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Al meer dan 45 jaar is onze knowhow de productie 
van lekkere chocolade, met een heerlijke vulling, met 
ingrediënten van goede kwaliteit, voor een betaalbare 
prijs. Sinds 2020 hebben we hier een nieuwe dimensie aan 
toegevoegd. We willen zin geven aan smaak en een bedrijf 
worden met een bestaansreden. 

Waarom? 

De mensheid bevindt zich op een kruispunt. Onze manier 
van leven is onhoudbaar geworden voor de planeet en we 
moeten nieuwe manieren bedenken om ons voortbestaan 
te verzekeren.

Daarom heeft de Chocolaterie Galler een nieuw 
bedrijfsparadigma ontwikkeld:

Het Galler-project is een nieuwe benadering van de 
relaties van het bedrijf met zijn stakeholders.

Het is een grote NEE tegen machtsverhoudingen en 
een grote JA voor de convergentie en afstemming van 
belangen.

Het is gebaseerd op de overtuiging dat er geen 
ecologische rechtvaardigheid kan zijn zonder sociale 
rechtvaardigheid.

Ons model is opgebouwd rond 4P’s: de P van People, 
de P van Planet, de P van Profit en tot slot de P van 
Purpose.

In een notendop 
Purpose

«Binnen de wereld van chocolade een 
ondernemende aanpak belichamen die 

is gebaseerd op de convergentie van 
belangen om te bouwen aan een

duurzame en rechtvaardige wereld.»

€

Planet

People Profits

Sustainability

Onze Purpose, of bestaansreden, helpt 
ons om de 3 andere P’s te beoordelen.

We hebben 3 zeer moeilijke jaren achter de rug waarin we 
voortdurend werden gedwongen om de 3P’s te beoordelen.

Het was een enorme uitdaging voor het hele bedrijf om 
een project van deze omvang te ontwikkelen tijdens 2 jaar 
Covid (2020-2021) en dit overlappend met het crisisbeheer 
(juli 2021 – dec 2022) na de overstromingen van juli 2021, 
waarbij we onze volledige productieafdeling verloren.

Onder deze omstandigheden gemotiveerd blijven, het 
overzicht bewaren, de energie hoog houden, en de wil 
hebben om vooruit te gaan en ons project van de 4 P’s 
verder te blijven ontwikkelen, waren het bewijs van de 
enorme veerkracht van ons model en van het team. 

Het oude paradigma van de 20e eeuw was dat van de 
dualiteit tussen enerzijds een economisch universum en 
anderzijds een sociaal universum; waarbij het ene het 
andere financiert terwijl ze elkaars ideologische tegenpolen 
zijn. Wij vinden dat in het nieuwe paradigma deze twee 
domeinen ÉÉN domein moeten zijn. Zo moet een bedrijf 
met een missie zijn. Het plaatst de mens en de planeet 
centraal in het debat en streeft naar duurzaamheid op 
lange termijn door winst te genereren waardoor het zichzelf 
kan financieren.
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Voor de cacaoboeren met wie we samenwerken:
100 % van onze cacao is sinds 2020 Fairtrade 
gecertificeerd. In 2021: het engagement van Galler is 
dat 32% van het volume cacaobonen onder Fairtrade-
voorwaarden wordt aangekocht door de Belgische 
bedrijven en chocolatiers.

Een gemiddelde stijging van 13,4% van de cacao-
inkomsten voor de producenten van de coöperatie 
Yeyasso in Ivoorkust waarmee we samenwerken.

Aanleg van een veld van 12 hectare voor 
opbrengstgewassen (rijst, maniok en maïs) met 
8 vrouwenverenigingen om het inkomen van 321 
gezinnen te diversifiëren.

People
Voor ons personeel: invoeren van een collaboratieve 
manier van werken in onze chocolaterie. Een minder 
hiërarchische organisatie, waarin iedereen het woord 
kan nemen, de mogelijkheid krijgt om oplossingen te 
ontwikkelen op basis van collectieve intelligentie, meer 
autonomie krijgt en in een positieve en inclusieve context 
kan werken.

Voor onze lokale partners: versterking van onze 
partnerschappen voor de ondersteuning van de 
gezondheid, van mensen met een handicap, van 
inclusie en gelijke kansen in samenwerking met lokale 
verenigingen via chocoladeactiviteiten.

