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De consument is zeer geinteresseerd in duurzame goederen. Maar 

de drempel wordt te hoog gelegd. Duurzame artikelen zijn duur

der en krijgen minder aandacht. Hier ligt een taak voor de over

heid. Door prijsreguleringen moeten de duurzame producten 

goedkoper worden en de organisaties met een mediabudget in 

staat gesteld worden de producten onder de aandacht van de con

sumenten te brengen. 

D 
e con<,umenten hepalen 

uiteindel.ijk altijd Wilt er in 

de winkcls vcrkocht wordt. 

Maar ziJ worden wei ver

lcid door steeds nieuwe producten, 

mooie verpakkingen en 

oogverhlindende reclame. 

Het is voor fabrikanten de 

laatste jarcn <;leech moeilij

ker te achterhalen wat de 

comument nu eigenlijk 

wil. Daarom wordt de 

consument met veel rccli!

megeweld verleid tot de 

aanschaf van hun produc

ten. 

In de jaren vijftig was hct 

zouden gaan kopen. [r wJren ook nict 

veel verschillende typen ililnwczig, een 

stofzuiger is een <;tofzuiger. Pi!s later 

kwilm de productdiftcrcntiatie omdat 

de consumenten steeds andere e1sen 

gingen stellcn. I )e groc

pen consumenten waren 

ook eenvoudig up te dclcn 

in <,ocialc kb<;scn A/H. C 

en [) Hij elke klasse hom

den hcpaalde producten 

AI., twce mensen gingen 

trou\vcn was er doorgaanc; 

een <;tandaard-uitzetpak

ket, met klcine variatle'>, 

dat elk jonggchuwd stel 

aamchi!ftc. In de loop der 

vee I eenvoudigcr. Nedcr- Drs H.E C. Oflpenhuizw jaren veri!nderden de wen

land Wil'> in opbouw en i!lle productcn sen van consumcnten. In de Jaren zestig 

wilren nieuw en vailk een aangenilme 

verrijking van het Ieven. De stotzuiger

bhrikanten konden, nadat de ecr<;te 

hui'>houden<, het product hadden aan

geschaft en het gemak hadden onder

vonden, er rustig vanuit gaan dat iln

dere huishoudens dit product ook 

volgden jongeren niet mcer zo automa

tisch de keuze Villl de oudcren. Men 

wilde het i!nders. Er volgde een golf 

van oranjc/bruine woningen en produc

ten die vooral het gemak dicnden. De 

keukcnkil<;tjes werden gevuld met con

servenblikken. Ook de jaren zeventig 



staan vooral in het teken van het ge

mak, het huishouden moet zo min mo

gelijk tijd kosten. De opmars van wit

goed producten(koe lkasten, vrieskisten, 

droogtrommels etc.) i-. enorm. 

Maar dan komt er een omslag in deja

ren tachtig De consument hccft eigen

lijk alles a\ en zoekt nu vooral produc

ten die het Ieven aangenamer maken. 

Het i<> de tijd van hct verwennen van 

jezclf. Er komt een enorm stroom van 

variatie'> op verschillende producten ai

leen met hct doe\ om iets nog lekkerder 

te maken. Men zoekt naar kwaliteit en 

vooral naar iets dat exclusicf is. 

De drang naar mecr kwaliteitsartikelen 

blijft in de jaren negentig overeind. 

Maar kwaliteit wordt icts anders inge

vuld. Natuurlijk moet een consumptie

product lekker zijn en moet een appa

raat het goed doen en lang meegaan, 

maar ook hegint mee te spelen dat men 

wil wctcn waar het product vandaan 

komt, of het geen <,chadclijk product is. 

l'roductcn die aantoonhaar schadelijk 

zijn voor het milieu worden langzamer

hand vervangen. Wa-.middclen met fos

faten kunnen nict mecr. Er hchhen in 

de krant nog nooit zoveel advertenties 

van fabrikantcn gestaan die hun klanten 

vooraf waarschuwden omdat er iet<, niet 

klopt met hun product Dit telt nu vee\ 

zwaarder voor de corl';umenten dan in 

de Jaren vijttig Ln het lijkt erop dat in 

het ecrste decennium van de volgende 

eeuw de klanten geen genoegen mecr 

nemen met productcn die niet duur

zaam zijn geproduceerd. Het gaat crom 

de klant van de juiste intormatic te 

voorzien. Uitcindelijk hepaalt de con

sumcnt en daarom wordt ook de con-.u

ment be-,peeld om tot hepaalde keuzes 

te komen. 

