten uit de productketen
waarrond deze boeren samenwerken
met Vredeseilanden. Wat ze verdienen

met andere teelten of met een bijbe -
roep als taxichauffeur, laten we buiten
beschouwing.

In 31 van de 37 ketens ondersteund
door Vredeseilanden, steeg het inko -
men van boerenfamilies in de voorbije
drie jaar. In 18 ketens waren er duide -
lijke positieve veranderingen (stijging
van inkomen >50%). Deze positieve
resultaten zijn o.a. te danken aan beter
zaaigoed en verbeterde landbouw tech -
nieken, waardoor enerzijds de pro -
ductiekosten daalden, en anderzijds de
kwaliteit en het rendement stegen. In
de Andes verminderde het inkomen van
de koffieboeren door de lagere prij zen
op de wereldmarkt, maar ook een ziekte
(roya) leidde tot een dramatische pro -
ductievermindering. In Honduras inves -
teerden de cashewboeren te weinig in
de aanplant van nieuwe bomen, wat het
gemiddeld lagere inkomen ver klaart. De
marktprijs voor fonio in Senegal daalde
sterk doordat er globaal meer fonio
geteeld werd in de regio, met meer con -
currentie en het einde van de mono -
poliesituatie van de Zuid-Senegalese
boeren als gevolg. De niébé boeren in
Burkina Faso verloren omwille van de
instabiele politieke situatie in Mali een
belangrijke afzetmarkt, waar door ook
hun inkomens daalden.

2. Leefomstandigheden: invloed,
voedselzekerheid, weerbaarheid
en gebruik van natuurlijke hulp -
bronnen

Om een beter zicht te krijgen op de
vier andere dimensies, werden 10 para -
meters geformuleerd (zie grafieken
onderaan pagina 22 en 23). Boeren en
hun organisaties werden bevraagd over
die 10 aspecten.

Jaarverslag - 21



22 - Jaarverslag

10 parameters voor veranderingen in levensonderhoud en hun relatie tot 
de vier hoofddimensies van de impactanalyse

Graad van
markttoegang

Macht in
beleids-

beïnvloeding

Invloed in
handelsrelaties

Graad van 
toegang tot 

diensten

Verhoogde invloed (macht) Verhoogde voedselzekerheidMeer duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen

Verminderde kwetsbaarheid,
verhoogde veerkracht

Duurzame
landbouw-
praktijken

Weerbaar 
tegen klimaat-

verandering

Kunnen omgaan
met risico’s

Graad van 
autonomie

Sociale 
integratie

Netto inkomen uit landbouwketen
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Overzicht van de impact op het levensonderhoud van de boeren

Toegang tot diensten

Geen verandering
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We geven hier de belangrijkste con -
clusies mee. Op onze website vind je
interactieve grafieken met de verande -
ringen per landbouwproduct en regio.
We nodigen je uit om deze pagina te
bezoeken: 
www.vredeseilanden.be/ impact.

Verstevigde positie
Wat is de positie van boeren in de
maatschappij en meer bepaald in hun
handelsrelaties? Hebben boeren meer
invloed in handelsrelaties of kunnen ze
bepaalde veranderingen bedingen bij
hun overheid? Voor 31 van de 37 land -
bouwketens staan boeren nu sterker in
de markt in vergelijking met drie jaar
geleden. Collectief verkopen speelt
hierin een grote rol. Wanneer boeren
hun producten samen verkopen, zijn ze
interessanter voor opkopers (nationaal
én internationaal) omdat die grotere
volumes zoeken. Door als groep te
onder handelen, staan ze ook sterker
dan als individu, met – meestal – een
betere prijs als gevolg. Ook de invoe -
ring van degelijke informatiesystemen
die de boeren op de hoogte houden van
marktprijzen, zorgde voor betere
onderhandelingen met grote opkopers.
Als groep is het ook makkelijker toe -
gang te krijgen tot allerlei diensten
(krediet, technische ondersteuning, ...)
van bijvoorbeeld bedrijven of over -
heden. Ook het opzetten van overleg -
platformen waarbij alle spelers in de
landbouwketen samengebracht worden,
maakte voor de boeren een groot ver -
schil: ze konden hun stem laten horen
en bepaalde belangrijke zaken op de
agenda plaatsen. 

Verhoogde weerbaarheid
Hoe goed doorstaan boeren een slechte
oogst of tegenvallende marktprijzen?
Zijn ze opgewassen tegen klimaat -
verandering? Wordt er bijvoorbeeld een
spaarkas aangelegd, worden inkoms ten -

bronnen gediversifieerd? In 27 land -
bouwketens is er een positieve veran de -
ring vastgesteld. Het aanplanten van
nieuwe variëteiten die beter bestand
zijn tegen bepaalde ziektes of klima to -
logische omstandigheden, verhoogt de
weerbaarheid van de boeren signifi -
cant. In sommige gevallen zien we dat
boeren voor de eerste keer een contract
hebben gesloten waarbij een minimum -
prijs wordt afgesproken. Ook bepaalde
producten verwerken(bv. maniok tot
meel in Tanzania, of de voorgestoomde
rijst in West-Afrika) zorgt voor een
meerwaarde en maakt dat boeren -
families meer verdienen en moeilijkere
periodes kunnen overbruggen. Ondanks
de positieve verhalen, halen vele
boeren aan dat ze zich nog kwetsbaar
voelen en niet opgewassen zijn tegen
de klimaatverandering. Dit blijft een
belangrijk aandachtspunt voor de toe -
komst. Ook diversificatie verdient blij -
vende aandacht: boeren en hun organi -
saties moeten continu gesensibiliseerd
worden om niet alles in te zetten op
één product, of één afzetkanaal. 

Duurzamer gebruik van natuurlijke
hulpbronnen
Hoe evolueert het pesticide- en water -
gebruik? Worden er duurzame land -
bouw praktijken gehanteerd? Wordt de
bodemvruchtbaarheid op peil gehou -
den? 
In 31 van de 37 ketens stellen we een
positieve verandering vast. In alle land -
bouwketens zien we een toename in de
toepassing van milieuvriendelijke teelt -
technieken. Voorbeelden zijn: minder
watergebruik, geïntegreerde systemen
om beter om te gaan met ziektes,
verhoogd gebruik van compost en bio-
meststoffen, niet langer afbranden van
de velden na de oogst. Ook in ver -
werkingsprocessen zijn grote stappen
voorwaarts gezet. Zo werd in Nicaragua
de houtkap fel verminderd door geen

hout maar afval van suikerrietstengels
te gebruiken om de oven te verwarmen
en werd in Oost-Congo het kaf van rijst
en koffie geïntroduceerd als brandstof
voor huishoudelijke kookvuurtjes. Ook
werd geëxperimenteerd met zonne-
energie: voor ovens in Burkina Faso en
voor het irrigatiesysteem voor bananen
in Senegal. 

Verbeterde voedselzekerheid
Hier stellen we de vraag hoeveel maan -
den boeren en boerinnen moeilijkheden
ondervinden om hun gezin te voeden.
Zijn er periodes dat ze maar twee, in
plaats van drie keer per dag eten? In 17
van de 37 ketens stellen we een dui -
delijke positieve verandering in de
voedselzekerheid van de boerenfamilies
vast. Dit resulteert eveneens in een
evenwichtiger voedingspatroon. De be -
langrijkste reden voor deze positieve
evolutie is het gestegen inkomen,
waardoor het budget voor aankoop van
voedsel steeg. Boerenfamilies kweken
naast ‘cash crops’ ook meer voedsel -
gewassen voor eigen gebruik. In de
meeste Afrikaanse landen werden kleine
vooruitgangen geboekt. Ons programma
focust op ketenontwikkeling, maar
voedselzekerheid blijft een belangrijk
aandachtspunt in elke programma-
interventie, ook in het nieuwe pro -
gramma. 

3. Ondernemerscapaciteiten van
boerenorganisaties

Een belangrijk deel van de interventies
van Vredeseilanden is gericht op het
versterken van deze capaciteiten. Het
is immers het fundament voor boeren
om betere prijzen te verzilveren op de
markt en dus hun inkomen te verhogen.
We lichten enkele parameters toe.

• Organisatiebeheer: hier gaan we na
of het ledenaantal groeit, of er een
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democratisch 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 organi -
satie in staat collectieve verkoop te
organiseren voor haar leden? Houdt
ze data bij over kosten en opbreng -
sten? 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 van de voor -
bije drie jaar: 
www.vredeseilanden.be/impact 
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Vredeseilanden streeft naar een positief effect van haar
programma’s op de positie van vrouwen. Daarbij staan
drie vragen centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
vrouwen een sterkere positie krijgen binnen een bepaalde
landbouwketen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze mee
kunnen beslissen binnen de boerenorganisaties? En hoe
kunnen we ervoor zorgen dat hun inkomen verhoogt en
dat ze zelf kunnen beslissen waar dat geld naartoe gaat?
Deze drie aspecten worden opgevolgd via de CIFs en CIRs,
en werden ook meegenomen in de impactanalyse. Lees
hier de belangrijkste conclusies.

In het algemeen bereiken we met onze programma’s meer
vrouwen dan mannen, en niet alleen in absolute cijfers:
het percentage vrouwen dat actief is in de landbouw -
ketens stijgt. Ook hun positie is in bijna alle 37 ketens
duidelijk versterkt, zowel op het veld als binnen de
boerenorganisatie. In West-Afrika is er een overduidelijk
verband met de verwerking van rijst en andere gewassen.
Die verwerking is het terrein van de vrouwen, en door
extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van die
landbouwketens, is het aanzien van vrouwen zowel
binnen haar familie als in de samenleving algemeen
gestegen. De vrouwen van Douna (Burkina Faso) en van
Gaya (Niger) zijn een verwerkingseenheid voor rijst aan
het bouwen en we verwachten daar eenzelfde evolutie.
Een opmerkelijke verandering in Senegal: vrouwen nemen
de productie van sesam zaaigoed op zich in het droog
seizoen. We merken ook dat krediet doorgaans meer toe -
gankelijk geworden is voor vrouwen in West-Afrika.

Vrouwen verdienen ook meer, en dat heeft een positieve
invloed op de voedselzekerheid, want vrouwen geven
meer geld uit aan gezonde voeding dan mannen. Dat
merken we niet alleen in West-Afrika, maar ook in de
Andes, Centraal-Amerika en Indonesië. De verwerking van

bonen geeft vrouwen in Nicaragua meer werk mogelijk -
heid. De vrouwen van FECAFEM in Ecuador hebben de
handen in mekaar geslagen om biocompost (uit koffie -
pulp) te verkopen, wat een bescheiden inkomsten verho -
ging betekent. Nog belangrijker is dat ze hun eigen
bedrijfje leerden beheren en een plaats veroverden in de
sector van biologische koffie. Bij de koffiefederatie
FAPECAFES, ook in Ecuador, is de positie en rol van de
vrouwen in de loop der jaren steeds belangrijker gewor -
den. De deelname van vrouwen in de besluitvorming ligt
rond de 90%. Vrouwen bekleden hier zelfs belangrijke
functies (voorzitster en commercieel directeur). Ook in
Vietnam is er een duidelijk positieve evolutie en zijn er
gemiddeld twee vrouwen per boerenorganisatie met een
strategische positie, zoals hoofd marketing of financiën.
Bij de koffiecoöperatie Satipo in Peru staat leiderschaps -
training voor vrouwen hoog op de agenda. We zien er
duidelijk dat de extra inkomsten bij vrouwen opnieuw
geïnvesteerd worden in de boerderij zelf én in een betere
opvoeding van de kinderen. 

In Congo is de koffiebusiness nog altijd een mannenzaak,
maar in de rijstsector worden de taken traditioneel veel
beter verdeeld. Door de grotere volumes die geoogst wor -
den en de betere prijzen voor rijst zien we dat vrouwen
mee instaan voor het beheer van die extra inkomsten.

Door kleine veranderingen en reorganisatie van het werk
is de werklast voor vrouwen afgenomen. In Azië bv. wor -
den taken zoals voorbereiding van het veld, bemesting en
irrigatie nu gedeeltelijk door mannen overgenomen, en
werden snoeimachines voor de thee in gebruik genomen.
De werklast blijft echter hoog omdat ze naast het werk op
het veld ook nog altijd instaan voor het huishoudelijk
werk.

Gender



4. Dataverzameling

Nu stel je je wellicht de vraag: hoe wor -
den deze data verzameld en door wie?
De belangrijkste landbouwketens wer -
den doorgelicht door externe evalua -
toren. Ze gaan op bezoek bij boeren en
hun organisaties, doen individuele en
groepsinterviews en kijken in de boe -
ken. Kwantitatieve gegevens over pro -
ductie, marktprijzen en kosten worden
aangevuld met kwalitatieve informatie
uit workshops. Een samengesteld panel
van boeren en boerinnen reflecteert
over de veranderingen van de voorbije
jaren, in positieve of negatieve zin.
Verder bezoekt de evaluator nog andere
betrokken spelers. Dat kan bijvoorbeeld
een theefabriek zijn die een contract
heeft met door Vredeseilanden onder -
steunde theeboeren. De evaluator be -
kijkt of dit bedrijf tevreden is over het
verloop van de samenwerking en de
kwaliteit die boeren leveren.

Dataverzameling is een intensief proces
en vergt een grote betrokkenheid van
alle partners. We letten er daarom bij -
zonder op dat het proces nuttig is voor
de betrokken boeren en boerinnen, en
dat de evaluatie nieuwe inzichten op -
levert waarmee ze meteen zelf aan de
slag kunnen.

De landbouwketens die niet door een
externe evaluator worden doorgelicht,
worden door medewerkers van Vredes -
eilanden volgens dezelfde methode
doorgelicht. De concepten die gemeten
worden, zijn ook dezelfde.

5. Het verhaal achter de cijfers en
de onzichtbare impact: leren

Het verzamelen van data via impact -
metingen en monitorsystemen is cru -
ciaal, maar zulke cijfers vertellen
slechts een stukje van het complexe
verhaal dat ontwikkeling is. Wat je in
een impactmeting ziet, zijn eind resul -
taten. Die zijn weliswaar belangrijk,
maar even belangrijk is de context
waarbinnen de veranderingen gebeu -
ren. Welke gebeurtenissen, interventies
en partners droegen precies bij aan
positieve en negatieve resultaten?

Als je het inkomen van koffieboeren in
Peru ziet dalen, wil je de oorzaak
weten. In dit geval heeft het niks te
maken met de interventies van Vredes -
eilanden, maar is het een ziekte (de
roja-plaag) die in de plantages woekert.
Evengoed wil je in het geval van een
inkomensstijging weten of het inkomen
van boeren steeg omdat ze in staat
waren betere contracten af te sluiten,
of omdat de marktprijs steeg door
omstandigheden op de internationale
markt. Een boerenorganisatie heeft
namelijk geen invloed op de wereldprijs
voor cacao.

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 ver -

schillende spelers om ieder op hun
niveau te leren.

Boerenorganisaties willen leren hoe ze
kunnen meespelen op veeleisende
markten. Supermarkten en voedsel -
verwerkende bedrijven willen leren hoe
ze hun toeleveringsketens veilig kun -
nen stellen voor de toekomst door
efficiënter en transparanter samen te
werken met producenten. Die kennis
bouw je het snelst op door concrete
experimenten op te zetten. Onze
collega’s spelen daarbij de rol van
moderator en coach. Ze spelen voort -
durend de bal rond tussen alle belang -
hebbenden, en kijken waarom sommige
dingen werken en andere niet. De ver -
zamelde data vormen een goed vertrek -
punt, maar de daardoor ontstane dyna -
miek is veel minder meetbaar.

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
Engelstalige website: www.veco-
ngo.org/publications. 

6. Voorbeelden van ons programma

Hoe is ons programma de voorbije jaren
geëvolueerd? We geven je hieronder
twee voorbeelden.
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Ondanks de sterke vraag naar sesam, slaagden de boeren
en boerinnen er de afgelopen decennia niet in om van
sesam een rendabel product te maken. Verschillende pro -
ducentenorganisaties zagen het licht en verdwenen weer.
De boerenorganisatie UGAN leek de enige die het hoofd
boven water kon houden en met die organisatie ging VECO
in 2007 in zee. Op dat moment verkocht elke sesam boer
individueel zijn onver werkte sesamzaadjes aan de meest
biedende handelaar die in zijn dorp op bezoek kwam. De
gemiddelde prijs was 200 FCFA (0,30 euro) per kilogram.

Vredeseilanden en UGAN hadden van bij de start een
duidelijk doel voor ogen: de sesamoogst van de boeren
verzame len en zo grote hoeveelheden sesam zaadjes of
sesamolie op de markt bren gen aan een veel betere prijs.
Onder tussen staan de 3700 leden van UGAN al een stuk
sterker op de markt: het resultaat van een heel aantal
zaken die de afgelopen jaren aangepakt werden.

Amadou Ba: “Het nieuwe zaaigoed is ideaal, maar nog
niet iedereen heeft het.”
In de eerste periode ondersteunde Vredeseilanden UGAN
vooral om de opbrengst op de sesamvelden te ver hogen.
Ze haalden in het begin nauwe lijks een rendement 200 kg
per ha, terwijl gemakkelijk het dubbele mogelijk is. Op
het juiste moment oogsten kan al een heel verschil ma -
ken, maar ook kwaliteitsvolle zaden zijn essentieel om een
goeie productie te halen. Als boe ren in groep willen ver -
kopen, dienen ze allemaal dezelfde variëteit te kwe ken.
Daarom werd beslist om een aantal leden van UGAN op te
leiden om zaden te kweken. Die zaadteelt gebeurt in het
seizoen dat er geen sesam op de velden staat, wat UGAN
toelaat om meteen aan het begin van het seizoen de
zaden te verdelen. Zo kunnen alle leden sneller oog sten
én zijn ze zeker van goeie kwaliteit (in tegenstelling tot
de aangekochte zaden waarvan boeren de oorsprong niet
kennen). Nu zijn er 25 groepen die samen 25 ha heb ben
om zaad op te telen. UGAN verkreeg in 2013 een offi ciële
licentie als zaad leverancier. En de gemiddelde op brengst
sesam is effectief verdubbeld tot 400 kg per ha.

Cheikh Oumar Sy: “Via SMS word ik op de hoogte ge hou -
den van de dagprijs. Ik kon nog nooit verkopen aan zo’n
hoge prijs.”