Voor de consument: engagementen aangaande de 
voedingswaarde met minder suiker, meer vezels, geen 
kunstgrepen.

Welke vooruitgang is er geboekt en wat zijn de enga-
gementen van de chocolaterie met betrekking tot de 
3P’s -People, Planet en Profit- sinds 2020? 
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Onze financiële partners voor deze projecten zijn: het 
Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Beyond Chocolate. Onze technische partners zijn: 
Enabel, de Universiteit van Luik (Faculteit van Gembloux 
Agro-Bio Tech), de Universiteit van Nangui Abrogoua en 
ZOTO.

De ecologische voetafdruk van onze organisatie: 
vermindering van onze CO2-uitstoot door onze mobiliteit 
in vraag te stellen en via ons agrobosbouwproject. Ons 
doel is om onze directe CO2-uitstoot binnen twee jaar 
met 250 ton/jaar te verminderen.

Ons doel is om de ecologische voetaf-
druk van onze organisatie tegen eind 
2024 met 25% te verkleinen. We zijn er 
trots op dat we die van onze producten 
al met 18% hebben verkleind. 

Planet
De ecologische voetafdruk van onze producten: uit 
een audit bleek dat de grondstoffen alleen al 95% van de 
impact van onze producten vertegenwoordigen en dat 
43% afkomstig is van de cacaoboon.
De echte uitdagingen bevinden zich dus op het niveau 
van de teelt van de grondstoffen en in het bijzonder 
die van cacao. Daarom hebben we samen met onze 
Ivoriaanse partner Yeyasso programma’s opgezet om de 
teelt van cacaobonen duurzamer te maken:

Het agrobosbouwproject, People, Planet & Cocoa: 
59.741 bomen geplant op 2.000 hectare in 3 jaar tijd; 
schaduwbomen maar ook fruitbomen en bomen voor 
de productie van hout.

Het project Virtuous Beans: 250 hectare biologische 
cacao met de ontwikkeling van een boon van 
gedifferentieerde kwaliteit.
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Profit
Galler heeft de afgelopen 3 jaar veel vooruitgang geboekt 
op het gebied van de P van people en de P van planet, 
maar moet zijn P van profit nog consolideren. Door 2 
jaar Covid en de natuurramp die onze productievestiging 
verwoestte, konden we dat nog niet doen.

Vanaf 2023 zouden we weer normaal moeten werken en 
ons doel zal zijn om de P van profit te consolideren.

€

De bezorgdheden om de doelstelling van de P van profit te bereiken hebben te maken met de inflatoire oververhitting 
waar we sinds een jaar mee te maken hebben. De prijs van onze grondstoffen is gestegen met 33%, papier met 
40%, de lonen met 16% over 2 jaar, transport met meer dan 15%, en de rest met minstens 15%. In deze context is 
de omvang van deze veranderingen van dien aard dat we, om het bedrijf financieel in evenwicht te brengen, geen 
andere mogelijkheid zien dan onze verkoopprijzen te verhogen. De andere parameters zijn incidenteel of onrealistisch 
in verhouding tot de omvang van de financiële gevolgen van deze inflatie.

Wat heeft 2023 voor ons in petto in termen van inflatie? Hoe zal de consument reageren? Dit zijn de echte zorgen 
van alle bedrijven. Maar laten we optimistisch zijn! Laten we vol energie 2023 ingaan!

Onze voortdurende obsessie is om genot 
te schenken dankzij de kwaliteit van onze 
producten, om zin te geven aan smaak door 
de consument, die een CONSUM’ACTOR is 
geworden, de mogelijkheid te bieden zijn 
tanden te laten zetten in een stuk chocolade 
voor een betere wereld... 
Dat is onze bestaansreden!
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Verlies van onze volledige productiecapaciteit als gevolg van de overstromingen - jaar 2021 uitzonderlijk
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Verkoop
EBITDA financieel (business)
Totaal People+Planet
    Kosten P van People