Nu overhecrst nog het aanhod van goe

deren die niet altijd even duurzaam zijn 
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geproducecrd. De duurzame producten 

zoals de sociaal verantwoorde met Max 

Havelaar Keurmerk en de biologische 

producten krijgcn nauwelijks ruimte 

tusscn a\ hct communicaticgeweld om 

de consument over te hal en tot aan

schaf van hepaaldc artikelcn. 

Uit onderzoek blijkt dat consumcnten 

vee\ milieubewuster zijn geworden, 

maar nog niet altijd bereid tot milieu

vriendelijk handelen, door ook over te 

gaan tot aanschaf van die producten. 

Hier gaapt vaak een enorme kloof. Van 

de Nederlanders kent bijvoorbecld 

82% het Max Havelaar Keurmerk, 78')(, 

van de Nederlanders vindt deze vorm 

van ontwikkelingshulp effectief en toch 

koopt maar 8% van de Nederlanders 

met enige regelmaat een product met 

Max Havelaar Keurmerk (vooral kof

fie) 

Die kloof wordt voor een dee\ veroor

zaakt omdat zeggen nog altijd gemak

kelijker is dan doen. Maar ook omdat 

cr te weinig media-aandacht (vooral re

clame) voor dcze producten is, ze zijn 

in de winkels moeilijker te vinden en, 

heel belangrijk, ze zijn duurder Het 

Engelse hegrip "rut your mo11cy ruhcrc your 

mouth is" gaat nog niet op voor vee\ 

Nederlanders. 

Het principe van Max 
Havelaar 
De Stichting Max Havelaar hecft vanat 

1988 cchter bcwezen dat de con-.umen

ten wei aanspreekhaar zijn op aan-.chaf 

van duurzarnc producten. Hct socialc 

kcurmerk heeh allcs met duurzaamheid 

te maken omdat het hoeren in ontwik

kcling<>bnden in staat stelt klcinschalig 

te hlijven produceren. Het keurrnerk i-. 

indertijd ontwikkeld door de kerkelijke 

ont wikkeli ngsorganisatie Solidaridad. 

1 n gesprekkcn met Mexicaanse hocren 

kwam zij tot de slotsom dat de oplos-
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sing voor de armoedeprohlemcn van 

deze boercn niet direct lag bij meer 

ontwikkclingshulp. Als dcze boeren 

een bctcre prijs voor hun producten 

ontvangen dat kunnen ze hun ontwik

keling in eigen hand ncmen. De alter

natieve handel hestand wei maar was 

slechts in staat ecn klein dee! van de 

consumenten te bereiken en dus een 

beperkte afzet voor de boeren tc reali

seren. Door een sterke lobby van de 

kerkelijke achterhan van Solidaridad 

luktc het enkelc koffie-
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kleine boeren. Dit is in de afgelopen ja

ren een heel belangrijke handelsvoor

waarde gebleken. Door rcchtstrccks 

handel te kunnen bcdrijven met wes

terse importcurs hebben de hoerenco

operatics enorm veel geleerd. Ze kun

nen nu mee-onderhandelen op basis 

van hun kennis van wereldprijzen, we

ten nu hoe contracten worden opge

steld en hoe de bonen rnoeten worden 

ingescheept Ze zijn niet mecr afhanke

lijk van een opkoper die langskomt 

wanneer hct hem uitkornt 
branders mce te krijgen in 

een keurmerkmodcl. 
De Stichting Max en dan een prijs vaststelt 

die de boeren maar te ac

cepteren hebben. In ge

sprekken met de hoeren 

over het belang van 1\lax 

Om effectief te kunnen 

zijn moeten de producten 

bereikhaar zijn voor clke 

consument, dus bij elke su

permarkt verkrijgbaar. De 

keurrnerkproducten moe

ten onderdeel worden van 

de reguliere handel. Er 

moet duidelijk gemaakt 

worden dat de belangen 

van de producenten over

Havelaar heeft 

vanaf 1988 

bewezen dat de Havelaar gaat het door

gaans niet om de betere 

prijs maar vooral om het 

gewonnen zelfrespect. 