Dit alles wierp z’n vruchten af: in 2011 kende de sesam -
teelt een echte ‘boost’. Voor het eerst konden de boeren
een homogene variëteit inzaaien en dus hun sesamoogst
gezamenlijk op de markt brengen. Het jaar voordien werd
ook een commissie voor de verkoop opgericht (samen -
gesteld uit leden van UGAN die de prijs van sesam onder -
handelen). Die kon in 2011 een con tract voor 70 ton
sesam afsluiten met ANI (African Natural Ingredient) aan
300 FCFA/kg (0,46 euro) én ze hebben een krediet -
instelling kunnen over tui gen om 13 miljoen FCFA ter
beschikking te stellen als rollend fonds.
In 2012 sluit UGAN een tweede con tract met ANI, deze
keer aan 350 CFA/ kg. Alterfin verleent hen een krediet
van 50 miljoen CFA om de sesam van hun leden te kunnen
opkopen. Maar dan gaat het mis... Door tegenvallende
oogsten in Azië is de vraag naar sesam op de West-
Afrikaanse markt uitzon der lijk hoog. De prijzen schieten
bij gevolg omhoog. Sommige handelaars boden tot
475 CFA, zelfs 500 CFA per kg, veel hoger dan de 350 CFA
die UGAN onder handeld had met ANI. In hun contract was
geen enkele clausule voorzien om de prijs te heronder -
hande len... En de boeren verkochten hun sesam aan de
meest biedende. Voor de producenten zelf was 2012 dus
een heel goed jaar, maar voor UGAN was het een tegen -
valler.
Sinds vorig jaar wordt het nieuws over de evoluties van
de prijzen van sesam op de wereldmarkt en in de regio
samengevat in een wekelijkse nieuws brief. Individuele
boeren, boeren organisaties en handelaars zijn nu veel
beter geïnformeerd en maken gebruik van de nieuwsbrief
om te beslissen wat het beste moment is om te kopen of
verkopen. Ook UGAN kon op die manier situaties zoals in
2012 vermijden. Toch konden ze in 2013 maar 30 ton ver -
kopen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de
boeren nog steeds liever individueel verkopen, omwille
van de huidige hoge prijzen die geboden wor den door
handelaars. Die lopen onder tussen op tot zelfs 700 CFA
per kg!
Het inkomen van de sesamboeren is de afgelopen jaren
dan ook gestegen met ongeveer 60%. UGAN sluit op dit
moment alleen nog ‘soepele’ contracten af waarin staat
dat bepaalde voor waar den nog kunnen aangepast worden,
mits akkoord van beide partijen.

Illustratie 1: Evolutie van het sesamprogramma in Senegal
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Fadou Sarr: “Ik wil meehelpen aan de ontwikkeling van
m’n dorp.”
Sesamolie is het belangrijkste afgeleide product van de
kleine sesamzaadjes. De olie bevat vooral goeie choleste -
rol, en is dus goed voor de gezondheid. Maar, één van de
grootste problemen om kwaliteitsvolle olie op de markt te
brengen, is het gebrek aan performante oliepersen om
kwaliteitsolie te pro du ceren. Dit zal ook het inkomen van
de vrouwen verbeteren, want het zijn vooral zij die voor
de verwerking instaan.
Na een lange zoektocht naar geschikte oliepersen (in
Kenia en Mali), beschikt UGAN sinds december 2012 over
twee types oliepersen: een elektrische pers die in het
nieuwe verwerkingsfabriekje van UGAN is geïnstalleerd,
en manuele persen die door vrouwengroepen in de dorpen
worden gebruikt. In samen werking met Ex-Change is er
een busi nessplan en een marktingplan afge werkt om de
verwerkingseenheid tot een succesvol bedrijfje uit te
bouwen. In 2013 produceerde UGAN 206 liter olie. Het
Institut Technologie Alimen taire werkt samen met UGAN
om de oliepersen nog te optimaliseren, opdat de kwaliteit
van de olie kan verbeterd worden. 

Mevrouw Drame: “Sesam is een gezond basisingrediënt
voor vinaigrettes.”
De laatste jaren daalde de lokale sesam consumptie ten
voordele van import producten zoals Thaise geparfu meer -
de rijst en nieuwe voedingsgewoonten. Maar de lokale

granen lijken toch terug populair te worden, dankzij
overheids initiatieven enerzijds en de kleine boe ren die
zich inzetten om hun productie methodes en tradities te
behouden ander zijds.
Vredeseilanden koos de Technische Opleidingscentra voor
vrouwen (Centres d’Enseignement technique Féminin of
CETF) als partner om sesam extra te promoten en zo
traditionele recepten te doen heropleven. Deze centra
geven opleidingen voor vrouwen, o.a. horeca opleidingen
tot chef-kok en restaurant houder. We brachten de sesam -
verwer kers met de studenten in contact om nieuwe
recepten te ontwikkelen. Zo kunnen zij hun klanten (en
daarna de grote massa) laten proeven van dit soms nog
onbekend product. De vrou wen van CETF ontwikkelden
een twin tigtal recepten die ze neerschreven in een kook -
boekje. Dit is ter beschikking gesteld aan alle technische
centra (CETF) en de vrouwen die sesam ver werken.

Sesamboeren groeperen zich
De ervaringen van UGAN zullen in de toekomst hopelijk
beter doorstromen naar andere Senegalese organisaties,
want sinds een paar jaar is de ‘Fédéra tion Nationale
des Productrices et Pro ducteurs de Sésame’ (FENPROSE)
nieuw leven ingeblazen. UGAN levert de voor zitter van
FENPROSE. Zij vragen in de eerste plaats dat de Sene -
galese over heid meer zou investeren in onderzoek naar
goede en aangepaste zaden.
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Dapaong, Noord-Togo. Een droge streek waar maïs het
voornaamste basisgewas is. De 14 vrouwen van de groep
Moto agman zitten al jaren in de maïshandel. Op advies
van Vredeseilanden begonnen ze echter na te denken om
zich even eens toe te leggen op de verwerking van maïs.
Dat zou niet alleen het inko men van de vrouwen ver -
hogen, maar ook een interessante markt zijn voor de maïs
van de Regionale Unie van Orga nisaties van maïs produ -
centen van de Savane streek (UROPCs), een boeren organi -
satie die zocht naar nieuwe afzetmarkten voor de oogst
van haar leden.

Het beoogde eindproduct was droge maïsbloem. Met
financiering van Vre deseilanden kochten de vrouwen van
Motoagman in Burkina een stenen maïsmolen om de maïs
tot bloem te vermalen. Diegenen die de maïsbloem proef -
den, waren super tevreden: de bloem rook lekker en deed
hen denken aan de bloem die hun grootouders ver kregen
door de maïs te vermalen met een handmolen. De vrou -
wen van Moto agman gingen gemotiveerd aan de slag,
maar ze waren nog maar net begonnen toen de machine
al in panne viel. Er moest een technicus van Burkina Faso
langskomen voor de reparatie, en dat betekende kosten
voor zijn ver plaatsing, logement, plus al het nodige
reservemateriaal. Ze betaalden een eerste keer, een
tweede keer,... maar er waren zoveel defecten dat ze die
kosten niet meer konden betalen. Bovendien verbruikte
de machine veel meer elek triciteit dan was ingecalcu -
leerd, en konden ze ook die factuur niet meer be talen. Ze
hebben nog altijd een schuld van 400.000 FCFA.

Samen met de vrouwen dacht Vredes eilanden na over een
oplossing. Uit eindelijk kochten ze in 2013 een ander type
maïsmolen aan, op basis van diesel. Maar ook deze bleek

niet opti maal te functioneren: de maïs werd niet fijn ge -
noeg gemalen. Opnieuw moest er op zoek gegaan worden
naar een oplossing. Ondertussen bleven de vrou wen de
oude handmolens gebrui ken. Eind november 2013 werd
dan uitein delijk een fijne zeef gevonden die op de
machine paste. In één beweging werd fijne maïsbloem
verkregen, terwijl met de oude molens vier of meer fases
nodig waren voor hetzelfde resultaat. Maar toen ze een
bestelling van 180 kg maïs wilden klaarmaken, viel de
machine weer in panne. De vrouwen werden er moedeloos
van en staakten de repara ties. Ze kochten zelf weer een
kleinere molen aan, die kan onderhouden en gerepareerd
worden door een lokale technicus. 

De grotere machines hebben de vrou wen dus veel meer
kopzorgen bezorgd dan winst opgeleverd. Maar met de
kleine molens blijft de hoeveelheid maïsbloem erg be -
perkt en dus moeilijk te verkopen aan grote handelaars
(die grotere volumes willen). De vrouwen zijn zich onder -
tussen meer gaan toe leggen op de verwerking van andere
producten zoals bloem van niébé (een soort bonen),
maniokbloem, chilipeper en soumbala, ... Deze producten
leve ren meer winst op. De maïsboeren zijn ontgoocheld
omdat ze geen extra afzet markt hebben gevonden voor
hun pro duct. En de mensen van Vredeseilanden zijn
ontgoocheld omdat ze zoveel tijd en geld geïnvesteerd
hebben in machi nes die niet werken. Grotere machines
leveren dus zeker niet altijd een meer waarde op voor de
boeren en boerin nen. Lessen voor de toekomst? Vooral eer
er tot een dergelijke investering overgegaan wordt, dient
er nog gron diger onderzoek te gebeuren: een ge detail -
leerde kosten-baten analyse, een onderzoek rond de capa -
citeiten van de groep zelf én de aanwezigheid van tech -
nische kennis van machines in de regio.

Illustratie 2: Onderhoud van machines om maïs te malen: het lijkt simpel, maar de
vrouwengroep MOTOAGMAN slaagde er niet in
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De vraag van 9 miljard

Hoe voeden we binnenkort twee miljard
mensen extra? Want in 2050 zullen we
met negen miljard aardbewoners zijn.
Het toekomstbeeld is weinig roos -
kleurig: 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 tegelijk
één van de grootste collectieve uitda -
gingen 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, voeden ze de wereld en verlichten
ze de druk op de planeet. Dat is het
verhaal dat we in Vlaanderen willen
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. Veranderingen in consump -

tiepatronen in onze eigen samenleving
zijn belangrijk en noodzakelijk. Door de
Vlaamse consument te sensibiliseren en
overtuigen, zal de vraag naar producten
uit duurzame kleinschalige landbouw
stijgen. De realiteit bevestigt onze
doelstellingen. Zo zit de verkoop van
fairtradeproducten nog steeds in de lift
met een groei van 7,5% in 2013 in ver -
gelijking met 2012, goed voor een
geschatte marktwaarde van 94 miljoen
euro (cijfers: Max Havelaar). Voor bio -
logische producten bedroeg de totale
besteding in België in 2013 403 mil -
joen euro ofwel een toename van 44%
in vergelijking met drie jaar geleden
(cijfers: GFK).

Campagne

Met onze jaarlijkse campagne stapt Vre -
deseilanden met heel haar achterban
naar het brede publiek. We vertellen
waarvoor we staan en vragen financiële
steun. Deze campagne wordt opge -
bouwd samen met ongeveer 380 vrij -
willigers en heeft haar hoogtepunt van
acties en zichtbaarheid in januari. Deze
vrijwilligers dragen de campagne uit in
hun gemeente en engageren tal van
anderen om mee te doen. In de zomer
trokken vier van hen samen met zes

studenten uit de lerarenopleiding naar
Senegal om er de hele rijstsector te
onderzoeken. In november gingen ze
het verhaal van de rijstboeren vertellen
op 74 scholen, aan meer dan 5.000
leer lingen. Deze jonge mensen zijn een
belangrijke groep campagnevrijwilligers
die de straat op gaan in januari. 

Vorig jaar werd de campagne gelan -
ceerd met de actie ‘Reserveer je diner’.
Mensen konden symbolisch een tafeltje
reserveren in hun geliefde restaurant in
2050. Op die manier wilden we mensen
erop attent maken dat we nu in actie
moeten schieten opdat er in 2050 nog
voor iedereen voldoende te eten zou
zijn.

Topchef Giovani Oosters van het Lim -
burgse sterrenrestaurant Vous lé Vous,
en samen met hem dertig andere top -
restaurants, ondersteunden de jaar -
lijkse Vredeseilandencampagne. Op hun
websites kon je via een knop je tafel
voor het jaar 2050 (symbolisch) reser -
veren. Via Facebook was het mogelijk je
vrienden uit te nodigen om samen te
tafelen. Zo gaf je je virtuele steun aan
een duurzame landbouw voor de
toekomst.

Hoofdstuk 4: Vredeseilanden in Vlaanderen

De wereld verandert, mensen kijken anders en gaan op
een andere manier om met engagement, maar ook de rol
van een ngo verandert. Hoe zal de Vredeseilanden cam -
pagne er dan uitzien binnen drie, zes of tien jaar? Die
vraag hebben we voorgelegd aan diverse mensen uit ons

netwerk: vrijwilligers, medewerkers, leden van de AV en
andere creatievelingen. Op 12 december kwamen 80 straffe
mensen samen in het Leuvense Museum M. Ze gingen op
zoek naar inspiratie voor een campagne van de toe komst.

Hoe voeren we campagne in de toekomst?
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Jongeren duiken in eigen bord

De secundaire scholen waarmee we
samenwerken, krijgen jaarlijks een
student op bezoek die in het kader van
zijn/haar stage het campagnethema op
een toegankelijke en aantrekkelijke ma -
nier overbrengt. Van een aantal scholen
waarmee we al lang samenwerken,
kregen we het signaal dat ze interesse
hadden om het mondiale voedselthema
intensiever te gaan uitspitten en er op
verschillende momenten doorheen het
schooljaar met hun leerlingen mee aan
de slag te gaan.

In september 2013 startten zes piloot -
scholen met een traject over ‘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 de proble -
men van ‘de vraag van 9 miljard’ door
interactieve lessen en maakten kennis

met organisaties die werkten aan
(deel)oplossingen tijdens ‘speeddates’.
Een bont scala van deelnemers maakten
van de speeddates een eyeopener voor
leerlingen en leerkrachten. Een restau -
ranthouder, een verdeler van bio-
sappen, een vertegenwoordiger van
Miko koffie, een lid van Voedselteams,
een boer die op een duurzame manier
‘dub beldoel’ koeien houdt, een duur -
zaam heidsambtenaar, een bakker, een
acti vist van Climaxi VZW, een onder -
zoekster aan de KULeuven, een vrij -
williger van Vredeseilanden, ... . Al na
de eerste speed date werd duidelijk dat
de formule een schot in de roos was. De
deel nemende scholen vinden het inte -
res sant om nieuwe contacten te leggen
met organisaties of bedrijven in hun
buurt. Mensen die lokaal bezig zijn met
duurzame voeding krijgen de kans om
hun verhaal te vertellen aan een groep
leerlingen uit hun buurt. De leerlingen
werken zelf actief mee en ontmoeten

mensen die ze anders niet zien of ho -
ren. De provinciale coördinatoren van
Vredeseilanden spelen hun rol vol uit. Ze
brengen mensen die aan de weg tim -
meren bij mekaar en geven hen de kans
om te netwerken, met in het mid den
van dit web, de coördinator zelf. Filip
Cuypers, al meer dan 12 jaar coör dina -
tor in de Provincie Antwerpen: “Ik kom
al jarenlang in het College in Turn hout
en heb nog nooit met zoveel leer krach -
ten kunnen praten. Nieuwe leerkrach -
ten ontdekten nu ook de rijk dom van
onze werking.”

In 2014 loopt het traject verder en
bevragen de leerlingen hun medeleer -
lingen: “Wat vinden jullie dat de school
kan doen om mee ‘de vraag van 9 mil -
jard’ op te lossen?” Er volgt nog een
schrijfwedstrijd en het maken van een
kunstwerk. We hopen om de vol gen de
twee schooljaren nog eens 20 scholen
te kunnen begeleiden.

De afgelopen jaren gingen heel wat jonge mensen op
bezoek bij partnerorganisaties van Vredeseilanden in het
Zuiden. Zij gaven ons het signaal dat ze meer wilden
weten over landbouw en voeding wereldwijd, maar tot nu
toe hadden we geen aanbod voor deze groep. Samen met
Jeugddienst Globelink hebben we een traject uitgezet
voor deze jongeren. Een dertigtal jongeren reageerde
positief en werkt mee. Ook deze jongeren buigen zich
over de vraag: hoe kunnen we in 2050, negen miljard
mensen voeden, op een manier die de grenzen van de
planeet respecteert? Dit traject geeft de jongeren de kans
de Noord-Zuidproblematiek beter te begrijpen en zich te
manifesteren als actieve burgers. Ook dit traject startte in
september 2013. Hoogtepunt was een startweekend met
o.a. spelen over diversiteit, duurzame voeding, een
bezoek aan een fruitbedrijf, een voedseldebat en een
discussietocht. In 2014 komt dit traject op kruissnelheid.

De jongerenambassadeurs van Vredeseilanden
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FairTradeGemeenten –
FairTradeProvincies

De campagne FairTradeGemeenten blijft
een succesverhaal. Ongeveer twee op
drie Vlaamse gemeenten is actief in de
campagne (209 ingeschreven gemeen -
ten) en 152 daarvan hebben de titel
behaald. Hiermee scoort Vlaanderen
veruit het best binnen de internatio -
nale FairTradeTown Campaign waaraan
24 landen deelnemen. In 2013 werden
10 nieuwe titels uitgereikt. Daarnaast
werd er in tal van gemeentes een nieuw
initiatief genomen in het kader van cri -
terium 6, waarbij lokale duurzame voe -
ding in de kijker werd gezet. Afge lopen
jaar werden ook 100 nieuwe gemeente -
borden geplaatst die weergeven dat de
betrokken gemeente titelhouder is. In
totaal zijn 299 producenten, 454 be -
drijven, 682 scholen, 756 horeca zaken,
1.405 winkels en 1.429 lokale organi -
saties bij de FairTradeGemeenten cam -
pagne in Vlaanderen betrokken.

Om de titelgemeenten verder uit te
dagen en een nieuwe dynamiek te ge -
ven aan deze campagne die in Vlaan -
deren haar 10de jaar ingaat, werd een
nieuw actiemodel uitgewerkt. De be -
doeling is om de komende jaren zoveel
mogelijk lokale fairtrade-ambassadeurs
en fans te werven. Deze campagne zal
concreet opgestart worden in 2014.

www.fairtradegemeenten.be

Duurzame catering bij
grootkeukens

Vredeseilanden is ervan overtuigd dat
grootkeukens een voortrekkersrol kun -
nen spelen in het verduurzamen van de
voedingsgewoonten van de Belgen. De
catering in bedrijven, overheden, scho -
len, rusthuizen en ziekenhuizen (col -
lectieve catering) is goed voor 35%.

Een niet te verwaarlozen sector dus.