    Kosten P van Planet

EBITDA onderneming (boekhouding)
% toewijzing aan People en Planet/EBITDA

22
-3,38
1,02
0,90

0,12

-4,4
n/a

25
1,38
0,88
0,62

0,26

0,5
64%

34,7
2,58
0,88
0,72

0,16

1,7
34%

2021 2022
landing

Budget
2023

Détails (In miljoen €)
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Onze 
bestaansreden
Ons erfgoed is al meer dan 45 jaar de passie voor 
chocolade en kwaliteitsproducten. Nu komt daar nog 
een dimensie bij: die van een eerlijk en duurzaam 
model dat zin geeft aan smaak. Een verantwoordelijke 
schakel in de sector zijn, de sociale en milieu-gerelateerde 
uitdagingen aangaan, een collectief project op lange termijn 
ondersteunen, met andere woorden een bedrijf zijn met een 
bestaansreden, met een toekomstvisie, dat is vandaag de 
drijfveer van de chocolaterie Galler.  



Belichamen: onze missie is een deel van ons, ze is onze 
bestaansreden. Ze bezielt Galler, de onafhankelijke 
Chocolaterie.

De wereld van chocolade: we zijn een chocolaterie. 
De consument genot schenken zit in ons DNA. 
Vandaag willen we met chocolade dingen in beweging 
zetten en een voorbeeld voor de samenleving worden 
door een nieuw bedrijfsparadigma te ontwikkelen.

Ondernemend: een ondernemer is iemand die vindt 
dat denken alleen zin heeft als het actie ondersteunt. 
We willen echte dingen doen, in het echte leven. Het 
doel is het ‘doen’. We hebben ook gekozen voor een 
collaboratief organisatiemodel (geïnspireerd op een 
holacratie1), waarbij de macht wordt herverdeeld 
onder het personeel. Dit houdt meer vrijheid in, maar 
ook verantwoordelijkheid voor je daden. Het gaat om 
de overgang van een middelengerichte cultuur naar 
een resultaatgerichte cultuur met ondernemende 
medewerkers of ‘intrapreneurs’.

Convergentie van belangen: met ons project zeggen 
we volmondig NEE aan de machtsrelatie die eigen 
is aan onze geschiedenis, en volmondig JA aan de 
convergentie van belangen.
 

De Homo sapiens2 heeft zich ontwikkeld via een 
functioneringsmodel waarvan het proces altijd werd 
aangestuurd door een machtsrelatie. Gedreven door 
de ambitie om energie op te wekken en te beheersen, 
heeft de Homo sapiens dit model dus alleen maar 
versterkt omdat hij er baat bij had, of dat dacht hij 
tenminste! Momenteel bevindt de mensheid zich door 
de milieuproblematiek en vooral door de klimaatcrisis 
op een sleutelmoment van haar bestaan. We zijn 
ervan overtuigd dat dit sleutelmoment meer dan ooit 
zin en solidariteit vereist. Om de wereld te begrijpen, 
moeten we hem ook door een andere bril bekijken. 
Het gaat onder meer om de uitbouw van een nieuw 
bedrijfsmodel, een convergerend model, waarin 
belangen op elkaar worden afgestemd en niet meer 
in een machtsrelatie staan tot de omgeving. En in ons 
geval samen met alle stakeholders die betrokken zijn 
bij ons bedrijf.

Een rechtvaardige en duurzame wereld: Er is geen 
rechtvaardigheid voor de planeet zonder sociale 
rechtvaardigheid. De mensheid moet dus overschakelen 
op een ander model om haar voortbestaan op aarde 
te verzekeren. Het is de plicht van onze generaties om 
de nodige en voldoende voorwaarden te creëren om 
dit te doen slagen.
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‘Binnen de wereld van chocolade een ondernemende aanpak belichamen die ge-
baseerd is op de convergentie van belangen om zo te bouwen aan een rechtvaar-
dige en duurzame wereld’: dat is de bestaansreden van de chocolaterie.

1 Holacratie: dit model werd ontwikkeld door Brian J. Robertson en is een organisatorisch 

alternatief voor de traditionele hiërarchische modellen. Het idee is om een organisatie op te 

vatten als een reeks cirkels die onafhankelijk van elkaar werken met respect voor het systeem 

waartoe ze behoren.