* Er wordt een minimum

prijs ingesteld die een mi

nimale bestaanszckerheid 

consumenten 

aanspreekbaar zijn 

op aanschaf van 

duurzame goederen. 

eenkornen met de lange termiJnbelan-

gen van consumenten, handel en indus

trie. Cecn model op basis van 

liefdadigheid, maar op basis van gelijk

waardigheid en respect. Door sarnen te 

werken met de reguliere handel kun je 

beter gehruik maken van de expertise 

van de koffiebranders die a! jarenlang 

voor de Nederlandse rnarkt koffie hran

den. De kwalitcit moet voorop staan. 

Handelsvoorwaarden 
Om te garanderen dat cr daadwcrkclijk 

op ecn eerlijke rnanier zaken wordt ge

daan heeft de Stichting Max Havelaar 

een aantal handelsvoorwaarden opge

steld waaraan de kotfiebranders zich 

dienen te houdcn: 

* De producten rnoeten rechtstrceks in

gekocht worden bij organisaties van 

garandeert. Voor minder 

kan een boer eenvoudig niet produce

ren. De afgelopcn acht jaar was de we

reldmarktprijs meestal lager zodat ze 

via Max Havelaar echt een substantiele 

hnanciele steun in de rug kregcn 

* De boeren ontvangen altijd een 

kleine toeslag op de wercldmarktprijs, 

uitgaande van het principc dat deze 

bocren een achterstand in te halen heb

ben en moeten kunnen invcstcren. 

Voor biologisch geteelde producten 

ontvangen de boeren nog wei een extra 

toes lag 

* Een dee! van de oogst van een coope

ratie kan op verzoek voorgetinancieerd 

worden. Zo is een cooperatie ook daad

werkeli)k in staat de producten van haar 

!eden op te kopcn ten behoevc van de 

export. 

* Producenten en importeurs moeten 



elkaar wederzijds zekerheid verschaHen 

over levering en afnamc. Er wordt ge~ 

stredd naar langdurige handel<;relaties. 

Voorwaarden aan 
boerenorganisaties 
Om te garanderen dat deze handelsre~ 

laties ook effectid zijn als ontwikke~ 

lingsmodel en we vooral de meest 'dis~ 

adPalliiJged' groepen willcn bereiken zijn 

er ook een aantal voorwaarden gesteld 

aan de boerenorganisaties die zich in 

kunnen schrijven in hct producentenre~ 

gister van Max Havelaar. 

1 Hct moet natuurlijk gaan om organi~ 

satics van kleine bocren. 'Klein' wil zeg~ 

gen dat ze niet structureel afhankelijk 

zijn van ingehuurde arbeidskrachten. 

Het gaat vaak om ecn klein stukje 

grand dat eigendom is van de familic. 

2. De organisatie is democratisch van 

opzct1 de !eden hebben zeggemchap 

over het helcid van de organisatie en de 

he-.teding van additionele fondsen die 

voortkomen uil de extra prijs die via 

Max Havelaar hetaald wordt. 

3. Het moet een open organisatie zijn, 

zowel voor administratieve controle als 

voor nicuwe ledcn. 

4. De organisatie is politiek onafhanke~ 

lijk 

5. De organisatie ondcrschrijft de vol ~ 

gende principes: economische ontwik~ 

keling voor de gehele coiiperatie, res~ 

pect voor de natuur en stimuleren van 

milicutechnisch vcrantwoorde produc~ 

tietechnieken. En nict te vergetcn het 

stimulcren van ecn actieve rol van vrou~ 

wen in de organisatie. 

lnmiddcls zijn cr bijna driehonderd 

coiipcraties ingeschrcven in de produ~ 

centcnregisters van Max Havelaar. 

Kofhehoeren, cacaohoeren, honing~ 

hoercn en recentelqk bananenboercn 

Het is ondoenlijk voor Max Havelaar 

Nederland om al deze cooperaties te 

monitoren. Maar gelukkig is het 

Nederlandse Keurmerkininitiatief ge~ 

volgd in tien andere Europese Ianden: 

Belgic, Duitsland, Zwitserland, 

Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken. 

Engeland, Zweden, Italic, Luxemburg 

en in Japan. De Keurmerkorganisaties 

in Noorwegen, lerland, Finland en 

Canada zijn in oprichting. Cezamenlijk 

met de tien Europese Ianden worden de 

contacten met aile coi:iperaties onder~ 

houden. 