Vredeseilanden startte in 2013 met de
begeleiding van acht nieuwe groot keu -
kens van Fedorest (Antwerpen, Aarlen,
Brussel Finto, Brussel 19H, Eupen,
Gent, Hasselt, Leuven) in opdracht van
het Federaal Instituut voor Duurzame
Ontwikkeling (POD DO). Het doel: maal -
tijden aanbieden die beter aansluiten
bij de criteria van duurzame voeding en
bij de aanbevelingen van het nationaal
voedings- en gezondheidsplan. De keu -
kens ondertekenden een charter met
tien duurzame engagementen. Deze
engagementen hebben betrekking op
verschillende thema’s: naast het intro -
duceren van bio- en fairtradeproducten
wordt ook aandacht besteed aan voed -
selafval, lokale productie, duurzame vis
en het verminderen van de vlees con -
sumptie. 

Drie onderwijsinstellingen, de Uni ver -
siteit Antwerpen, Katholieke Hoge -
school Leuven en Hogeschool Gent,
engageerden zich vorig jaar om op twee
jaar tijd hun studentenrestaurants of
cafetaria te verduurzamen. Samen is
dat goed voor tien keukens. In 2013
verminderden ze de vleesconsumptie
met gemiddeld 20%. Het aanbod aan
seizoensgroenten en vegetarische ge -
rechten werd uitgebreid en verbeterd.
Het introduceren van gelabelde bio- en
fairtradeproducten is voor vele keukens
minder evident omwille van de meer -
kost. Toch werden verschillende initia -
tieven genomen. In HoGent werd het
hele fruitaanbod overgeschakeld naar
bio en het randassortiment snacks aan
de kassa werd aangevuld met fair trade -
producten. De best verkopende pro duc -
ten zullen nadien ook in de automaten
opgenomen worden. Bij KHLeuven wer -
den de snacks en het drankenaanbod
aangevuld met fairtradeproducten. In
UA werd voor droge voeding (pasta, 

“Wij vinden het

belangrijk om vanuit

de waarden rond

duurzame voeding de

studenten te

informeren, en hen

kennis te laten maken

met duurzame

catering. Dat catering

duurzaam is, is niet

enkel voor het milieu

belangrijk, maar heeft

ook maatschappelijk

belang. Wij willen

studenten ervan

bewustmaken dat alles

wat ze doen een

impact heeft op hun

leefmilieu. Dat is

belangrijk ook voor

hun verdere carrière.”

Robbie Rombouts, HoGent.
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rijst, quinoa, couscous, sojastukjes)
volledig overgeschakeld naar fair trade
en/of bio.

Bij IKEA werden 50% nieuwe bio refe -
renties in het aanbod van de Zweedse
shop opgenomen. In de personeels -
kantine werden nieuwe biofruitsappen
aangeboden. Ter gelegenheid van Sin -
terklaas bood de directie op 6 december
het IKEA-personeel een chocolade fair -
tradefiguur aan.
IKEA besteedde ook extra aandacht aan
de verduurzaming van het aanbod in
haar klantenrestaurants. De focus: ver -
betering van het vegetarisch aanbod,
meer gelabelde producten, duurzame
vis en seizoensgroenten. 

Your Choice zet duurzame voeding
op de agenda bij grootkeukens

Onder de vlag ‘Your Choice’ wil Vredes -
eilanden met interactieve evenementen
duurzame voeding in grootkeukens op
de agenda zetten. Op dinsdag 23 april
kwamen ruim 500 professionals uit de
voedingssector bij elkaar in Tour&Taxi’s
(Brussel): leveranciers, aankoop verant -
woordelijken, keukenpersoneel van be -
drijfsrestaurants, duur zaam heids advi -
seurs, voedingsverantwoordelijken van
crèches en scholen en vertegen woor -
digers uit de publieke sector. De bezoe -
kers proefden van het brede aanbod aan
duurzame voeding. Your Choice was een
plek voor ontmoeting, kennismaking,
uitwisseling en afstemming voor toe -
komstige uitdagingen. Ook Kauri orga -
niseerde haar jaarlijkse speeddating in
de voormiddag in een zaal naast de
beurs hal. Ongeveer 80 Kauri-leden
maakten op die manier kennis met Your
Choice. 

“We hebben verschillende veranderingen rond
duurzaamheid ingevoerd sinds we met het

project begonnen zijn. We gebruiken veel meer
seizoensproducten (vooral groenten), we hebben

de vleesporties verminderd en elke week is er
een vegetarisch menu. Ook werken we met

fairtradefruitsappen, chocolade en ander snoep.
Ook zijn de visporties verminderd en letten we

op duurzame vis, aan de hand van een viswijzer.
We proberen afvalvermindering te bekomen

door bijvoorbeeld gerechten klaar te maken in
grote ovenplaten in plaats van individuele
porties. Het project loopt goed; ik ben heel

tevreden dat we dit hebben kunnen doorvoeren.
Het geeft ook de mogelijkheid om eens iets

anders op het menu te zetten. Het project heeft
toch tot een andere werking in de keuken

geleid. We durven meer nu. Vroeger waren het
klassieke gerechten, maar nu maakt elke kok

wel wat nieuwe dingen en is er meer variatie.”

Danielle Leynen, 
kokkin Fedorest Antwerpen.
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Advocacy

Investeren in aangepast landbouw -
krediet voor kleinschalige landbouw
Toegang tot krediet is één van de basis -
voorwaarden voor boeren om succesvol
te kunnen ondernemen, maar vaak ook
één van de grote uitdagingen. Micro -
kredieten zijn meestal te klein voor
betekenisvolle landbouwinvesteringen.
Het minimumbedrag voor leningen bij
banken ligt te hoog of is onbereikbaar.
Vandaar dat Vredeseilanden ijvert voor
oplossingen op maat van de coöpera -
ties en organisaties van kleine boeren.
In opvolging van het dossier ‘De
financieringskloof gedicht’, dat Vredes -
eilanden in 2012 samen met 11.11.11
schreef, werkte Vredeseilanden in 2013
samen met Trias een specifieker dossier
uit: ‘Toegang tot krediet voor familiale
landbouw – Hoe BIO écht ontwikke -
lingsrelevant kan zijn’. Dit dossier be -
vatte heel concrete beleids aanbeve -
lingen voor BIO, de Belgische Investe -
ringsmaatschappij voor Ontwikkelings -
landen. Dit dossier werd voorgesteld op
een ronde tafel in het federaal parle -
ment op 19 september 2013, waarop
BIO, parlementsleden, NGO’s, BTC, het
kabinet ontwikkelingssamenwerking en
DGD (federale dienst voor Ontwikke -
lingssamenwerking) aanwezig waren. Ze
reageerden op de aanbevelingen en
beloofden hun steun. 

Vredeseilanden nam samen met andere
leden van de ‘Coalitie tegen de Honger’
deel aan diverse ontmoetingen met
vertegenwoordigers van DGD bevoegd
voor ‘inclusieve groei’, het kabinet van
minister voor Ontwikkelings samen wer -
king Labille, federale parlementsleden
en de nieuwe directeur van BIO Luuk
Zonneveld (ons welbekend). De onder -
werpen die aan bod kwamen, waren di -
vers: de hervorming van BIO, de nieuwe
strategienota van DGD over onder -

steuning aan lokale private sector, een
correcte implementatie van de strate -
gienota landbouw & voedselzekerheid
en de analysematrix die hiervoor opge -
steld is, de financieringsnoden van
land bouworganisaties, e.a.

www.coalitietegendehonger.be 

Timmeren aan de transformatie van
ons landbouwsysteem in Vlaanderen
Twee jaar geleden ging ‘The New Food
Frontier’ van start, een groep van 50
zorgvuldig geselecteerde mensen die
een aantal concrete en gedurfde visies
ontwikkelden voor een toekomstig
duurzaam landbouw- en voedings -
systeem voor Vlaanderen. Na deze ge -
slaagde oefening is in 2013 een ver -
volgtraject geformuleerd waarin de
federaties van de voedingsindustrie, de
grootdistributie, de toeleveranciers en
de Boerenbond het voortouw nemen. In
dit transformatieproject wordt gezocht
naar doorbraken op vlak van duur zaam -
heid. Vredeseilanden neemt deel aan de
stuurgroep van dit project en ver tegen -
woordigt de middenveldorganisaties. In
die hoedanigheid hebben we de con -
ceptnota voor het transformatieproject
mee ontwikkeld alsook het referentie -
kader waarbinnen pilootprojecten kun -
nen geformuleerd worden.

Afrikaanse boeren in gesprek met
Europarlementsleden
Sinds 2010 ondersteunt Vredes eilan -
den, samen met SOS Faim en het Comité
Français pour la Solidarité Inter -
nationale, de deelname van zeven West-
Afrikaanse nationale boeren organisa -
ties aan de EU-ACP Joint Parliamentary
Assembly. Dit is een bijeenkomst waar
Europese parlementsleden en parle -
mentsleden uit ACP-landen discussiëren
over een gezamenlijke agenda. In 2013
namen deze boerenorganisaties deel
aan de EU-ACP Joint Parliamentary

Assembly in Brussel (juni) en in Addis
Abeba, Ethiopië (november). Samen
met de boerenorganisaties werden deze
Joint Parliamentary Assemblies intensief
voorbereid, samen met hen werd een
beleidsnota opgesteld met aanbeve -
lingen over het meer en beter onder -
steunen van familiale landbouw in
West-Afrika, als hefboom voor econo -
mische en sociale ontwikkeling. Dit
document werd tijdens de Joint Parlia -
mentary Assembly besproken met zoveel
mogelijk Europese en ACP-parle ments -
leden, medewerkers, ... Concreet onder -
steunde Vredeseilanden de deelname
van de vertegenwoordigers van de
nationale boerenorganisaties uit Benin
en Togo, en de vertegenwoordigster van
het vrouwenplatform van de regionale
West-Afrikaanse boerenorganisatie
ROPPA. Vredeseilanden moedigde deze
vertegenwoordigers aan om ook zo veel
mogelijk bij hun nationale parle ments -
leden informeel te lobbyen. Met succes,
deze boerenleiders hebben goede con -
tacten opgebouwd, die ze nu ook in
hun lokale context weten te ver -
zilveren. 

2013 was ook een cruciaal jaar voor de
stemming van een nieuw Gemeen -
schappelijk Europees Landbouwbeleid.
Vredeseilanden werkte actief mee aan
het lobbywerk en informeerde syste ma -
tisch journalisten. Maar ondanks dit
lobbywerk van Afrikaanse en Europese
NGO’s, en artikels over de negatieve
effecten van het vorige Gemeen -
schappelijk Europese Landbouwbeleid
en de aanpassingen die nodig waren in
het nieuwe landbouwbeleid (gestemd
op 13/03/13), komt er toch geen einde
aan de exportsubsidies, noch wordt er
gekozen voor meer duurzame land -
bouwpraktijken zonder schadelijke
gevolgen voor het Zuiden.
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Vredeseilanden in de media
In vergelijking met drie jaar geleden
wordt Vredeseilanden meer gecontac -
teerd door journalisten over onze speci -
fieke thema’s. Ook al resulteert dit niet
noodzakelijk in een reportage met of
een quote van één van onze mede -
werkers, toch bewijst dit dat we erkend
worden omwille van onze expertise. We

willen ons standpunt over deelthema’s
van onze werking (ggo’s, landroof,
landbouw en technologie, ...) nog ver -
scherpen en op een heldere manier ter
beschikking stellen van journalisten.
Het bepalen van die standpunten en de
externe communicatie over actuele
thema’s doorheen het jaar, gebeurt door
een stuurgroep met leden van de ver -

schillende diensten van het hoofd -
kantoor, die wekelijks bijeenkomt. Ons
media- en advocacywerk is steeds geba -
seerd op feiten en ervaringen uit het
eigen terreinwerk. De stuurgroep staat
bijgevolg in nauw contact met onze
regiokantoren in het Zuiden.

Van 28 oktober tot 1 november 2013 organiseerde Vredes -
eilanden een ‘VIP’-missie naar Senegal. Met een aantal
Belgische en Senegalese personaliteiten uit zowel de
politiek als het bedrijfsleven, alsook enkele journalisten,
reisden we vier dagen door Senegal. We bezochten produ -
centen en verwerkende bedrijven, en discussieerden over
alternatieve business modellen, over hoe je moderne
markten toegankelijker kan maken voor familiale boeren
in Noord en Zuid, en over de noodzaak hieraan als we
tegen 2050 negen miljard mensen willen voeden. Deel -
nemers aan de reis waren o.a. Pieter Timmermans (CEO
Verbond voor BO), Steven Vanackere (federaal parle -
ments lid en ex-minister), Christ’l Joris (voorzitster
Flanders Investment & Trade), Toon Martens (directeur
KHLeuven), Peter Verbiest (strategisch directeur Boon -
doggle), Mieke Vercaeren (manager duurzaamheid Col -
ruyt) en Sabine Denis (directeur Business & Society). Ze
maakten kennis met de bananenboeren en -boerinnen van
APROVAG en de sesamproducenten van UGAN. Het werden

vier dagen vol warme ontmoetingen, avontuur, inspiratie
en boeiende gesprekken over de rol van het bedrijfsleven,
de overheid, de boerenorganisaties en het onderwijs als
we miljoenen boeren een leefbaar inkomen willen bezor -
gen door hen te integreren in moderne voedselketens.

Expeditie senegal op bezoek bij bananen- en sesamproducten

1 Link Methodology: A participatory Guide to Business Models that Link Smallholders to markets, pag. 84.



Samenwerking met de
voedingssector in België

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 -
tacteren Belgische of internationale
bedrijven ons met het verzoek of we
met onze partnerorganisaties in het
Zuiden een nieuwe toeleveringsketen
kunnen opzetten. In beide gevallen
zoeken we uit of hun vraag samenvalt
met onze aanwezigheid in een bepaalde
regio of keten. We willen daarbij niet
louter bemiddelaar zijn, maar via dit
soort concrete projecten onze partner -
organisaties versterken en bedrijven uit
België ondersteunen bij de afstemming
van hun aankoopbeleid op kleinschalige
landbouw.

Specifiek moedigen we bedrijven aan
om hun aankoopbeleid ‘inclusief’ te
maken voor kleinschalige boeren en
hun organisaties. Dit betekent ervoor
zorgen dat deze boerenorganisaties
sterke spelers worden in de lan bouw -
ketens waarin ze actief zijn. Hierbij
gebruiken we de LINK-methode, ont -
wikkeld door het International Tropical
Agriculture Centre. LINK bevordert deze
‘inclusiviteit’ door1:

• samenwerking tussen de spelers in
de keten (een gedeeld doel);

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

• een eerlijk en transparant beleid (ar -
beidsvoorwaarden, eerlijke prijzen,
goede werkomstandigheden) en ge -
lijke toegang tot meststoffen, zaai -
goed, kredieten en marktinformatie;

• inclusieve innovatie (niet ‘voor’ boe -
ren, maar ‘met’ boeren);

• en het meten van resultaten (indica -
toren en concrete opvolgingsplannen
op maat).

Op dit moment speelt Vredeseilanden
een rol bij het ondersteunen van de
export naar België van rijst uit Benin,
asperges in bokalen uit Peru, rijst uit
Indonesië (Java) en peultjes, passie -
vrucht en avocado uit Tanzania. Daar -
naast zijn een aantal andere export -
ketens in voorbereiding: bananen uit
Senegal en koffie uit DR Congo.

Special Fruit: fruit en groenten uit
Oost-Afrika
In 2013 kregen we de vraag van de
importeur van exotische groenten en
fruit van het bedrijf Special Fruit. Zij
wilden graag passievruchten, avocado
en peultjes uit Tanzania en Kenia af -
nemen. We zijn hier op ingegaan. Onze
collega’s in Oost-Afrika zullen de boe -
renorganisaties begeleiden om hogere
volumes te halen, de kwaliteit van hun
producten te verbeteren, hun commer -
ciële capaciteiten aan te scherpen, kre -
dietproblemen op te lossen etc. Ook het
milieu-aspect verliezen we niet uit het
oog. We gaan bekijken of het mogelijk
is om de passievruchten via zee trans -
port naar België te vervoeren, in plaats
van via het vliegtuig.

Biofresh verdeelt biologische
kwaliteitsrijst uit Java, Indonesië
Juni 2013. Feest op het eiland Java,
Indonesië! APPOLI, een organisatie van
rijstboeren, exporteert voor het eerst
duizenden pakjes luxe biorijst naar
België. Dit is het resultaat van jaren -
lange inzet op milieuvriendelijke teelt -
technieken, kwaliteitscontrole, marke -
ting, en veel meer.

Vredeseilanden hielp de leden van
APPOLI een systeem voor kwaliteits -
controle te ontwikkelen (ICS, Internal

Control System). Het is belangrijk dat
iedere boer dezelfde standaarden han -
teert. Want wanneer één boer niet vol -
doet, wordt de hele oogst afgekeurd.
Samen biologisch telen en het pro duc -
tie proces controleren was noodzakelijk
om een sterke speler te worden op de
biologische rijstmarkt.

De inspanningen van de boeren en boe -
rinnen van APPOLI, werden in 2011 al
beloond met een certificaat van Bio -
cert, de nationale instantie die de bio -
logische velden controleert. Daar kwam
in 2013 het biocertificaat van IMO-Fair
for Life bij. Dankzij deze twee certifi -
caten kreeg APPOLI toegang tot de
internationale biologische rijstmarkt.
PT Bloom Agro bleek de geschikte
partner voor verpakking en export.
Biofresh, Belgische groothandelaar in
bio producten, kocht één container
(18 ton) kwaliteitsrijst aan. Sinds de
zomer van 2013 ligt die rijst in een
300-tal biologische en natuur voedings -
winkels. De prijs die de boeren daarvoor
krijgen, ligt bijna dubbel zo hoog als op
de lokale Indonesische markt.

Asperges in Colruyt-winkels: werken
aan duurzame landbouwketens 
Over de samenwerking tussen Colruyt
Group en de rijstboeren uit Benin
schreven we uitgebreid in onze vorige
jaarverslagen. Sinds 2012 koopt Colruyt
Group via het Limburgse verwer kings -
bedrijf Noliko ook groene asperges in
bokalen aan van REOPA, een coöperatie
van kleinschalige boeren uit Peru. Om
dit mogelijk te maken, had REOPA
ondersteuning van Vredeseilanden no -
dig en werd vooral geïnvesteerd in
overleg tussen alle schakels van de
keten en in een analyse van het busi -
ness model van REOPA. Ook de milieu-
impact wordt onder de loep genomen.
Transport van de asperges in bokalen
gebeurt via de boot en beperkt zo de
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milieu-impact van het transport. Er
moet wel nog verder gewerkt worden
aan de huidige irrigatietechnieken: op
termijn zijn deze onhoudbaar, en is er
nood aan alternatieven.