2 Homo sapiens – De moderne mens, die je goed kent, want je bent het zelf: de Latijnse 

vertaling van de geleerde, intelligente, wijze mens. De Homo sapiens is een van de vele 

ondersoorten van het geslacht Homo, maar het is de enige soort die niet is uitgestorven. Het 

grootste verschil tussen de Homo sapiens en andere soorten van het geslacht Homo, zit hem 

in zijn mentale vermogens. De mens is zich bewust van zichzelf, van zijn verleden en van zijn 

sterfelijkheid. Hij kan plannen, abstract denken, enz.
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Welkom bij 
Galler, de 
onafhankelijke 
Chocolaterie
Galler, dat sinds 1976 in Luik is gevestigd, is vandaag 
een onafhankelijke chocolaterie die wordt gerund door 
170 chocoladeliefhebbers, een groep ambachtslieden, 
werknemers, een echte chocolaterie.
Om zoveel mogelijk mensen te verwennen, van de gewone 
burger wereldwijd tot het Belgische Hof, produceren wij in 
alle mogelijke vormen en smaakrichtingen chocolade van 
superieure kwaliteit die afkomstig is uit eerlijke handel. Geen 
kunstgrepen bij Galler, alleen de heerlijke smaak van gevulde 
chocolade! Want gevulde chocolade is onze echte expertise.



De chocolaterie in 
enkele cijfers

medewerk(st)ers/
chocolade-experten

Omzet1

verkooppunten –
waaronder 14 winkels

Meer dan 

cacaobonen met 
Fairtrade-label

chocolade per jaar1

knowhow

170 30M€

3000

100%

1750 ton 

waarnaar we exporteren
40 landen 

46 jaar

Dit is meer dan een maatschappelijk enga-
gement: we zijn in 2019, toen we meer dan 40 
jaar bestonden, begonnen aan een verregaande 
transformatie van ons bedrijfsmodel.
Bouwen aan een rechtvaardige en duurzame 
wereld: dat is voortaan de wens van de chocola-
terie! Elke dag zetten we ons nederig maar vast-
beraden in om zaken in beweging te zetten in de 
wereld van chocolade en om bij te dragen aan 
een betere wereld. Om dit te bereiken, hebben 
we een strategie ingevoerd die berust op de 4P’s: 
Purpose, People, Planet en Profitability.

1 Behalve bij uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals overstromingen

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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De viervoudige strategische uitdaging:
de 4P’s

11

Het feit dat we een bedrijf met een bestaansreden zijn, speelt een 
doorslaggevende rol in het besluitvormingsproces. Die bestaansreden wordt 
de unieke en strategische doelstelling (Purpose) op basis waarvan we alle 
beslissingen nemen. De 3 pijlers, People, Planet en Profit, zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en de kracht van het model hangt af van het 
evenwicht tussen deze pijlers. Zonder winst gaat het bedrijf ten onder, 
zonder People is er geen Planet. We schilderen de winst niet af als de duivel 
in eigen persoon, want winst zorgt voor de financiële duurzaamheid van het 
project. We stellen wel de manier in vraag waarop de winst wordt is verdeeld 
onder de stakeholders van het bedrijf. De herverdeling ervan moet gebeuren 
volgens de beginselen van de missie, in lijn met de belangen van de People 
en de Planet.

Purpose of
Bestaansreden

« Binnen de wereld van chocolade 
een ondernemende aanpak be-
lichamen die gebaseerd is op de 

convergentie van belangen om zo te 
bouwen aan een rechtvaardige en 

duurzame wereld. »
€

Planet

People Profits

Sustainability
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De paradigma-
verschuiving
De manier waarop de menselijke samenlevingen momenteel 
functioneren, is onhoudbaar voor de planeet. De gevolgen 
voor het milieu, in het bijzonder voor de biodiversiteit, de 
kwaliteit van de bodem, van het water, van de lucht, van de 
oceanen en de klimaatverandering leiden de mensheid naar 
het moment van de waarheid. We zijn ervan overtuigd dat 
de mens zich op een kruispunt bevindt: ofwel verandert hij het 
paradigma en verzekert hij het voortbestaan van de mensheid 
op aarde door zich aan te passen aan de planeet en het leven op 
die planeet, ofwel blijft hij blindelings doorgaan alsof dit dreigende 
gevaar niet bestaat en leidt hij de mensheid naar chaos.
De Chocolaterie Galler heeft resoluut voor de eerste optie gekozen. 
Ze stelt een nieuwe paradigma voor, waarbij het bedrijf op een 
plichtsbewuste manier te werk gaat, in lijn met de belangen van haar 
stakeholders, waaronder de planeet, de mens, en - meer algemeen - het 
leven op aarde.