Het is een model met veel impact. 

Vooral omdat het bewezen heeft dat 

het kan. Bedrijven willen wei werken 

onder een keurmerkmodel. Max 

Havelaar heeft hewezen dat het mogc~ 

lijk is om in de kern van de handel en 

het zakendoen positieve veranderingen 

te bewerkstelligcn 

Netwerk 
Celukkig is Max Havelaar niet het 

enige voorheeld. Er zijn vee! mecr be~ 

drijven die zich willen inzetten voor 

verantwoord ondernemen. Hicrvoor is 

een internationaal netwerk opgericht: 

het Social Vnllure Nettuork. Begonncn in 

19R7 in de Verenigde Staten en sinds 

1993 met een Europese afdeling. 

Hicrvan zijn hedrijven lid wicns !eiders 

vindcn dat hun bedrijf een rol kan spe~ 

len bij het creeren van ccn rechtvaardi~ 

ger, humaner en duurzamcre wereld. 

Hct bekcndste bedrijf in Nederland dat 

tot dit netwerk behoort is The l3ody 

Shop, maar vcrder zijn lid onder andere 

Ben & Jerry's Homemade, Ecovcr, The 

C:o~operative Bank, Levi Strauss, 

Timberland, Patagonia en de Triodos 

bank. Het missiestatemcnt van dit net~ 

werk is als volgt verwoord: 

"We 111·c an illlenwliollrllllei!Pork of socially 

and enviromnwta1 engaged entreprelleurs a11d 
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busl11ess leaders, dedicated to c!JangiHg the way 

we and the world do business. Our goal is to In

tegrate the values of a socially and eHvlromnen

tally sustainable society 1nto day to day busi

ness practices. To do this, we strive to dwelo)J 

ourselves personally and professionally 

We provide a supportive environment 111 which 

we challenge ourselues mrd wch other to develop 

our wterprlses to be commercially succesful a11d 

socially and enulro11mentally responsible Our 

network creates op)JDrtunltles for learning and 

facilitates both transact/om amo11g members 

rmd the start-up of new orgaHisatlons and VCJ1-

Iurcs." 

Stichting Max Havclaar is ook lid van 

dit nctwerk. Hierdoor is bijvoorheeld 

gcregeld dat The Body Shop a! de ca

caoboter die zij wereldwijd inkoopt 

voor haar cosmetica nu aanschaft onder 

de handelsvoorwaardcn van Max 

Havelaar De Stichting onderschrijlt 

van harte hct uilgangspunt om te pro

beren de manier waarop er nu zaken 

gedaan wordt te vcranderen. "we wa11t to 

cha11ge the way the rl'orld does business ... 

De keurrnerkhandel is gccn doe! op 

zich. We mocten met dit middel het 

hedrijfsleven toncn dat verantwoord 

ondernemen ook cconomisch haalhaar 

is. Door diverse producten op de markt 

te zcttcn zorgt Max Havelaar voor een 

nicuwe dynamiek in die markt, waar

door andere bedrijvcn zich in de toe

komst steeds mecr naar de keurmer

knormen zullen rich ten. Niet voor niets 

kwam Douwc Egberts na de introductic 

van Max Hnvelaar met een eigen 'klei

nen boerenbeleid', dat helaas nog niet 

aan de criteria van Max Havelaar vol

doet. Maar hct is een slap in de rich

ling 

Bananen 
Met de introductie van bananen hedt 

Max Havelaar ecn hele nieuwe dimen

sic aan haar werk toegevoegd. Door de 
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prijs en de voorwaarden die Max 

Havelaar stelt worden de hananenpro

ducenten voor het eerst in staat gesteld 

milieuvriendelijk en menswaardig te 

produceren. 

En voor het eerst wordt nu samenge

werkt met plantages. Daarbij hecft Max 

Havelaar strenge voorwaardcn gesteld 

aan de arbeidersparticipatie in de be

sluitvorming Er zijn productievoor

waarden opgcstcld op het gebied van 

arheid en milieu. Vooral dit laatste was 

in de bananenteelt hard nodig Nict 

voor niets wordt de banaan in Latijns 

Amerika de }ruta qulm1ca' (chemisch 

fruit) genoemd Het uitgangspunt is dat 

boeren best duurzaam willen produce

ren maar de consument moet hem daar

toe wei in staat stellen. 