Na meer dan een jaar werk, evalueerden
we onze samenwerking met de boeren

van REOPA. De boeren hebben nu een
duidelijke stem binnen deze keten, en
ze hebben hun inkomen kunnen ver -
hogen omdat ze de asperges in bokalen
ook buiten het seizoen verkopen.
Alle partners in dit project hebben
ontzettend veel geleerd. Die ervaringen
documenteerde Vredeseilanden in een

uitgebreide case study. Zo kunnen de
geleerde lessen uit dit project door -
stromen naar andere bedrijven, boeren -
organisaties en ngo’s.

www.veco-ngo.org/blog/canned-
asparagus-peru-finds-its-way-belgian-
supermarket-chain-colruyt
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De mensen achter Vredeseilanden

De organisatiestructuur van Vredeseilanden vzw

Hoofdstuk 5: Bestuurlijk verslag
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Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit
76 vertegenwoordigers van onze be -
langrijkste stakeholders. Dit zijn vrij -
willigers, deskundigen uit verschillende
organisaties of privébedrijven, leden
van de Raad van Bestuur en ex-per -
soneelsleden. Er zijn 51 mannen en
25 vrouwen lid, één lid is van buiten -
landse origine. In 2013 kwamen er twee
nieuwe leden bij terwijl vijf leden de AV
verlieten.
De duur van het lidmaatschap is onbe -
perkt. Iedereen kan zich kandidaat
stellen om lid te worden van onze Alge -
mene Vergadering. Zijn/haar kandi da -
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
Vredeseilanden of te bekijken op onze
website: 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
2013 heeft de AV, naast haar formele
verplichtingen, mee vorm gegeven aan
het strategisch plan 2014-2016. De rol
van Vredeseilanden in Vlaanderen werd
scherper gesteld. Op de AV van decem -
ber nodigden we nog andere stake hol -
ders uit om te zoeken hoe we de jaar -
lijkse campagne kunnen vernieu wen,
verbreden en verdiepen (zie pagina 31).

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. In de loop
van 2013 nam Lieven Denys ontslag uit
de Raad van bestuur.
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 vier jaar. Het mandaat
is onbeperkt hernieuwbaar. 

De Raad van Bestuur is verantwoorde -
lijk voor het algemeen beheer en
bepaalt de strategie van de organisatie.
In haar keuzes vertrekt de Raad van een
aantal waarden: duurzaamheid, inter -
nationale samenwerking, inclusief
denken, innovatie, ... De Raad bewaakt
de duurzaamheidsperformantie van de
organisatie. Dit gaat zowel over prak -
tische 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 2013 veel
aandacht geschonken aan de aanwer -
ving van een algemeen directeur. Door
het vroegtijdig vertrek van Luc Bonte
heeft de Raad nauwer toezicht gehou -
den op de directie. Naast de directie
worden er regelmatig personeelsleden
op de vergaderingen 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. Het audit -
comité heeft in 2013 drie interne
audits laten uitvoeren. Er was een EFQM
(zie kader pagina 43) workshop op het
regio kantoor in Indonesia waar alle
collega’s via een zelfbeoordeling de
sterktes en zwaktes van hun eigen wer -
king opspoorden. Dit resulteerde in een
actie plan met verbeterpunten waarvan
er drie werden gerealiseerd in 2013.
Daarnaast voerde Pricewaterhouse -
Coopers (PwC) een fraude-audit uit om
onze procedures door te lichten op
fraudegevoeligheid én een pro gramma
voor fraudepreventie op te stellen. Via
workshops is er terugkoppeling naar de
Regionale Vredeseilanden vertegen -
woordigers en financiële managers in
de regiokantoren.

Op basis van de programma assesments
die uitgevoerd werden in 2012 werd
ook gepeild naar de efficiëntie van het
Hoofdkantoor en de regiokantoren.
Deze conclusies werden samengebracht
en teruggekoppeld naar de collega’s. De
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verdere opvolging van de knelpunten
staat op de agenda in 2014.

In de schoot van de NGO-federatie was
er een onderzoek naar het goed bestuur
en de beslissingprocessen binnen NGO’s.
Ook Vredeseilanden nam hieraan deel.
Er werden vijf onafhankelijke di mensies
onderzocht die elk een ver schillend
aspect van bestuurskwali teit meten:

1) Interne Structuren & Procedures
(Internal Structures & Procedures)

2) Beslissingsdynamiek onder leiding -
gevenden (Leadership Team Dyna -
mics)

3) Betrokkenheid van Stakeholders
(Stakeholder Involvement)

4) Consistente Planning (Consistent
Planning)

5) Continue Verbetering (Continuous
Improvement)

Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de absolute gemiddelde scores voor
Vredeseilanden. Scores liggen tussen 
‘–3’ en ‘+3’.

We leren hier uit dat we beter dan ge -
middeld scoren op Planning en Verbe te -
ring, maar dat we op het vlak van
Interne Structuren & Procedures een en
ander dienen te versterken. Dit is een
werkpunt voor 2014.
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Benchmark gemiddelde Vredeseilanden

Dimensies van bestuurskwaliteit Laagste organisatie- Gemiddelde score Hoogste oganisatie-
score in de benchmark voor jouw organisatie score in de benchmark 

Interne Structuren & Procedures 0,01 1,06 1,72 
Beslissingsdynamiek onder leidinggevenden –0,86 1,06 1,56 
Betrokkenheid van Stakeholders –0,16 1,10 1,70 
Consistente Planning 0,20 1,54 2,09 
Continue Verbetering –0,08 1,51 1,82 



Raad der Wijzen
De Raad der Wijzen bestaat uit be paal -
de mensen die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd aan Vredeseilanden
(ex-leden van de Raad van Bestuur, de
pioniers van Vredeseilanden, ...). 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 betrekking tot de waar -
den en doelstellingen van onze vereni -
ging (zoals de missie en visie). De Raad
kwam in 2013 niet fysiek samen.

Directie
Luc Bonte: Algemeen directeur (van
1 april 2013 tot 30 september 2013);
Marianne Vergeyle: Directeur Interne
Diensten en Noordwerking; Roos Peir -
segaele: Programmadirecteur Zuid. Ma -
rianne en Roos nemen ad interim de
taken van de algemeen directeur waar
van 1 december 2012 tot 31 maart 2013
en van 1 oktober 2013 tot op heden.

De directie werkt als een collegiaal
orgaan, en vergadert om de 2 weken.

Personeel hoofdkantoor
De lijst van de medewerkers van Vredes -
eilanden staat gepubliceerd op haar
website. Er werken 142 mensen bij Vre -
deseilanden, verspreid over het hoofd -
kantoor in Leuven en de regionale kan -
toren in het Zuiden. De lijst van mede -
werkers van het hoofdkantoor vind je
op onze website: www.vredeseilanden.
be/over-vredeseilanden/de-mensen/
medewerkers
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Op zaterdag 11 januari 2014 overleed Jos Nihoul. Niet
geheel onverwacht, maar toch plots. Het 35ste cam -
pagneweekend van Vredeseilanden was net gestart. Jos
stond mee aan de wieg van Vredeseilanden en zette zich
meer dan een half leven belangeloos voor onze organi -
satie in.

De vonk van zijn inzet werd gegeven door de stichter zelf,
Dominique Pire, de Belgische Nobelprijswinnaar voor de
vrede in 1958. Een ideaal van vrede, gestoeld op recht -
vaardigheid. Vrede die je kan bereiken door broederlijke
dialoog, ook met hen die niet noodzakelijk je mening
delen. Een betere wereld door samenwerking, “vivre ou
mourir ensemble”. Jos reikte ons het begrip ‘inclusie’ aan.
Inclusief denken en handelen omvat het opkomen tegen
alle vormen van uitsluiting en onrechtvaardigheid, ook de
dialoog aangaan met hen die anders denken, geloven in
de meerwaarde van diversiteit (én/én, één plus één is
drie), en ook samenwerken met hen die niet volledig onze
opinie delen. Vanuit deze visie ontwikkelde Vredes eilan -
den zich als een organisatie die bij uitstek gericht is op
samenwerking en op het bouwen van bruggen tussen
diverse maatschappelijke actoren.

Ook nadat Jos zich had teruggetrokken uit de raad van
bestuur, bleef hij actief voor Vredeseilanden. Hij lag mee
aan de basis van het Molse Komitee Ontwikkelingssamen -
werking, later de Molse Derde Wereldraad. Vanuit dit

comité richtte hij mee de Molse werkgroep Vredeseilanden
op, waarin hij al die jaren actief bleef. Ze kenden hem
daar als een rustige doorbijter. Zijn kritische blik deed
verschillende generaties vrijwilligers nadenken over zowel
inhoud als acties. Hij bleef trouw de vergaderingen bij -
wonen en zijn steentje bijdragen aan de campagne, even -
eens wanneer hij zich minder goed voelde.

Jos, mede-oprichter, inspirator, levenslang vrijwilliger,
kritische supporter en engelbewaarder van Vredes eilan -
den. Wij koesteren de warme herinnering aan deze min -
zame en zachte man. Zijn visie en leven zal Vredes eilan -
den blijven inspireren in haar zoektocht naar een meer
rechtvaardige wereld.

In memoriam Jos Nihoul



Jaarverslag - 43

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, en de resultaten
die dit oplevert. EFQM is een ‘verbetergericht’ 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 verwach -
tingen van alle stakeholders: de doelgroepen (partner -
organisaties en boeren in Noord en Zuid), de mede -
werkers/sters, de maatschappij en de kernstakeholders

(leden van Algemene Vergadering en Raad van Bestuur,
vrijwilligers, private en institutionele donoren). In 2012
behaalde Vredeseilanden een eerste erkenning in dit pro -
ces: 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 verbeteracties is in 2013 geïntegreerd in
de jaardoelen en elke dienst van het hoofdkantoor formu -
leerde minimaal één verbetertraject.

Werken rond kwaliteit



Personeel regionale kantoren
De regionaal verantwoordelijken van
onze landen zijn Christ Vansteenkiste
(a.i.): Togo/Benin/Burkina Faso/Niger;
Teopista Akoyi (a.i.) (tot juli 2013),
Denise Lapoutre (vanaf augustus 2013):
Oost-Afrika; Rogier Eijkens: Indonesië;
Roos De Witte: Midden-Amerika; Han -
neke Renckens: Andes; Eduardo Sabio:
Vietnam; Ibrahim Ouedraogo: Senegal;
Ivan Godfroid: Oost-Congo.

In 2013 ondergingen onze regionale
kantoren in West- en Oost-Afrika een
herstructurering. Deze herstructure -
rings processen werden intensief bege -
leid vanuit het hoofdkantoor. De beslis -
sing om te reorganiseren vertrok vanuit
inhoudelijke, programmatorische over -
wegingen, namelijk: hoe kan het pro -
gramma een grotere impact hebben?
Zowel op geografisch vlak, als op vlak
van competenties waren we genood -
zaakt wijzigingen door te voeren. In
West-Afrika verhuisde het regionale
kantoor naar Burkina Faso met 2 lichte
antennes in Senegal en Benin. In Oost-
Afrika verhuisde het regionale kantoor
van Kampala in Uganda naar Arusha in
Tanzania, met 2 lichte antennes in
Mbale (Uganda) en Moshi (Tanzania). 

Het nieuw programma 2014-2016 legt
nieuwe accenten in onze werking. Dit
betekende ook soms nieuwe competen -
tieprofielen. Het bestaande personeel
werd via interne rekruteringsrondes
gescreend op competentie en ambitie.
Een aantal werknemers vond een plek
in de nieuwe structuur en aanvullend
werd extern gerekruteerd om vanaf
begin 2014 met een volledige ploeg te
starten aan het nieuwe programma.

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
overlegt rond de uitvoering van de
besluiten genomen door de Raad van
Bestuur of de directie. Tijdens de Gene -
ral Council worden strategieën en doe -
len besproken. Er wordt altijd ge streefd
naar een consensus.

In oktober 2013 ontmoette het perso -
neel van de regionale kantoren en het
hoofdkantoor elkaar tijdens de General
Council in Mariagaarde, Hoepertingen.
Centraal stond het samenbrengen van

alle elementen rond de strategische
planning 2014-2016. De vernieuwde
strategie werd toegelicht, bediscus -
sieerd en geïnternaliseerd.

De General Council werd vervolgd door
een workshop voor alle coördinatoren
uit het Zuiden die verantwoordelijk zijn
voor ketenontwikkeling en advocacy.
Op die manier waren de ‘inhoudelijke’
collega’s ook sterk betrokken bij het
nieuwe programma. 

Regionale/Nationale Raden en
Internationaal Forum
Elk regionaal kantoor van Vredes -
eilanden laat zich omringen door een
adviesraad. Deze Regionale (of Natio -
nale) Raad van 6 à 8 relevante perso -
nen komt minstens een keer per jaar
samen op vrijwillige basis. Ze geven
hun mening over maatschappelijke
evoluties van een land/regio, adviseren
en discussiëren over het programma, de
rapportering en de uitvoering 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.
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Een overzicht van de waarden en principes van de
organisatie, alsook een uitgebreide beschrijving van de
samenstelling en bevoegdheden van de verschillende

organen, vind je terug in het huishoudelijk reglement van
Vredeseilanden. Dit document staat op onze website:
www.vredeseilanden.be/missie 



Duurzaam personeelsbeleid

Vredeseilanden maakt werk van een
duurzaam personeelsbeleid waarin de
medewerker centraal staat. Duurzaam
omgaan met je personeel en hun talen -
ten, hun vermogens, hun energie. Net
zoals duurzaamheid op globaal vlak het
benutten van middelen betekent, zon -
der 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 de
bronnen die onze teamleden zijn, met
hun energie, hun mogelijkheden, hun
competenties, hun talenten, hun enga -
gement en hun inzet. We willen ze 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 be -
slist in te zetten op projectwerking. Op
deze manier hopen we beter te kunnen
anticiperen op noden en opportuni -

teiten, een efficiëntere ondersteuning
van het programma te kunnen bieden
en expertise op te bouwen bij onze
medewerkers. Eind 2013 konden vanuit
iedere regio en vanuit het hoofdkantoor
projecten ingediend worden. Projecten
ter ondersteuning van het programma
en projecten gericht op ontwikkeling en
innovatie. De taken binnen de project -
werking en projectteams zijn verdeeld
op basis van competenties, talenten,
expertise, leermogelijkheden. Er werden
onder andere projecten geformuleerd
rond de structurele veranderings -
agenda’s (zie pagina 10), duurzaamheid
en fondsenwerving.

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, van de
missie en de geschiedenis, over info -
fiches rond organisatiethema’s, tot
praktische informatie over het bestellen
van broodjes. Er wordt een intro ductie -
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 2013 werd een introductie georgani -
seerd voor 3 nieuwe medewerkers op het
hoofdkantoor, 1 nieuwe regionale ver -
antwoordelijke en voor 1 BTC-junior.

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 -
gesprek met elk personeelslid. In deze
gesprekken gaat er veel aandacht naar
algemene en functiegerelateerde com -
petenties alsook naar de doelen voor
het daaropvolgende jaar. Telkens wordt
bekeken of er eventueel opleidingen
nodig zijn om competenties te ver -
werven/te versterken of om de jaar -
doelen te halen.

In 2013 werd het bestaande systeem
van functionerings- en evaluatie -
gesprekken aangepast. Met gebruiks -
vriendelijkere, efficiëntere en minder
arbeidsintensieve procedures en docu -
menten. En met een nieuw, extra
aspect: de teamevaluatie. Op deze ma -
nier wordt ook de samenwerking binnen
elk team opgevolgd en geëvalueerd.

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 en waar leren van elkaar
gestimuleerd wordt. Daarom wordt
‘leren’ expliciet als doelstelling opge -
nomen in het strategisch plan van
Vredeseilanden.

In het kader van de nieuwe project -
werking vanaf 2014 is er een project -
groep ‘competentiesprong’ samen ge -
steld. Het doel is om binnen enkele
jaren het Vredeseilanden-personeel een
stap vooruit te laten zetten op het vlak
van competenties die aansluiten bij

Hoofdstuk 6: De sociale balans van Vredeseilanden

Jaarverslag - 45



onze kernactiviteiten. Vanuit concrete
noden op organisatieniveau wordt inge -
zet op maatwerk en worden oplossingen
gezocht in de vorm van stages, uitwis -
selingen, maatcursussen, consultan -
cies, ...

Vredeseilanden spendeerde in 2013
ongeveer 48.000 euro aan vorming,
opleiding en workshops voor mede -
werkers van het hoofdkantoor. Het
merendeel van de opleidingen is onder
te brengen onder volgende thema’s:

• projectwerking;
• fondsenwerving;
• coaching;
• labelling;
• ondernemingsgericht werken.

Het totaal aantal gevolgde opleidings -
uren in het hoofdkantoor (formeel en
informeel) in 2013 bedraagt 1.636 uur.
Dit betekent gemiddeld 36,5 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 verschil -
lende thema’s voor het personeel. In

2013 waren er 18 briefings rond uiteen -
lopende thema’s: nieuwe evoluties in de
programma’s in het Zuiden en in België,
IT, de jaarlijkse campagne, fondsen -
wervende activiteiten, het aangepaste
systeem voor functionerings- en eva -
luatiegesprekken, overzicht van de wer -
king van BTC juniors in Latijns-Amerika,
projecten en beslissingen van de
directie, ...

Welzijn
Vredeseilanden zet zich in om het wel -
zijn van de werknemers tijdens het werk
te garanderen. Er wordt gestreefd naar
een gezond evenwicht werk-gezin.
Werknemers kunnen hun uurrooster af -
stemmen op hun persoonlijke noden en
behoeften. Ouderschapsverlof, tijds kre -
diet en loopbaanvermindering 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
personeelsleden, het bepalen van de
programma’s en het kiezen van partner -
organisaties is non-discriminatie een
leidend begrip. De eind verant woorde -
lijkheid voor het respecteren van de
non-discriminatie ligt bij de perso -
neelsverantwoordelijke.

Wij hebben de Anti-homosexuality Act
in Uganda uitdrukkelijk veroordeeld. We
hebben onze waarden en normen nog
eens duidelijk voorgesteld aan alle
medewerkers. We verwachten dat deze
waarden en normen in elke actie
gereflecteerd worden. Elke vorm van
discriminatie of onrecht wordt ten
zeerste ontmoedigd en veroordeeld.

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 aangestelde ver -
trouwenspersonen in het hoofdkantoor
of bij de vertrouwenspersoon in het
landenkantoor. De vertrouwenspersoon
ontvangt de klachten van de slacht -
offers, geeft raad, biedt opvang, ver -
leent hulp en bijstand aan het slacht -
offer en tracht te bemiddelen. De
vertrouwenspersonen worden kenbaar
gemaakt via het arbeidsreglement dat
elke werknemer ontvangt bij zijn/haar
introductie in het hoofdkantoor of
regiokantoor.

Er zijn het afgelopen jaar geen klachten
ontvangen door de vertrouwens perso -
nen. In het Zuiden nemen de vertrou -
wenspersonen ook de rol van preventie -
adviseur op zich. In het arbeids regle -
ment zijn maatregelen voorzien ter pre -
ventie van TBC, HIV/aids, ...

In 2013 werd een beperkt aantal
ziektedagen en arbeidsongevallen ge -
noteerd. 
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Hoofdkantoor Zuid
Coöperanten Lokale medewerkers

Aantal ziektedagen 79 (op 45 WN’s) = 0,8% 11 (op 7 WN’s) = 0,45% 271 (op 90 WN’s) = 1,4%
Aantal arbeidsongevallen 1 0 0



In de organisatie heerst een open sfeer
waar constructieve kritiek altijd een
plek kan krijgen via de gewone kanalen
van vergaderingen, briefings of ge -
sprekken. Ook in de functionerings- en
evaluatiegesprekken kunnen klachten
of opmerkingen besproken worden.

Vredeseilanden investeerde net als de
voorgaande jaren in informele momen -
ten, onder andere een jaarlijkse perso -
neels uitstap, een kerstfeest, een af -
scheidsfeest voor pensioen, team activi -
teiten, ... Ook in het Zuiden worden
personeelsevenementen georganiseerd,
bijvoorbeeld teambuilding activiteiten,
nieuwjaarsfeestjes, ...

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

Er zijn twee officiële personeels ver -

tegenwoordigers aangesteld vanuit de
personeelsvergadering, waarvan één
vakbondsafgevaardigde. De perso neels -
vertegenwoordigers organiseren de
personeelsvergaderingen. In 2013 werd
één personeelsvergadering georgani -
seerd.

Beleid
De personeelsverantwoordelijke werkt
het HR-beleid uit en bepaalt het dage -
lijks management. De Raad van Bestuur
valideert beleidsdocumenten. Manage -
mentbeslissingen worden door de direc -
tie gevalideerd.

Sociale Balans (per 31/12/2013)

In deze rubriek geven we een aantal
cijfers en toelichtingen over het per -
soneelsbestand van Vredeseilanden
(situatie op 31/12/2013).

De cijfers voor het hoofdkantoor wer -
den verzameld aan de hand van statis -

tieken en rapporten uit het elektro ni -
sche loonprogramma. De cijfers voor
het Zuiden zijn uit de auditverslagen
overgenomen. 

Personeelsbestand
Sinds enkele jaren zetten we actief in
op de aanwerving van meer lokale
medewerkers. Deze trend zet zich door.
In 2013 bestond 63% van het perso -
neelsbestand van Vredeseilanden uit
lokale medewerkers.

In België worden alle werknemers aan -
geworven met een contract van onbe -
paalde duur. Alleen in uitzonderlijke
gevallen, voor een bepaalde tijdelijke
opdracht of voor een duidelijk omschre -
ven 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.
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Hoofdkantoor Zuid Totaal
Coöperanten Lokale medewerkers

Aantal personeelsleden
2009 49 14 105 168
2010 48 12 113 173
2011 49 9 111 169
2012 48 7 110 165
2013 45 7 90 142

Aantal voltijdse krachten
2009 41,14 14 105 160,14
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



Aantal personeelsleden gespecifieerd naar geslacht en leeftijd1
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1 Voor lokale medewerkers in het Zuiden zijn de cijfers gespecifieerd naar leeftijd niet beschikbaar voor 2013. Vanaf volgend jaar worden deze
gegevens opgenomen.
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Coöperanten

Man Vrouw

Hoofdkantoor
Leeftijd man vrouw totaal
18-25 0 1 1
26-30 2 3 5
31-35 1 6 7
36-40 1 5 6
41-45 4 1 5
46-50 4 4 8
51-55 2 2 4
56-60 1 4 5
+60 2 2 4

Coöperanten
Leeftijd man vrouw totaal
18-25 0 0 0
26-30 0 0 0
31-35 0 0 0
36-40 0 0 0
41-45 0 0 0
46-50 1 0 1
51-55 2 2 4
56-60 1 0 1
+60 0 1 1

Lokale medewerkers Zuiden
man vrouw
59 31



Verloop gespecifieerd naar geslacht
Hoofdkantoor: er zijn meer vrouwen dan
mannen uit dienst getreden. Bij in -
diensttreding is er een overwicht aan
mannen.

Coöperanten: in 2013 ging één man ne -
lijke coöperant uit dienst en werd één
vrouwelijke coöperant aangeworven. 

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

11

24

3

7

Genderevenwicht
Op het hoofdkantoor zijn er veel meer
vrouwen dan mannen tewerkgesteld,
namelijk 62%. De vrouwen zijn ook
goed vertegenwoordigd op leiding ge -
vend en directieniveau. 5 van de 7 lei -
dinggevende functies werden ingevuld
door vrouwen.

Deeltijdse tewerkstelling is veel meer
bij vrouwelijke medewerkers terug te
vinden. In 2013 waren er 4 mannen die
deeltijds werkten tegenover 15 vrou -
wen. Deeltijdse werknemers krijgen
dezelfde extralegale voordelen als
voltijdse 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 weer meer in evenwicht. In
2013 waren er 3 vrouwen in dienst als
coöperant, tegenover 4 mannen.

Voor de lokale medewerkers in het Zui -
den zien we dat er meer mannen dan
vrouwen zijn tewerkgesteld: 66%. Hier -
onder vallen 59 mannen en 31 vrouwen.

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 coöpe -
ranten en de lokale medewerkers. 

Personeelsverloop
In 2013 werd één jobstudent inge -
schakeld op het hoofdkantoor en wer -
den enkele personen aangeworven om
een tijdelijke opdracht uit te voeren of
om voor een tijdelijke vervanging te
zor gen.

In 2013 ondergingen onze regionale
kantoren in West- en Oost-Afrika een
herstructurering. Eén coöperant was
einde contract en werd niet vervangen
omwille van een verdere regiona lise -
ring. Eén lokale medewerker werd ver -
vangen door een coöperant. In ons
nieuwe programma 2014–2016 leggen
we nieuwe accenten in onze werking
die ook invloed hebben op de nodige
competentieprofielen. Dit werd in de
loop van 2013 voorbereid met als ge -
volg dat er het afgelopen jaar meer
lokale medewerkers dan normaal uit
dienst traden. 
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In dienst hoofdkantoor 2013
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Uit dienst hoofdkantoor 2013

Man Vrouw

Man Vrouw Man Vrouw

Hoofdkantoor Zuid
Coöperanten Lokale medewerkers

IN 17 1 10
UIT 12 1 35

In dienst lokale medewerkers 2013 Uit dienst lokale medewerkers 2013



Verloop gespecifieerd naar leeftijd
Hoofdkantoor: in 2013 kwamen voor het
merendeel jongere mensen in dienst.
Ook bij de uitdiensttredingen ligt het
overwicht bij de jongeren omdat zij alle
tijdelijke opdrachten uitvoerden.

Coöperanten: de coöperant die in 2013
uit dienst is gegaan én de coöperant
die in dienst is gekomen, bevonden
zich allebei in de leeftijdscategorie
51–60 jaar.

Lokale medewerkers: het personeel be -
stand van onze lokale medewerkers is
over het algemeen jonger dan op het
hoofdkantoor in Leuven. Ook in de in-
en uitdiensttredingen wordt dit gere -
flecteerd.
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De gemiddelde leeftijd op het hoofd -
kantoor is 44 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.
Stagiairs kunnen zorgen voor acade -
mische input als aanvulling op terrein -
kennis. Bovendien is het een goede

rekruteringsbasis om personeel aan te
werven. Het werken met stagiairs biedt
de mogelijkheid om jonge mensen te
laten doorgroeien binnen Vredes -
eilanden of in de Noord-Zuidsector.
We bieden stageplaatsen aan in het
hoofd kantoor en in het Zuiden. In 2013
werkten we samen met stagiairs op de
personeelsdienst, binnen ons bewe -
gingswerk, duurzame catering en com -
municatie.

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 beroeps -
ervaring op te doen in de ontwikke -
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
2013 waren er vier BTC juniors aan de
slag in Ecuador, Peru en Benin.



Vrijwilligers
Jaarlijks gaan zo’n 10.000 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:

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

• zes jongeren gingen op reis naar
Senegal en gaven animaties in se -
cundaire scholen;

• zeven vrijwilligers hielpen mee met
vertalingen, redactiewerk, lay-out en
taken op het secretariaat;

• 12 personen werkten op het hoofd -
kantoor mee bij de ondersteuning
van fondsenwervende evenementen.
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Vredeseilanden streeft naar een eerlijke verloning voor
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 dragen ook
andere elementen bij aan de motivatie van werknemers:
flexibele arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling van nieuwe
vaardigheden, kansen op nieuwe verantwoordelijkheden
en opportuniteiten.

Op het vlak van loon en extralegale voordelen is er vol le -
dige gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen
werknemers met een contract van onbepaalde en be paal -
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 cate -
gorieën gehanteerd waarin elke werknemer wordt inge -
schaald op basis van zijn functie en het aantal jaren
relevante werkervaring. Elke medewerker ontvangt ook
maaltijdcheques, een groepsverzekering, hospitalisatie -
verzekering en terugbetaling 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.

In het hoofdkantoor is er sprake van een gezonde loon -
spanning van 1 op 3, het hoogste loon is met andere
woor den 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 Vredes eilan -
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
poetsproducten, het verhogen van het
aandeel van 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 nu 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 naar leiding -
water. De lichte stijging in 2013 ten
opzichte van 2012 kan verklaard wor -
den door een drogere zomer met minder
regenval.

Wat gasverbruik betreft zien we een
lichte stijging in vergelijking met vorig
jaar. De strenge winter, die uitzon der -
lijk doorliep tot in mei, vormt de ver -
klaring.

Qua elektriciteit is er opnieuw een
lichte daling merkbaar. We blijven erop
inzetten om het verbruik naar beneden
te halen door andere instellingen te
voorzien voor het ventilatiesysteem en
het computerpark blijvend te vervangen
door zuinigere toestellen.

Duurzaam werken houdt ook rekening
met woon-werkverkeer. Uiteraard is
thuiswerk mogelijk. 95% van de werk -
nemers verplaatst zich met het open -
baar vervoer of de fiets naar het werk.
Twee werknemers komen met de auto,
17 gebruiken het openbaar vervoer en
26 komen met de fiets of te voet. 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 de
internetconnecties in de meeste landen
waar we werken is te onstabiel om

videoconferenties te organiseren (zeker
in Afrika). Bovendien zijn face-to-face
uitwisselingen zoveel waardevoller.
Verplaatsingen 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. Toch zien we in
2013 een opvallende stijging in het
aantal vliegtuigreizen. Dit heeft te
maken met de vele verplaatsingen in
het kader van onze strategische plan -
ning (zie pagina 10). We verwachten
dat het aantal vliegtuigkilometers op -
nieuw fel zal dalen.

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 spe -
cifiek Vredeseilandenproject in Tan za -
nia 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.
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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

* 2011 is een atypisch jaar qua verbruik om dat het pand toen verbouwd werd, en we een aantal maanden in een gebouw ver bleven waar het verbruik
van elektriciteit en aardgas inbegrepen was in de huurprijs (gegevens van die maanden ontbreken dus).



Een overzicht van alle milieu-indica to -
ren voor het hoofdkantoor vind je in de
tabel op pagina 55-56.

Toelichting per categorie
Papier: het grootste deel van het papier
wordt gebruikt voor mailings met infor -
matie aan de sympathisanten. We pro -
beren dit te beperken. 2011 was een
uitzonderlijk jaar omwille van ver bou -
win gen en tijdelijke huisvesting. We
kozen ervoor om de voorraad op te
gebruiken en zo weinig mogelijk papier
bij te kopen. De jaren daarna is er op -
nieuw een stijging voor de aanvulling
van de voorraad.

Kantoormateriaal: in 2013 werd weinig
kantoormateriaal zoals schrijfgerei,

schriften, ... aangekocht. Het grootste
deel van het aangekochte materiaal
bestond uit toners voor de printers. Er
werd beslist om terug meer originele
toners aan te kopen in plaats van gere -
cycleerde toners. De gerecycleerde to -
ners 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 koch -
te onderhoudsproducten zijn van Eco -
ver, behalve enkele producten waar voor
moeilijk een ecologisch alternatief
gevonden wordt. We houden continu in
het oog of we bepaalde producten kun -
nen vervangen door een ecologische
variant.

Water en energie: cfr. supra

Mobiliteit: er is een dienstfiets ter be -
schikking van de medewerkers. Het
overgrote deel van de werknemers
maakt gebruik van het openbaar ver -
voer voor hun woon-werkver plaat sin -
gen. Deze positieve trend zet zich ook
door in de professionele werkverplaat -
singen.
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Vliegtuigreizen CO2-uitstoot CO2-compensatie
(km per jaar) (kg) (euro)

2010 639.664 237.800 5.409
2011 722.910 247.345 6.470
2012 531.445 180.500 4.061
2013 725.510 247.030 5.549

In Congo hebben onze medewerkers
een compostbak geïnstalleerd.
Dagelijks wordt er samen gekookt
en al het organisch afval komt nu in
de compostbak terecht.



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 realisatie
2010 2011 2012 2013

PAPIER [GRI EN1]

totale aankoop A4-papier per jaar (aantal vellen) 180.000,00 97.500,00 120.000,00 117.000,00
totale aankoop A4-papier per persoon per jaar (aantal vellen) 3.750,00 1.989,80 2.500,00 2.600,00
aandeel gekocht gerecycleerd A4-papier tov wit papier 100% 100% 100% 100%
totale aankoop A4-papier per jaar voor mailings (aantal vellen) 1.057,853,00 1.046,902,00 1.009.496 1.013.900

Het grootste deel van de aankoop van papier wordt gebruikt voor
mailings met informatie aan de sympathisanten. We proberen dit
te beperken.

KANTOORBENODIGDHEDEN [GRI EN2]

bedrag ecologisch kantoormateriaal tov het totaal 75% 47% 10% 9%

In 2013 werd weinig kantoormateriaal zoals schrijfgerei, schrif -
ten, ... aange kocht.
Het grootste deel van het aangekochte materiaal bestond uit
toners voor de printers. Er werd beslist om terug meer originele
toners aan te kopen ipv gere cycleerde toners. De gerecycleerde
toners zorgden voor weerkerende techni sche problemen met de
printers.

VOEDINGSPRODUCTEN

bedrag aankopen voedingsproducten met label 
Biogarantie en/of Fair Trade 97% 90% 88% 83%

Als een voedingsproduct 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
vorig jaar ook veel meer aandacht besteed aan het gebruiken van
Bio en/of Fair Trade pro ducten.

ONDERHOUDSPRODUCTEN [GRI EN2]

bedrag aankopen ecologische onderhoudsproducten 
tov de totale aankopen 85% 88% 90% 90%

Alle aangekochte onderhoudsproducten zijn van Ecover, behalve
enkele pro duc ten waarvoor moeilijk een ecologisch alternatief
gevonden kan worden.
We houden continu in het oog of we bepaalde producten kunnen
vervangen door een ecologische variant.
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Milieurealisaties hoofdkantoor
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realisatie realisatie realisatie realisatie
2010 2011 2012 2013

WATER [GRI EN8]

jaarlijks verbruik in m3 203 149 116 116
m3/persoon/jaar 3,10 2,37 2,58

ENERGIE [GRI EN3]

elektriciteit: groene stroom
kwh/persoon/jaar 620 272 659,85 617,31
verwarming
gas kwh/persoon/jaar 1.707,00 830,00 1.559,83 1.792,87

Vredeseilanden gebruikt groene stroom.

AFVAL [GRI EN22]

hoeveelheid restafval per persoon per jaar (in kg) 7 6 8 8
hoeveelheid PMD-afval per persoon per jaar (in kg) 1,0 1,1 0,6 0,5
hoeveelheid papierafval per persoon per jaar (in m3) 0,8 1,5 0,8 0,8
hoeveelheid GFT-afval per persoon per jaar (in kg) 15,0 17,6 12,0 13,9
hoeveelheid drankverpakking met statiegeld tov de totale 
aankopen van flessen 95% 95% 95% 95%

MOBILITEIT [GRI EN29]

professionele werkverplaatsingen: aandeel openbaar vervoer 46% 51% 70% 66%
woonwerkverplaatsingen: aandeel km afgelegd met trein, bus, 
fiets of te voet 94,32% 93,57% 94,56% 94,34%
vliegtuigreizen: km per jaar 639.664 722.910 531.445 725.510
omzetting van vliegtuigreizen in CO2-uitstoot: 
kg CO2-uitstoot per jaar 237.800 247.345 180.500 247.030
CO2 compensatie 5.408,81 6.469,58 4.061,46 5.549,00

Er is een dienstfiets ter beschikking van de medewerkers.
Meer en meer werknemers maken gebruik van het openbaar
vervoer voor hun woon-werkverplaatsingen.
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2. Milieurealisaties Zuidkantoren

Sinds twee jaar rapporteren we over
de milieurealisaties van onze regio -
kanto ren. Omdat we merkten dat onze
col lega’s veel moeite hadden om be -
paalde gegevens op een systematische
manier bij te houden of te verzamelen,
en som mige indicatoren ook niet erg
rele vant waren om over te rapporteren,
kozen we ervoor om dit jaar over min -
der indi ca toren te presenteren. U kunt
de gege vens aflezen in de tabel op
pagina 58-59.

In bijna alle kantoren worden onder tus -
sen spaarlampen gebruikt en ook initia -
tieven om minder papier te ge bruiken
zijn talrijk. In een aantal kantoren zijn
ze gestart met het apart verzamelen
van organisch afval. Mobili teit blijft
het grootste pijnpunt. De stappen naar
meer ecologische duur zaamheid krijgen
een andere invulling bij de collega’s
in het Zuiden. Het ge bruik van een 4x4,
een (te) frisse werk ruimte,... zijn
statussymbolen en cultu reel gezien
moeilijk te veranderen. Soms speelt ook
veiligheid een rol om te kiezen voor de

auto. Het thema blij vend bespreekbaar
maken is daarom heel belangrijk.

Er zijn geen gegevens uit West-Afrika.
Dit heeft te maken met het feit dat
onze kantoren in Dakar en Cotonou
fuseerden, en we in november 2013
verhuisden naar Ouagadougou (Burkina
Faso). In Cotonou en Dakar blijven
telkens drie collega’s aanwezig. Hun
bureaus situeren zich in het gebouw
van een andere NGO. Het heeft dus
geen zin om de cijfers voor 2013 te pre -
senteren, aangezien ze toch niet te ver -
gelijken zijn met de gegevens van de
vorige jaren.