Het principe is kosteninternalisatie. 1 

Dit economisch principe is de onderlig

gende gedachte van de Max Havelaar. 

Kosteninternalisatie betekent dat de 

kosten van een sociaal verantwoorde en 

milieuvriendelijk productiewijze zijn 

meegenomen in de kostprijs van het 

product. Echt waardevol en schaars zijn 

de waarden waJraan geen prijskaartje 

wordt gehangen in de reguliere handel. 

Schone Iucht, vruchtbare grond, 

schoon oppervlaktcwater en ge

schoolde en gezonde werknemer<, kos

ten nu eenmaal geld. 

Kosteninternalisatie is een basisgege

ven voor de markt. Competitic op de 

markt stimulcert efficiency. Maar com

petitie ten koste van minimummilicu

normen en arheidsvoorwaardcn duidt 

op cen kortzichtige houding, want dit 

vcrnietigt hct economisch potentieel 

van or1Ze tockomstige gencraties. 

Daarom krijgt ecn bananenproduccnt 

via Max Havclaar een prijs die hem wei 

in staal stelt te investeren in sociaal hc

lcid en milieumaatregelen 
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Dat het kcurmcrkmodel werkt en ccn 

instrument is voor duurzame nntwikke

ling hccft de introductie van hanancn 

in 19')6 bewczen. De bananen wcrden 

met medcwcrking van ccn aantal grote 

surermarktcn met veel media-aandacht 

(met rcclamcbnodscharren) en tcgen 

ccn concurrcrendc rriJs nr de markt 

gebracht. Door de rcgelgcving or de 

banancnmarkt ontvangcn de multina

tionalc bananenlirma's cnnrme winst

margcs. Het bedrijf dat Max Havclaar

banancn imrortecrt gebruikt dcze 

marge voor de extra prijs aan de boe

ren. De bocren ontvangen via Max 

Havelaar hijna hct dubbelc. 

llinncn een week hadden deze bananen 

een marktaandeel van 7'Yr,, cr was zo

veel vraag van de con<,umcnten dat er 

zclls tijdelqk een tekort was. Eind 1996 

lag bet marktaandeel zelts or 10%. 

Dankzij die grote vraag kunncn nu 

steeds mccr bananenrlantages en -co

operatics onder keurrnerk gaan leveren. 

Voor de Stichting Max Havelaar is dit 

het bewijs dat de consumcnt zecr g6n

ten~<.<;ecrd is in duurzame goedcren. 

Maar de dremrcl wordt tc hnog ge

lcgd. Supermarkten ZtJn nauwelijks gc

negen duurzame producten op te ne

men. De producten krijgcn minder 

aandacht up de winkelvloer, dus de 

consument moct goed zockcn. De arti

kelen ziJn ook duurder, voor veel con

<.umenten is dit een /Jottlntcck, hoc graag 

ze ook zoudcn willen. De Stichting 

Max Havelaar weet uit nnderzock dat 

de hogere prij<> voor vee I consumenten 

ecn reden is om de rroductcn nict aan 

te <,chalkn. En binnen bet reclamege

wcld i-, cr gcen aandacht voor duur

zame producten. De cnnsumenten wor

den niet tot kopen verleid terwijl ze 

wei de helc dag de commercials zien en 

horen van mindcr-duurzame producten. 

De <.rotjcs van l'nsthus 51 geven voor-
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lichting maar zijn onvoldoende een 

middel om een directe koorimpuls te 

gcven. 

Hetzellde prohleem ondervinden de 

biolngi-,che producten. Deze zijn duur

der en bet is nog maar een beperkte 

groep consumenten die de weg naar de 

natuurvncdingswinkcl-, vindt. En ook 

cen beperkte groep die bet enkelc pro

duct met EKO-keurmerk uit de schap

pen van de supermarkt Iicht. De prijs

drempel en de onhekendheid met bet 

product heperken de vraag. 

Hicr ligt een taak voor de ovcrheid. 

Door prijsreguleringen moetcn de 

duurzame producten goedkoper wor

den en de organi<>aties met cen media

budget in staat gesteld worden de pro

ducten onder de aandacht te brengen 

van de con-,umcntcn. 

Dr1 HE(; ( Jppcn!Juizen is mcdctucrkcr PHhlic 

Rcl11ito11s nt PHhlicitcit hi; de Stichtir1_q i\l11x 

Hcwclaar 
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