In Oost-Afrika verhuisde ons regionaal
kantoor van Kampala naar Arusha. We
rapporteren hier over de belangrijkste
indicatoren, ook al zijn deze gegevens
opnieuw niet 100% vergelijkbaar met
de vorige jaren. 

3. Indirecte milieueffecten

De indirecte milieueffecten van Vredes -
eilanden hebben voornamelijk betrek -
king op de effecten die voortkomen uit

de activiteiten van het Zuidprogramma.
Uit de impactmetingen van het voorbije
programma (zie pagina 21) blijkt dat we
in de meeste landen veel hebben ver -
wezenlijkt rond de integratie en toe -
passing van ecologische teeltpraktijken
bij de boerenorganisaties waarmee we
samenwerken. Ook hebben we in onze
programma’s overheden ertoe aangezet
om meer ecologisch verantwoorde
teelt technieken te ondersteunen.

In 2014 willen we de milieuaspecten
die verbonden zijn met het Vredes -
eilandenprogramma verder verfijnen in
onze beleidsteksten en vertalen in de
praktijk. Via de Chain Intervention
Frameworks (zie pagina 24) wordt de
positieve of negatieve evolutie van be -
paalde praktijken al opgevolgd, maar in
de samenwerkingscontracten met onze
partnerorganisaties komt dit nog nau -
welijks aan bod. Dat willen we veran -
deren.
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VECO Vietnam VECO Mesoamérica

2012 2013 Doel 2014 2012 2013 Doel 2014

Papier- en tonergebruik

Gerecycleerd papier beschikbaar? neen neen neen ja ja ja

% recycled papier 0% 0% 0% 15% 0% 50%

Sensibiliseringsmomenten voor het personeel ivm (overmatig) papiergebruik? ja ja ja ja ja

Percentage of gebruik van (ja/neen) gerecycleerde toners 100% elke toner wordt min- 54% 63% 74%
stens twee keer gebruikt

Energie

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

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

Temperatuur van de airco? 25° 26° 27° 20-24° 20-24° 20-24°

Mobiliteit

Werkgerelateerde reizen: vliegtuigreizen 8 9 5 7 8 8

auto (in km) 3.300 32.500 50.000 72.011 53.000 53.000

openbaar vervoer (route) 46 192 96 15 15 15

Pendelen: auto/motor (aantal personeelsleden) 16 11 6 4 4 4

openbaar vervoer (aantal personeelsleden) 0 0 0 5 5 5

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

Water

Gebruik regenwater neen neen neen neen neen neen

Afval

Afvalscheiding of recyclage papier papier papier papier papier papier

Boetes voor het niet naleven van regels en wetten neen neen neen
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VECO RD Congo VECO Indonesia VECO Andino VECO East Africa

2012 2013 Doel 2014 2012 2013 Doel 2014 2012 2013 Doel 2014 2012 2013 Doel 2014

neen neen neen neen ja ja ja neen neen neen

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

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

0% 0% 0% 40% 0% 0% 25% ja ja 8% ja ja

ja 100% 100% ja ja ja ja 800 ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

n/a geen airco geen airco 25° 25° – – – geen airco geen airco geen airco

63 37 32 alle verplaatsingen naar project- 150 261 290 24 42
gebieden buiten Bali

33.515 auto 40.000 14.857 9.338 12.723 15.000 6.409
29.359

motorfiets 4.000
3.787

6 12 16 0 151 177 180 24

6 3 7 auto 3 4 4 3 3 2
motorfiets 8

6 4 1 0 4 4 5 7 17

3 2 1 1 1 2 2 1 3

neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen

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

GFT GFT

neen neen neen neen neen

we willen in kaart
brengen welke

energie besparende
maatregelen het
meest efficiënt 

zijn
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Veel meer dan geld

Vredeseilanden krijgt vanuit verschil -
lende hoeken het nodige geld voor haar
werking. Naast overheden en stich tin -
gen komt 16 % procent van onze in -
komsten van private fondsenwerving:
giften van particulieren of sponsor -
acties. Ook al is het 'slechts' 16 % pro -
cent, het belang van de private fond -
senwerving is groot. Zonder die brood -
nodige ‘eigen middelen’ ontvangen we
immers geen middelen van de overheid.
Daarbij, de steun van zovele individuen
geeft ons legitimiteit en bewijst dat we
een draagvlak hebben van mensen die
hun vertrouwen in Vredeseilanden uit -
drukken met een gift, hun medewerking
aan de campagne, hun deelname aan
een actie, ...

De Stuurgroep Fondsenwerving, be -
staan de uit mensen van fondsen -
werving, communicatie en de directie,
volgt de realisatie van het fondsen -
wervingsprogramma op. Voorstellen

voor nieuwe initiatieven worden door
de stuurgroep gescreend aan de hand
van een aantal in te vullen fiches. Deze
fiches werden toegevoegd aan onze
boorddocumenten: documenten die de
opvolging van fondsenwerving mogelijk
maken. De bestaande boorddocumenten
werden – waar mogelijk – geauto mati -
seerd, zoals PwC vorig jaar had aan -
bevolen, en geven een overzicht van
het aantal permanente opdrachten, het
aantal donateurs dat een fiscaal attest
krijgt, de ROI van acties, ...

In 2013 steeg de private fondsen wer -
ving van Vredeseilanden met 3,9 %.
Kosten en inkomsten verhouden zich,
net als in 2012, op een schaal van 1 op
3, personeelskosten, werkingskosten en
overhead meegerekend. De belangrijk -
ste blokken, waarop we het meest in -
zetten, zijn de giften via direct marke -
ting en permanente opdrachten, grote
giften via bedrijven, legaten of major
donors, het jaarlijkse campagne week -
end in januari en onze evenementen.

Zuiddag koos voor Vredeseilanden als
partner. In oktober 2013 werkten meer
dan 10.000 leerlingen van secundaire
scholen een dag voor een jongeren -
project van Vredeseilanden in Peru: een
project voor en door jongeren die van
koffie hun passie en beroep willen ma -
ken. We zagen een explosie van inzet,
betrokkenheid en emotie. Dit alles
resulteerde in het mooie bedrag van
250.000 euro voor de jonge Peruaanse
koffieboeren.

Vanuit Vietnam kwam het voorstel om
‘crowdfunding’ uit te testen, een rela -
tief nieuwe manier van fondsenwerving,
via het grote publiek en online. We wer -
den lid van Ondernemers voor Onder -
nemers en nemen ons lidmaatschap
actief op.

Bij de evenementen springen vooral de
Benin Classic en de Nicaragua Classic in
het oog, twee kwaliteitsvolle moun -
tainbiketochten langs onze partner -
organisaties. Via regelmatige ‘meet and

Hoofdstuk 8: Fondsenwerving binnen Vredeseilanden

“Maandagvoormiddag, de tweede fietsdag, al bijna 50 km
geploeterd door de brousse. Klimmen, dalen, dwars door
rivieren en dichte beplanting, het warmste moment van
de dag breekt aan. Benin test mijn vaardigheden en mijn
uithoudingsvermogen tot het uiterste. Ik kan niet meer,
ik val stil. Ananas, sportdrank, energybars, peperkoek en
suikerwafels: ik neem alles aan om mijn kracht terug te
vinden, maar tevergeefs. Nog 2 km tot aan onze schaduw -
rijke middagboom, en dan... de redding! Een hele groep
kindjes komt me aanmoedigen en roept in koor: “allé
Isabelle, allé Isabelle!”. Een innerlijke boost van ontroe -
ring zet mijn benen weer in beweging. Met ogen vol
tranen bereik ik eindelijk de verdiende rust.”

Isabelle Dejans, deelneemster Benin Classic 2013



greets’ investeerden we nog meer in
een degelijke vorming en voorbereiding
van de deelnemers. We zagen veel te -
vreden deelnemers: sommigen schreven
zich in voor een nieuwe Classic of over -
tuigden hun vrienden om deel te
nemen. Vlaanderen Vakantieland bracht
twee reportages over de Nicaragua Clas -
sic, en Goedele Liekens fietste mee door
Benin met een aantal lezeressen van
haar tijdschrift GDL. Dit alles zorgde
voor een groter aantal deelnemers en
dito inkomsten. De Benin Classic werd
gesmaakt door 43 fietsende deel ne -
mers, de Nicaragua Classic door 35.

In het gastenboek van de derde editie
van het Benefietdiner bij P.A.R.T.S. (de
dansschool van Anne Teresa De Keers -
maeker) lazen we opnieuw veel lovende
woorden. Dit netwerkevent voor indivi -
duen en organisaties die Vredes eilan -
den een warm hart toedragen, blijft een
succes.
We namen in 2013 de tijd om een
aantal evenementen kritisch door te
lichten, stakeholders te bevragen, en te
peilen naar percepties, vragen en ver -
wachtingen. Zo waren vertegen woordi -
gers van acht bedrijven die meedoen
aan ‘De Loop naar Afrika’ (20 km door
Brussel) te gast bij Vredeseilanden voor
een gesprek, en organiseerden we in
december een denkoefening over de
toekomst van onze campagne. De rijk -
dom van deze denkoefeningen, de ana -
lyses uit studies over fondsenwerving
en uit de boorddocumenten zullen een
solide basis vormen voor de nieuwe

strategie die de Stuurgroep Fondsen -
werving in 2014 zal uittekenen.

Privacy en transparantie

De privacy van onze donateurs is ge -
waarborgd. Vredeseilanden gebruikt de
persoonlijke gegevens enkel voor admi -
nistratieve doeleinden en om te infor -
meren over onze activiteiten. Per soon -
lijke gegevens worden niet meegedeeld
aan andere organisaties, instellingen of
bedrijven. Iedereen heeft op elk mo -
ment het recht deze gegevens in te
kijken, te laten wijzigen of verwijderen.
We ontvingen in 2013 geen klachten.

Vredeseilanden wil bovendien aan al
haar donateurs op een duidelijke en
transparante manier communiceren
over wat er met het ingezamelde geld
gebeurt. Op onze website beant woor -
den we een aantal veelgestelde vragen:
www.vredeseilanden.be/faq. Daarnaast
werkt Vredeseilanden mee aan onder -
staande initiatieven rond transparantie
en rekenschap:

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 er met de verworven
fondsen gedaan werd. Dit jaarverslag
beantwoordt daaraan. Jaarlijks zijn we
verplicht om een dossier op te maken
voor VEF. De quotering wordt gepubli -
ceerd op hun website.

Een databank met objectieve informatie
en de gecontroleerde cijfers van hulp -
verlenende 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.

62 - Jaarverslag
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Inleiding

Dit jaarverslag bevat een volledig
financieel overzicht van de hele Vredes -
eilandengroep. Zo kunnen we een
correct en volledig beeld geven over
het geheel van onze activiteiten, zowel
op het hoofdkantoor in Leuven als in
onze regionale kantoren in het Zuiden.
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 een
complex proces. Alle landen moeten
immers op een eenvormige manier rap -
porteren aan het hoofdkantoor, volgens
de gangbare Belgische regels die soms
toch wel redelijk verschillend zijn van
de in de verschillende regio’s gebruike -
lijke boekhoudregels. Deze rapportering
wordt dan geverifieerd door de finan -

ciële dienst op het hoofdkantoor.
Daarna worden alle kantoren bezocht
door de plaatselijke revisoren van het
internationale auditkantoor KPMG, die
van hun bevindingen een verslag ma -
ken. Uiteindelijk, nadat ook het hoofd -
kantoor aan een grondige controle is
onderworpen, maakt het college van
commissaris-revisoren van Vredeseilan -
den, bestaande uit Clybouw Bedrijfs -
revisoren en KPMG, haar definitief
verslag op, na een kritische lezing van
alle verslagen van de verschillende kan -
toren.

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 hoe correct de
weergegeven cijfers zijn.

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 naar het grote publiek en
onze verschillende donoren, beschikt
Vredeseilanden op het hoofdkantoor
over een analytische boekhouding die
kosten en opbrengsten op twee ver -
schillende niveaus opsplitst: op het

Hoofdstuk 9: Financieel jaarverslag 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

De afgelopen jaren werd Vredeseilanden sporadisch ge -
confronteerd met een aantal fraudeproblemen. In Congo
was er een ontduiking van sociale bijdragen, in Uganda
was er een combine opgezet rond brandstoffraude en in
Nicaragua had een partner van Vredeseilanden de boek -
houding gemanipuleerd.

In 2013 hebben we hier structureel naar gekeken en PWC
de opdracht gegeven om onze financiële procedures op
fraudegevoeligheid door te lichten, alsook ons te
adviseren omtrent het verkleinen van de kans op fraude.

De resultaten van hun opdracht waren de volgende:

• Er zijn voldoende controlemechanismen om fraude te
vermijden aanwezig. Desalniettemin is het onmogelijk
om elk risico uit te sluiten.

• Onze financiële gids vermeldt echter niets over fraude

en verwijst niet naar te volgen procedures indien er
fraude wordt vastgesteld.

• PWC adviseert Vredeseilanden om te voorzien in een
Code of Conduct met een duidelijk statement dat we op
geen enkele manier fraude tolereren, in een procedure
voor klokkenluiders, in een duidelijk communicatieplan
waarin de principes van goed financieel beheer vervat
zitten en in het aanstellen van een ‘Champion’, een
persoon die procedures bewaakt en fraude als thema op
de agenda zet.

Naast het onderzoek werd een training rond fraude aange -
boden aan de landvertegenwoordigers en directie. Deze
workshop zal in 2014 hernomen worden voor de financiële
managers van de regiokantoren en de leden van de finan -
ciële dienst op HO.

In 2013 hebben we geen gevallen van fraude vastgesteld.

Fraude
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niveau van afdelingen en op het niveau
van donoren. Voor onze regionale kan -
toren worden de kosten en opbrengsten
minstens per donor opgesplitst.

Na de afsluiting van het boekjaar 2013
kunnen we opnieuw stellen dat Vredes -
eilanden financieel een kerngezonde
organisatie is die de toekomst vol ver -
trouwen tegemoet treedt.

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 65 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 programmadoelstel -
lingen.

Ons budget voor het boekjaar 2013
ging uit van een winst van 35.941 euro.
De kosten voor algemeen beheer wer -
den voor 89% van het budget gereali -

seerd. Voor de rest zijn er langs kosten -
zijde enkele relatief belangrijke over -
schrijdingen van het budget bij speci -
fieke onderdelen van zowel het Zuid-
als het Noordprogramma. Dit heeft te
maken met een inhaalbeweging tijdens
het laatste jaar van ons driejaren -
programma. 

Voor het Zuidprogramma als geheel zit -
ten we op 83% van ons budget. Ver -
schillende landen zijn er zoals gezegd
in geslaagd om het laatste jaar een
inhaalbeweging te maken. Voor ons
programma in West-Afrika, DR Congo,
Indonesië en Andes is dat echter niet
het geval.

Het negatieve bedrag dat hier onderaan
vermeld wordt, heeft te maken met het
feit dat deze tabel enkel gaat over de
doorstortingen van het hoofdkantoor.
De uitgaven vermeld bij de landen daar -
entegen zijn de werkelijke uitgaven in
het Zuiden. In 2013 werd er dus meer
uitgegeven in het Zuiden dan doorge -
stort werd, enerzijds door het gebruik
van belangrijke saldo's van vorige jaren
in het Zuiden, anderzijds ook door ge -
bruik van lokaal ontvangen subsidies in
het Zuiden. Deze stukken moeten dus in
mindering gebracht worden.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Andes

Mesoamérica

Indonesië

Vietnam

Oost-Afrika

DR Congo

West-Afrika (Dakar)

West-Afrika (Cotonou)

Overzicht van de uitgaven per regio

2012 2013
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KOSTEN RESULTAAT 2012 BUDGET 2013 RESULTAAT 2013 %
ALGEMEEN BEHEER

Directie en beleidsorganen 226.764 225.883 162.341 72%
Personeelszaken 120.687 159.879 129.333 81%
Financiën 308.804 301.625 305.096 101%
Secretariaat 126.046 123.426 119.172 97%
Externe relaties 44.221 45.250 44.379 98%

TOTAAL ALGEMEEN BEHEER 826.521 856.063 760.321 89%

FONDSENWERVING
Fondsenwerving 639.515 742.608 730.041 98%

TOTAAL FONDSENWERVING 639.515 742.608 730.041 98%

PROGRAMMA’S

NOORDPROGRAMMA
Programma Noord 428.061 471.762 538.860 114%
Draagvlak 275.978 338.881 295.045 87%
Communicatie 411.551 456.741 471.352 103%
Voorziening voor verenigingsrisico’s hoofdkantoor 100.000 50.000 50.000 100%

TOTAAL NOORDPROGRAMMA 1.215.590 1.317.384 1.355.257 103%

ZUIDPROGRAMMA

COORDINATIE VAN DE PROGRAMMA EXPERTISE
Advocacy 311.584 396.240 362.419 91%
SACD 148.491 198.689 154.209 78%
PLA 213.741 162.678 122.515 75%

TOTAAL PROGRAMMA EXPERTISE 673.816 757.607 639.144 84%

Programmabeheer 482.259 597.600 518.243 87%
Innovatiefonds 70.760 200.000 152.850 76%
Coöperanten 515.486 486.383 550.226 113%
Voorziening voor verenigingsrisico’s landen 133.526 50.000 –55.711 –111%

LANDEN
West-Afrika (Cotonou) 753.508 957.459 920.325 96%
West-Afrika (Dakar) 546.265 479.700 562.838 117%
DR Congo 1.399.970 1.170.269 1.038.200 89%
Oost-Afrika 1.917.672 1.753.441 1.852.495 106%

Tanzania 1.107.119 656.686 673.072 102%
Oeganda 810.552 1.096.755 1.179.423 108%

Vietnam 496.622 510.727 544.117 107%
Indonesië 995.490 1.617.250 1.416.261 88%
Mesoamérica 1.141.265 989.362 1.047.021 106%
Andes 913.691 1.070.884 895.247 84%
Correctie voor gebruik saldo’s vorige jaren & 
lokale ontvangsten –48.638 –1.233.479

TOTAAL LANDEN 8.115.844 8.549.094 7.043.027 82%

ALGEMEEN TOTAAL ZUIDPROGRAMMA 9.991.690 10.640.684 8.847.778 83%

ALGEMEEN TOTAAL KOSTEN 12.673.317 13.556.739 11.693.397 86%

Resultaat 2013 ten opzichte van Budget 2013 en Resultaat 2012
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OPBRENGSTEN RESULTAAT 2012 BUDGET 2013 RESULTAAT 2013 %
GOUVERNEMENTELE OPBRENGSTEN
EU

Projectfinanciering 22.879 13.831 22.036 159%
Overdracht naar volgend jaar

DGD
Noordluik 1.111.851 1.166.314 1.144.942 98%
Saldo Noordluik –107.617 107.617 0%
Zuidluik 5.106.576 4.759.109 4.898.468 103%
Saldo Zuidluik in landen 1.543.869 0%
Saldo Zuidluik in België –155.189 155.189 0%
Subsidie voor structuurkosten DGD 320.871 305.752 303.538 99%

BFVZ programma’s in het Noorden
BFVZ programma’s in het Zuiden 1.571.961 731.957 856.541 117%
Saldo BFVZ programma’s –207.254 207.254 –24.361 –12%
Synergieprojecten 203.699 175.759 159.213 91%
Saldi synergieprojecten 140.329 –140.329 0 0%

PODDO 10.250 0 46.132 1118%
Vlaamse Gemeenschap – VAIS 189.725 72.226 88.558 123%
PROVINCIES

West-Vlaanderen 36.214 55.075 58.732 107%
Limburg 0 8.000 8.000 100%
Antwerpen 5.000 5.000 0 0%
Oost-Vlaanderen 50 0 0 0%
Vlaams-Brabant 26.522 62.075 76.354 123%

GEMEENTEN EN STEDEN 58.009 24.550 93.026 379%
LOONSUBSIDIES (Maribel, Gesco, DAC) 186.033 196.648 172.361 88%
Andere subsidies (BIM, ...) 17.450 0 12.000

TOTAAL GOUVERNEMENTELE OPBRENGSTEN 8.537.359 9.449.896 7.915.540 84%

OPBRENGSTEN VAN NGO’S, STICHTINGEN EN BEDRIJVEN
11.11.11 281.001 282.431 282.431 100%
IFDC 609.594 96.747 97.618 101%
STICHTINGEN, VZW’S EN NGO’S 1.164.191 1.468.532 1.198.266 82%
Lokaal ontvangen in het Zuiden 125.592 0%

TOTAAL NGO’S, STICHTINGEN EN BEDRIJVEN 2.054.786 1.973.302 1.578.315 80%

PARTICULIERE OPBRENGSTEN
EVENEMENTEN (Loop naar Afrika, Senegal Classic,...) 294.753 458.480 383.610 84%
GIFTEN DONATEURSBESTAND 645.480 690.000 700.410 102%
PROSPECTIE 20.166 38.000 44.602 117%
LEGATEN  245.410 0 321.864
MAJOR DONORS PROGRAMMA 126.031 120.000 111.265 93%
ZUIDDAG  40.650 140.115 46.105 33%
CAMPAGNE 540.152 451.944 456.441 101%
DIVERSE OPBRENGSTEN FONDSENWERVING 121.809 180.943 214.952 119%

TOTAAL PARTICULIERE OPBRENGSTEN 2.034.451 2.079.482 2.279.249 110%

FINANCIELE OPBRENGSTEN
INTRESTEN  72.960 70.000 80.840 115%
DIVERSE OPBRENGSTEN 19.633 20.000 45.074 225%

TOTAAL FINANCIELE + DIVERSE OPBRENGSTEN 92.593 90.000 125.914 140%

TOTAAL OPBRENGSTEN 12.719.189 13.592.680 11.899.018 88%

ALGEMEEN RESULTAAT 45.872 35.941 205.621
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Analyse van de kosten en opbrengsten

t Overzicht van de kosten 2013

Algemeen Beheer
Kosten van algemeen beheer zijn de
werkings- en personeelskosten van de
ondersteunende diensten op het hoofd -
kantoor (secretariaat, personeel, finan -
ciën en externe relaties), van de direc -
tie en van de bestuursorganen. In ver -
gelijking met vorig jaar werd er procen -
tueel evenveel uitgegeven aan alge -
meen beheer, maar in vergelijking met
de begroting gaven we in absolute cij -
fers bijna 96.000 euro minder uit dan
voorzien. De kosten voor directie en in
mindere mate het secretariaat lagen
een stuk lager dan begroot. Het percen -
tage blijft met 7% in ieder geval onder
de vooropgestelde 10%. Als fondsen -

wervende organisatie zijn we wettelijk
verplicht dit percentage onder de 20%
te houden.

Fondsenwerving
De kosten voor fondsenwerving zijn
enerzijds de personeels- en werkings -
kosten van de januari-campagne en
ander zijds de kosten voor de fond sen -
werving doorheen het jaar. We gaven
12.000 euro minder uit aan fondsen -
werving dan begroot. De kosten voor
fondsenwerving betekenen 6% van de
totale kosten: verhoudingsgewijs 1%
meer dan vorig jaar.

Kosten voor de realisatie van de
doelstellingen
Dit is het totaal van de uitgaven, na
aftrek van de kosten voor algemeen be -
heer en voor fondsenwerving. Deze uit -

gaven zijn zowel voor onze Noord- als
onze Zuidwerking. Onder Noord werking
verstaan we de uitgaven voor volgende
diensten en activiteiten: samenwerking
met bedrijven, lobbywerk, campagnes
naar consumenten, begeleiden van
groot keukens, communicatie en sensi -
biliseringsactiviteiten, én het bijeen -
brengen en verspreiden van inzichten
en resultaten van al onze programma’s.
Wanneer we het hebben over Zuid -
werking, hebben we het uiteraard over
de bestedingen in de verschillende lan -
den, maar ook over de kosten in België,
verbonden aan de ondersteuning van de
Zuidwerking, en kosten voor de coöpe -
ranten in het Zuiden. Een uitgebreid
overzicht van alle organisaties die
financiële steun krijgen van Vredes -
eilanden, vind je op pagina 16 tot 19. 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

87%

7% 6%

Algemeen beheer
Fondsenwerving
Realisatie van de doelstellingen

Realisatie 2012 Budget 2013 Realisatie 2013
Algemeen Beheer 826.521 7% 856.063 6% 760.321 7%
Fondsenwerving 639.515 5% 742.608 5% 730.041 6%
Realisatie van de doelstellingen 11.207.281 88% 11.958.068 88% 10.203.035 87%
Totaal 12.673.317 13.556.739 11.693.397

Overzicht van de kosten 2013
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t Overzicht van de opbrengsten 2013

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

Overheidssubsidies
Bij de overheidssubsidies blijft de fede -
rale Directie Generaal Ontwikkelings -
samenwerking (DGD) veruit onze be -
langrijkste 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 ont -
vingen we tewerkstellingssubsidies
(GESCO, DAC en Sociale Maribel) alsook
subsidies van een aantal lagere over he -
den in België (zie bijlage e). Het blijft
onze doelstelling om voor minder dan
70% afhankelijk te zijn van overheids -

subsidies. Net als vorig jaar zitten we
op 67%.

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).

Particuliere opbrengsten
Dit is de derde belangrijkste inkom sten -
bron voor Vredeseilanden. We vinden op
de bladzijde hiernaast vooral de giften
die ons gedurende het jaar bereiken
(permanente opdrachten, giften op
mailings, ...) en een licht stijgende
evolutie kennen. Daarnaast is er de
opbrengst van de jaarlijkse campagne,

die een dalende evolutie kent. De
opbrengsten uit evenementen zijn dan
weer sterk toegenomen. We spreken
hier uiteraard over de Loop naar Afrika
(20 km van Brussel) maar zeker ook
over de Benin en Nica ragua Classic.
Meer over particuliere fondsenwerving
op pagina 65.

Vanwege hun uitzonderlijk en onvoor -
spelbaar karakter blijven we de legaten
apart vermelden. In 2013 ontvingen we
vier legaten. Verder blijven er drie lega -
tendossiers in afhandeling.

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

Overheidssubsidies
Ngo’s, stichtingen en bedrijven
Particuliere opbrengsten
Financiële en diverse opbrengsten

13%

1%

19%

67%

Financieringsbronnen Realisatie 2012 Budget 2013 Realisatie 2013
Overheidssubsidies 8.537.359 67% 9.449.896 70% 7.915.540 67%
NGO’s, stichtingen en bedrijven 2.054.786 16% 1.973.302 15% 1.578.315 13%
Particuliere opbrengsten 2.034.451 16% 2.079.482 15% 2.279.249 19%
Financiële en div. opbrengsten 92.593 1% 90.000 1% 125.914 1%
Totaal 12.719.189 13.592.680 11.899.018

Overzicht van de opbrengsten 2013
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waken we er over dat deze beleggingen
zo ethisch mogelijk zijn.

In de diverse opbrengsten zitten hoofd -
zakelijk de inschrijvingsgelden voor de
vakbeurs ‘YourChoice’ (zie pagina 34).
Financiële en diverse opbrengsten sa -
men staan in voor 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 kanto -
ren betreft, de stortingen aan de ver -
schillende partners in het Zuiden. Voor
het hoofdkantoor gaat het hier om een
aantal directe stortingen aan inter na -
tionale netwerken.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evenementen 108.650 100.507 111.063 156.903 323.052 356.362 294.753 517.162

Giften 795.529 853.315 853.765 826.916 862.424 904.120 954.136 984.782

Campagne 636.336 795.466 636.808 604.611 623.068 588.635 540.152 456.441

Totaal 1.540.515 1.749.288 1.601.636 1.588.430 1.808.544 1.849.118 1.789.041 1.958.385

Legaten 402.178 53.099 232.161 20.000 0 4.280 245.410 321.864

Particuliere opbrengsten
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1.2.2. Opbrengsten

Bedrijfsopbrengsten (70-74-rekeningen)
In de geïntegreerde resultatenrekening
worden alle reguliere inkomsten van de
organisatie samen vermeld onder deze
rubriek. Deze worden opgesplitst over
drie rubrieken: ‘Subsidies’, ‘Schenkin -
gen, legaten en lidgelden’ en ‘Andere
bedrijfsopbrengsten’. De meeste inkom -
sten bestemd voor de landen, 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 en
meubilair. In de regiokantoren is deze
rubriek leeg. Zij huren immers hun kan -
toorruimte. Omwille van de geldende
subsidieregels worden de lokaal gedane
investeringen in het jaar van aankoop
volledig afgeschreven. 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 micro finan -
cieringsintellingen en fairtrade organi -
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 coö -
peratieve bank op te richten in België,
en een aantal waarborgen voor huur -
contracten, voornamelijk in onze Zuid -
landen.

2.2. Vlottende activa

Voorraden
Onder deze rubriek vinden we de voor -
raden campagnemateriaal in het hoofd -
kantoor. De waarde van deze voorraden
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
manier te beleggen. Voor onze dage -
lijkse verrichtingen blijven we wel met
Belgische grootbanken werken omdat
we via Triodos Bank geen transfers naar
onze Zuidlanden kunnen doen.

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 opbrengsten
bestemd voor 2013 die we nog niet
ontvingen op 31/12/’13. 

2.3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Vredeseilanden
vzw bestaat uit verschillende onder -
delen. Ieder jaar kijken we de ver -
schillen de 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 belangrijk 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
dekken 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 is
immers gebruikelijk dat de overheid
met een vertraging van een drietal
maanden betaalt. Dit geldt zowel voor
het DGD-programma als voor de ver -
schillende dossiers van het BFVZ
(Belgisch Fonds voor Voedsel zeker -
heid).
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Vredeseilanden moet in staat zijn voor
deze periode de activiteiten voort te
zetten en voor te financieren. Minimaal
moeten het personeel en de vaste
kosten betaald worden. Daarenboven
moeten ook de activiteiten in het Zui -
den zo normaal mogelijk doorlopen
tijdens een dergelijke periode. Het Zui -
den mag niet de dupe worden van het
feit dat overheden maanden na datum
betalen.

In de literatuur vinden we terug dat het
gebruikelijk is dat een organisatie voor -
ziet dat ze gedurende 12 weken kan
overleven zonder inkomsten en er dus
een werkkapitaal ter beschikking is
voor diezelfde periode. Gezien het feit
dat de overheid in België standaard
tussen de 10 en 12 weken na aanvang
van een periode betaalt, lijkt deze
marge van 12 weken iets te beperkt,
maar het feit dat onze campagne in
januari valt, compenseert deze eerder
krappe marge.

We kunnen er van uitgaan dat in de
feiten het sociaal fonds effectief be -
schikbaar is als werkkapitaal maar
onvoldoende groot is om de volledige
nood aan werkkapitaal voor een periode
van 12 weken te dekken. We voorzien
dus een bijkomend werkkapitaal.

Andere bestemde fondsen
Eventueel kan er voor andere specifieke
situaties een bestemd fonds gecreëerd
worden. Op dit moment is er geen nood
om een nieuw dergelijk specifiek fonds
te creëren. We hebben wel het inno -
vatiefonds als dergelijk instrument.
Ondernemende boerenorganisaties die
willen werken in zogenaamde ‘moderne
markten’ moeten snel en flexibel in spe -
len op veranderingen en opportuni tei -
ten. Vredeseilanden moet dus ook even
flexibel bepaalde activiteiten kun nen
financieren die buiten het meerjaren -
programma vallen. 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 2013 gaven we
152.850 euro uit aan innoverende pro -
jecten.

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 verder nog over een kleine
hoeveelheid eigen vermogen. Dit eigen
vermogen is afkomstig uit diverse lo -
kale opbrengsten (geen subsidies) ge -
cumuleerd in het verleden.

Het eigen vermogen ziet er dus nu als
volgt uit:

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Sociaal Fonds
1.610.924,33 €

Fonds dekking
materieel vast actief

941.181,75 €

Bijkomend werkkapitaal
1.596.409,17 €

Overige Reserve
1.020.966,62 €

Innovatiefonds
200.000,00 €

Eigen vermogen – Na resultaatsverdeling 2013
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2.4. Voorzieningen

Onder deze rubriek vinden we een
aantal voorzieningen voor een aantal
sociale en fiscale geschillen en risico’s
in hoofdkantoor en enkele landen. In
samenspraak met onze auditors konden
we enkele van dergelijke voorzieningen
terugnemen. Daarnaast bestaan er in
heel wat regio’s in het Zuiden voor -
zieningen om aan de lokale sociale
wetgeving met betrekking tot einde
contract of pensioen te voldoen.

2.5. Schulden

Als we de schulden vergelijken met het
balanstotaal, zien we dat die zeer
beperkt zijn. Onder de schulden vinden
we enkele schulden aan leveranciers en
een aantal sociale schulden. Ook in de
Zuidlanden vinden we meestal enkele
schulden aan leveranciers of sociale
schulden terug. Vredeseilanden heeft
geen lopende bankkredieten. De ‘ove -
rige schuld’ van hoofdkantoor bestaat
hoofdzakelijk uit het aan DGD terug te
betalen bedrag aan niet bestede sub -
sidies van het aflopende driejaren pro -
gramma.

2.6. Overlopende rekeningen 

Hier vinden we de subsidies die op
31 december 2013 nog niet uitgegeven
werden en dus doorgeschoven worden
naar 2014. Het gaat hier onder andere
om fondsen van het nieuwe EU-project
in West-Afrika, en gelden van pro -
gramma’s van het Belgisch Fonds voor
Voedselzekerheid en van Cordaid die
reeds ontvangen werden in 2013 maar
pas in 2014 zullen uitgegeven worden.
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GEINTE- HOOFD-
GREERD KANTOOR
TOTAAL

2013 2013

Codes Euro Euro

I Bedrijfsopbrengsten 70/74 12.858.488,27 11.818.178,48

D1. Subsidies 73 10.572.054,52 9.540.822,65

D2. Lidgelden, schenkingen, legaten 73 2.007.856,84 2.007.856,84

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 278.576,91 269.498,99

II Bedrijfskosten 60/64 12.746.120,15 11.686.669,16

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 45.370,00 45.370,00

1. Inkopen 600/8 24.735,00 24.735,00

2. Toename (–); Afname (+) in voorraad 609 20.635,00 20.635,00

B. Diensten en diverse goederen 61 4.004.914,30 1.584.635,66

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.827.639,38 3.012.121,29

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, en immateriële en
materiële vaste activa 630 145.690,73 90.909,37

F. Toevoegingen (+); terugnemingen (–) in voorzieningen voor risico’s en kosten 635/8 –65.222,78 –12.942,02

G. Andere bedrijfskosten 640/8 3.787.728,50 6.966.574,86

III Bedrijfswinst (+) 70/64 112.368,12 131.509,32

Bedrijfsverlies (–) 64/70

IV Financiële opbrengsten 75 85.606,20 80.839,87

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 80.838,70 80.838,70

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 4.767,50 1,17

V Financiële kosten 65 32.599,00 6.727,87

C. Andere financiële kosten 652/9 32.599,00 6.727,87

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 165.375,32 205.621,32

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (–) 65/70

VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 8.784,22 0,00

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 8.585,43

E. Andere uitzonderlijke kosten 764/9 198,79

VIII Uitzonderlijke kosten 66 10.914,66

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 10.914,66

IX Winst van het boekjaar (+) 70/66 163.244,88 205.621,32

Verlies van het boekjaar (–) 66/70

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat –25.797,64

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat –19.002,61

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat 0,00

Winst (+) / verlies (–) van het boekjaar 118.444,63 205.621,32

Bijlage a: Resultatenrekening 2013
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

BENIN SENEGAL TANZANIA OEGANDA DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
AMERICA

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

890.615,72 542.916,31 593.231,02 1.164.265,31 914.328,13 883.996,83 1.045.985,72 527.849,33 1.409.644,46

890.615,72 542.916,31 593.231,02 1.163.854,36 914.328,13 878.091,94 1.044.220,69 527.849,33 1.408.647,41

410,95 5.904,89 1.765,03 997,05

895.209,00 542.256,49 668.489,33 1.152.321,79 909.578,52 860.732,32 1.041.751,88 522.184,19 1.399.450,51

285.264,95 127.349,55 203.168,25 527.842,83 255.870,82 267.446,93 217.427,52 100.624,08 435.283,71

175.368,02 178.507,53 213.644,14 214.453,32 162.778,65 236.083,40 197.037,20 197.343,31 240.302,52

22.599,80 2.281,62 1.284,44 7.149,84 7.288,23 5.183,78 2.999,87 5.993,78

0,00 –36.131,97 5.137,58 –11.628,39 –9.657,98

411.976,23 234.117,79 250.392,50 402.875,80 490.929,05 386.045,73 616.965,79 232.845,32 727.528,47

0,00 659,82 0,00 23.264,51 4.233,84 5.665,14 10.193,95

–4.593,28 –75.258,31 11.943,52 4.749,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242,85 522,17 3.001,31

1.242,85 522,17 3.001,31

0,00 659,82 0,00 0,00 0,00 18.563,69 0,00 6.647,62 0,00

659,82 18.563,69 6.647,62

4.700,82 5.476,69 13.195,26

–4.593,28 –75.258,31 11.943,52 4.749,61 –460,31

4.593,29 1.524,49 2.206,13 0,00 0,00 0,00 0,00 460,31 0,00

4.593,29 1.524,49 2.206,13 261,52

198,79

0,00 6.877,95 4.036,71

6.877,95 4.036,71

0,00 11.943,52 664,11 5.476,69 0,00 13.195,26

0,01 –5.353,46 –73.052,18 4.749,61

–0,01 0,00 10.231,55 –11.943,52 –4.749,61 –664,11 –5.476,69 –13.195,25

–1.764,61 –240,52 –373,37 –2.029,71 –14.594,40

0,00 –5.353,46 –64.585,24 0,00 –240,52 –373,37 –2.029,71 0,00 –14.594,40
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ACTIVA GEINTE- HOOFD-
GREERD KANTOOR
TOTAAL
2013 2013

Codes Euro Euro
VASTE ACTIVA 20/28 913.789,38 909.590,76

I Oprichtingskosten 20
II Immateriële vaste activa 21
III Materiële vaste activa 22/27 854.742,27 854.742,27

A. Terreinen en gebouwen 22 837.183,36 837.183,36
1. In volle eigendom 22/91 837.183,36 837.183,36
2. Andere 22/92

B. Installaties, machines en uitrusting 23 16.666,61 16.666,61
1. In volle eigendom 231 16.666,61 16.666,61
2. Andere 232

C. Meubilair en rollend materieel 24 892,30 892,30
1. In volle eigendom 241 892,30 892,30
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 59.047,11 54.848,49

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 59.047,11 54.848,49
1. Aandelen 284 53.238,64 53.238,64
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 5.808,47 1.609,85

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 7.997.196,35 7.047.044,11
V Vorderingen op meer dan één jaar 29 800,00 800,00

A. Handelsvorderingen 290
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten 291 800,00 800,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 30 154.477,00 154.477,00
A. Voorraden 30/36 154.477,00 154.477,00

1. Grond- en hulpstoffen 30/31
2. Goederen in bewerking 32
3. Gereed product 33
4. Handelsgoederen 34 154.477,00 154.477,00
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 188.405,08 52.143,21

A. Handelsvorderingen 40
B. Overige vorderingen waarvan geen of abnormale lage intresten 41 188.405,08 52.143,21

VIII Geldbeleggingen 50/53 5.562.310,59 5.548.384,07
IX Liquide middelen 54/58 1.775.773,74 1.079.208,94
X Overlopende rekeningen 490/1 315.429,94 239.030,89

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 8.910.985,73 7.983.634,87

Bijlage 2: De balans per 31/12/2013
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

BENIN SENEGAL TANZANIA OEGANDA DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
AMERICA

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1.121,65 1.696,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,21 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

1.121,65 1.696,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,21 0,00 0,00

1.121,65 1.696,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,21 0,00 0,00

1.121,65 1.696,76 1.380,21

101.278,11 25.495,66 62.191,81 34.810,91 274.493,39 53.543,60 203.239,44 67.416,35 198.228,71
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 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.277,47 12.537,14 74,80 20.617,35 91.613,89 19.705,20 31.655,88 3.059,08 24.266,80

30.277,47 12.537,14 74,80 20.617,35 91.613,89 19.705,20 31.655,88 3.059,08 24.266,80
13.926,52

71.000,64 10.641,31 62.117,01 14.193,56 178.725,85 19.911,88 133.473,46 62.898,53 143.602,56
2.317,20 0,00 4.153,66 0,00 38.110,10 1.458,74 30.359,35

102.399,76 27.192,42 62.191,81 34.810,91 274.493,39 53.543,60 204.619,65 67.416,35 198.228,71
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PASSIVA GEINTE- HOOFD-
GREERD KANTOOR
TOTAAL

2013 2013

Codes Euro Euro

EIGEN VERMOGEN 10/15 5.369.482,29 5.260.704,77

I Fondsen van de vereniging 10 0,00

A. Beginvermogen 100

IV Bestemde fondsen 13 4.394.348,09 4.348.515,25

V Overgedragen resultaat 140 856.689,58 706.568,20

Resultaat van het boekjaar 118.444,62 205.621,32

VOORZIENINGEN    16 643.520,33 478.179,65

VII A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 643.520,33 478.179,65

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 175.268,35 11.759,61

4. Overige risico’s en kosten 163/5 468.251,98 466.420,04

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

SCHULDEN  17/49 2.897.983,11 2.244.750,45

VIII Schulden op meer dan één jaar 17 3.082,64 0,00

A. Financiële schulden 170/4 3.082,64 0,00

5. Overige leningen 174 3.082,64

B. Handelsschulden 175

IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.211.839,74 1.083.502,63

C. Handelsschulden 44 360.651,10 282.081,59

1. Leveranciers 440/4 360.651,10 282.081,59

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 323.834,53 298.168,54

1. Belastingen 450/3 24.294,69 8.248,15

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 299.539,84 289.920,39

F. Overige schulden 48 527.354,11 503.252,50

X Overlopende rekeningen 492/3 1.683.060,73 1.161.247,82

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 8.910.985,73 7.983.634,87

Bijlage 2: De balans per 31/12/2013
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

BENIN SENEGAL TANZANIA OEGANDA DR CONGO ANDES MESO- VIETNAM INDONESIE
AMERICA

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

3.510,33 –1.705,80 –3.237,02 0,00 5.764,60 8.954,68 48.679,86 1.429,31 45.381,56

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

20.095,40 12.069,78 13.667,66

3.510,33 3.647,66 41.252,82 6.005,12 –2.741,73 37.041,91 1.429,31 59.975,96

0,00 –5.353,46 –64.585,24 –240,52 –373,37 –2.029,71 –14.594,40

1.831,94 0,00 0,00 0,00 0,00 25.247,20 36.614,77 34.851,92 66.794,85

1.831,94 0,00 0,00 0,00 0,00 25.247,20 36.614,77 34.851,92 66.794,85

25.247,20 36.614,77 34.851,92 66.794,85

1.831,94

97.057,49 28.898,22 65.428,83 34.810,91 268.728,79 19.341,72 119.325,02 31.135,12 86.052,30

0,00 0,00 0,00 3.082,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.082,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.082,64

96.141,74 10.091,51 1.148,84 0,00 9.935,28 18.391,22 23.319,93 4.498,19 13.522,47

91.069,88 0,00 1.148,84 0,00 0,00 3.422,21 16.705,83 1.412,35 13.522,47

91.069,88 1.148,84 3.422,21 16.705,83 1.412,35 13.522,47

4.331,32 0,00 0,00 0,00 2.074,39 9.560,34 6.614,10 3.085,84 0,00

2.456,64 1.567,94 4.414,52 4.521,60 3.085,84

1.874,68 506,45 5.145,82 2.092,50

740,54 10.091,51 7.860,89 5.408,66

915,75 18.806,71 64.279,98 31.728,28 258.793,51 950,50 96.005,09 26.636,93 72.529,82

102.399,76 27.192,42 62.191,81 34.810,91 274.493,39 53.543,60 204.619,65 67.416,35 198.228,71



80 - Jaarverslag

Bijlage c: Verslag van de Commissaris
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Donor Bedrag
DGD Zuid 4.762.848,04
DGD Noord 1.162.574,70
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 564.427,00
Cordaid 528.958,00
EU 480.000,00
11.11.11 282.431,00
Misereor 170.514,00
Loonsubsidies 167.779,51
Anton Jurgens stichting 118.000,00
DGD Synergie 111.320,50
IFDC 97.617,91
Vais 74.146,03
Provincie Vlaams-Brabant 70.103,95
Gemeenten en steden 65.795,10
Talitha Koum 59.829,11
Oxfam Novib 54.600,00
HIVOS 50.000,00
Provincie West-Vlaanderen 40.277,14
Rainforest Alliance 39.008,23
IDH Sustainable trade 37.500,00
Ondernemers voor ondernemers 34.250,00
Fondation de France 33.500,00
Ausaid 32.865,10
Koning Boudewijnstichting 30.000,00
Poddo 29.306,39
SNV 28.668,60
Federatie Nederlands vakverbond 15.000,00
BIM 12.000,00
Provincie Limburg 8.000,00
Netwerk Bewust Verbruiken 7.435,50
SOS Faim 4.000,00

* Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2013 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 3.662,20
Antwerpen 3.500,00
Bierbeek 2.500,00
De Pinte 375,00
Diest 2.500,00
Genk 2.477,30
Grimbergen 5.233,00
Grobbendonk 1.560,00
Halle 4.210,82
Herentals 750,00
Heusden-Zolder 3.000,00
Holsbeek 1.200,00
Ieper 250,00
Laarne 1.400,00
Lanaken 720,00
Lubbeek 232,00
Maasmechelen 3.750,00
Malle 2.000,00
Meise 3.163,72
Mol 2.227,00
Mortsel 8.272,97
Nijlen 2.500,00
Rotselaar 2.200,00
Schelle 221,79
Schilde 2.350,00
Tessenderlo 1.500,00
Tienen 695,30
Wichelen 345,00
Zele 549,00
Zottegem 2.400,00
Zuienkerke 50,00

* Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2013 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 voerde
pro bono een onderzoek uit naar

fraudepreventie binnen de organi -
satie.

• Het communicatiebureau Boondoggle
ondersteunt ons bij het ontwikkelen
van campagne- en communicatie -
strategieën.

Bijlage f: In-kind donaties
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Overzicht GRI-indicatoren – NGO Sector Supplement – Level B

Application level B Zelfverklaard

Standard Disclosures Deel 1: Profielgegevens

HR: Huishoudelijk reglement, te vinden op www.vredeseilanden.be/missie

Profiel- Omschrijving Pagina Reden voor
gegevens niet-rapportering

1. Strategie en analyse

1.1 Inleiding door de algemeen directeur 3

1.2 Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten 21

2. Organisatieprofiel

2.1 Naam van de organisatie voorpagina

2.2 Voornaamste activiteiten 9-10

2.3 Operationele structuur van de organisatie 39-44

2.4 Locatie van het hoofdkantoor 92

2.5 Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt 14-15

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 39-40

2.7 Doelpubliek 11-13, 15-19

2.8 Omvang van de organisatie 11-13, 45-51

2.9 Significante veranderingen in structuur / Geen veranderingen

2.10 Onderscheidingen ontvangen in deze periode / Geen onderscheidingen

3. Verslagparameters

3.1 Verslagperiode 4

3.2 Datum van het vorige verslag 4

3.3 Verslaggevingscyclus 4

3.4 Contact voor vragen i.v.m. het rapport 92

3.5 Proces gevolgd voor het bepalen van de inhoud van het rapport 4-5

3.6 Reikwijdte van het rapport 4

3.7 Specifieke beperkingen over de reikwijdte van het verslag 21

3.8 Verslaggeving over samenwerkingsverbanden en filialen 12-13

3.9 Meettechnieken en berekeningsbasis 20-26, 53-59

3.10 Uitleg over herdefiniëring van verstrekte informatie uit vorige verslagen / Geen herdefiniëringen

3.11 Belangrijke veranderingen in reikwijdte, meettechnieken en doelstellingen 5, 57
in dit verslag t.o.v. vorige verslaggevingsperiodes

3.12 GRI-inhoudstabel 85

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

4. Goed bestuur

4.1 Bestuursstructuur van de organisatie 39-43

4.2 Heeft de voorzitter ook een uitvoerende functie binnen de organisatie? 40

4.3 Aantal onafhankelijke bestuurders 40

4.4 Inspraakmogelijkheden voor werknemers, vrijwilligers en stakeholders t.a.v. 39-43
het hoogste bestuursorgaan

4.5 Verband tussen de resultaten van de organisatie en de vergoeding van de hoogste 40, 51
bestuursorganen, senior managers en uitvoerend personeel

4.6 Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan om belangenconflicten te vermijden HR 11

4.7 Proces om de kwalificaties en expertise van het hoogste bestuursorgaan te bepalen HR 11-12
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Profiel- Omschrijving Pagina Opmerkingen
gegevens

4.8 Intern ontwikkelde missie- en visieverklaringen, gedragscodes en principes van HR 4
belang voor de economische, milieu- en sociale prestaties en de stand van zaken 
van hun implementatie

4.9 Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan m.b.t. management van HR 6-12
economische, mileu- en sociale prestaties door de organisatie, inclusief 
belangrijke risico’s en kansen, en de naleving van nationale en internationale 
normen, gedragscodes en principes

4.10 Proces om het hoogste bestuursorgaan te evalueren HR 10

4.11 Uitleg over het al dan niet toepassen van de voorzorgsbenadering of –principes /
en hoe deze in de praktijk wordt omgezet door de organisatie

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale charters, principes of 42-43, 62
initiatieven die de door de organisatie werden getekend of onderschreven

4.13 Lidmaatschap van coalities, allianties, verenigingen en functies in bestuursorganen 12-13

4.14 Overzicht van relevante stakeholders 11-13, 15-19

4.15 Inventarisatie en selectie van relevante stakeholders 11-13

4.16 Benadering van stakeholderoverleg, inclusief frequentie van het overleg 10-11, 20, 
per type en stakeholdergroep 21-26, 42-44, 

HR 5-8

4.17 Belangrijke onderwerpen die tijdens stakeholderoverleg aan bod kwamen en 21-26
manier waarop de organisatie daarop reageerde

Standard Disclosures Deel 2: Disclosures on Management Approach (DMAs)

DMAs Omschrijving Pagina Opmerkingen

DMA PE Managementaanpak over programma-effectiviteit 20, 40-41

DMA EC Managementaanpak over economische activiteiten 10, 61-62
63-71

DMA EN Managementaanpak over milieu-aspecten 55-59

DMA LA Managementaanpak over arbeid 45-47, 51

DMA HR Managementaanpak over mensenrechten 46

DMA SO Managementaanpak over de relatie met de maatschappij 11,40

DMA PR Publicatie van de managementaanpak PR 61,62

Standard Disclosures Deel 3: Prestatie-indicatoren

Effectiviteit van het programma

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

NGO1 Processen om stakeholders te betrekken in de ontwikkeling, de uitvoering, 10, 20
de controle en de evaluatie van beleid en programma’s

NGO2 Mechanismen voor feedback en klachten i.v.m. programma’s en beleid en voor 20
het nemen van acties in geval van tekortkomingen 

NGO3 Systeem voor programmaopvolging, evaluatie en leren, en het aanbrengen van 20
wijzigingen in het programma en communicatie van deze wijzigingen 

NGO4 Maatregelen om gender en diversiteit in de ontwikkeling, uitvoering, opvolging 20-26
en evaluatie van programma’s en leercyclus te integreren

NGO5 Proces om advocacyposities en sensibilisatiecampagnes te formuleren, 10, 36
te communiceren, uit te voeren en te wijzigen



Jaarverslag - 87

Economische indicatoren

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

NGO7 Toewijzing middelen 16-19, 65

NGO8 Fondsen per categorie en vijf grootste donoren en de financiële waarde 66-69, 82
van hun bijdrage 

EC1 Directe economische waarde gegenereerd door de organisatie 70-72

EC4 Belangrijke financiële ondersteuning ontvangen van de overheid 66, 82

EC7 Procedures voor het aanwerven van lokale medewerkers en percentage lokale 47
medewerkers binnen het senior management 

Milieu-indicatoren

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

EN1 Gebruikte materialen in gewicht of volume 55-56, 58-59

EN2 Percentage gebruikte materialen dat gerecycleerd is 55-56, 58-59

EN3 Directe energieconsumptie per energiebron 55-56, 58-59

EN5 Energie-efficiëntie 53-59

EN7 Initiatieven om indirect energieverbruik te verminderen en behaalde resultaten 53-59 Initiatieven van sommige
Zuidkantoren dienen nog
verduidelijkt te worden

EN8 Totaal waterverbruik/bron 53-59

EN22 Totaal gewicht afval naar type en verwijdermethode 53-59 Gegevens zijn niet voor
alle Zuidkantoren

beschikbaar

EN28 Geldwaarde van belangrijke boetes en totaal aantal niet-financiële sancties voor / Geen boetes of sancties
het niet naleven van milieuregelingen en wetgeving

EN29 Belangrijke milieugevolgen m.b.t. vervoer van personeelsleden 53-59

Arbeidsindicatoren

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

LA1 Totaal aantal werknemers, inclusief vrijwilligers, type werk, arbeidsovereenkomst 47-51 De opdeling naar type
en regio

LA2 Personeelsverloop per leeftijd, geslacht en regio 50

LA3 Voordelen voor voltijdse medewerkers die niet gelden voor tijdelijke of 49
deeltijdse werknemers

NGO9 Mechanismen voor feedback en klachten van medewerkers en hoe ze werden opgelost 47

LA4 Percentage werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten 50

LA7 Ongevallencijfer, beroepsziekten, verloren dagen en absenteïsme en totaal aantal 46
werkgerelateerde ongevallen per regio

LA8 Opleiding, vorming, advies, preventie en risicocontrole programma’s m.b.t. 46
ernstige ziekten, om werknemers en hun families, vrijwilligers of leden van de 
gemeenschap te ondersteunen 

LA10 Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer en per werknemerscategorie 45-46

LA11 Programma’s voor opleiding en levenslang leren dat werknemers ondersteunt om con- 45
tinue tewerkstellingsmogelijkheid te vrijwaren en bij het regelen van loopbaaneindes

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie 51
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Mensenrechten

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

HR4 Totaal aantal discriminatiegevallen en genomen acties 46

Maatschappij

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

SO2 Percentage en totaal aantal programma’s dat doorgelicht is op corruptierisico’s 63 Maakt integraal deel uit 
van de KPMG-audits

SO4 Genomen maatregelen t.o.v. corruptiegevallen 63

SO5 Standpunten t.o.v. de overheid en deelname aan standpuntbepaling van de overheid 10, 35
en lobbying

SO6 Totale waarde van financiële bijdragen of bijdragen in natura aan politieke partijen, 90 Geen bijdragen
politici en gelinkte instituten per land 

SO8 Geldwaarde van belangrijke boetes en aantal niet-monetaire sancties voor het niet / Geen boetes of sancties
naleven van wetten en regelgevingen 

Productverantwoordelijkheid

Indicator Omschrijving Pagina Opmerkingen

PR6 Programma’s voor het onderschrijven en/of naleven van wetten, normen en 62
vrijwillige codes m.b.t. fondsenwerving en marketingcommunicatie 

PR8 Totaal aantal ontvangen klachten m.b.t. het niet naleven van klantenprivacy en 62
het verlies van klantengegevens
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COLOFON

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

Voor vragen in verband met het financieel verslag kun je terecht bij
Steven Beerts
Diensthoofd Financiën
016/31 65 80
steven.beerts@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.
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