De vaststelling
Sociaal-economische aspecten
De homo sapiens heeft zich in de loop van zijn geschiedenis 
ontwikkeld dankzij zijn unieke vermogen om energie op te 
wekken en te beheersen. Meer dan 300.000 jaar lang leefde 
hij volgens een model dat is gebaseerd op machtsrelaties. 
Die moderne mens heeft een hoge hersencapaciteit 
en heeft intelligentie gecombineerd met het dierlijke 
instinct van zijn voorouders: eten, drinken, slapen, zich 
voortplanten, overleven. Die cocktail resulteerde in een 
bijzonder materialistische visie op de wereld en die werd 
alleen maar sterker toen hij niet meer rondtrok, maar zich 
permanent ergens vestigde.

Ons neoliberale systeem is de ultieme 
uiting van dit functioneringsmodel dat 
gebaseerd is op die machtsrelatie en dat 
materialisme.

Ons systeem is gebaseerd op de neoliberale ideologie. 
Individuen ruilen vrij met elkaar in een ruimte, de markt. 
Ze bepalen vrij de prijzen, maar omdat ze rationeel zijn, 
op korte termijn denken en op hun toekomstige inkomsten 
anticiperen, weerspiegelen die prijzen de realiteit van de 
waarde. Dit fenomeen garandeert zelfregulering (dit is het 
concept van de ‘Onzichtbare Hand’). In dit liberale model 
zijn de productiecapaciteiten privébezit.
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Een nieuw paradigma voor een betere wereld

1 Tijdens die twee eeuwen werden welvaartsstaten opgericht, zoals de New Deal in de Ve-

renigde Staten of voor en na de oorlog in Europa (sociaaldemocratie) maar al snel werd 

de rol van de staat steeds verder uitgehold.

Dit model wordt kapitalisme genoemd. De organisatie van 
de productie gebeurt in dit economische systeem door een 
verdeling van het werk en door specialisatie.

Dit systeem omvat vanaf het begin twee soorten actoren: de 
particuliere economische actoren (individuen en bedrijven) 
en de staat. Op 200 jaar tijd is de rol en macht van de staat 
op basis van het absolute geloof in het zelfregulerende 
vermogen van de markt gestaag gedaald ten gunste van 
de particuliere spelers 1. Privébezit wordt opgehemeld en 
begrippen als gemeenschappelijke bezittingen en publieke 
goederen verdwijnen.

Bij de concepten van de grondleggers van het kapitalisme 
(de klassieke economen) werd afgeweken van hun 
oorspronkelijke definitie. Vooral de rol van de staat als 
opzichter is beetje bij beetje verdwenen ten voordele van 
de privé. De economie heeft het gehaald van de sociale 
dynamiek.

Alles wordt uitsluitend gemeten op basis van economische 
indicatoren. Het bbp (bruto binnenlands product) is de 
parameter die onze regeringen het meest gebruiken om 
de welvaart te meten, hoewel die ernstige tekortkomingen 
vertoont.

Het bbp meet niet de verdeling van de rijkdom onder 
individuen en houdt geen rekening met de rampzalige 
neveneffecten van de menselijke activiteit voor de planeet.
 
De grote revolutie van het liberalisme en het kapitalisme 
was de industrialisatie waarvoor energie nodig was. Dit 
zorgde voor een ongekende versnelling van ons vermogen 
om te produceren, ons te verrijken en ons materiële welzijn 
op te trekken. En laten we objectief zijn: ook ons welzijn tout 
court (in elk geval dat van de zogenaamde ontwikkelde 
landen)!

Het uitgangspunt was toen dat de natuurlijke hulpbronnen 
op onze planeet gratis en onbeperkt waren. Vandaag 
weten we dat dit niet klopt.

Dit systeem kan immers maar duurzaam zijn als er groei 
is. Dat wil zeggen dat we steeds meer produceren en dat 
we de natuurlijke hulpbronnen die van nature beperkt zijn, 
dus steeds sneller ontginnen. En dus steeds meer vervuilen! 
Dit groeimodel kan niet werken op een eindige en beperkte 
planeet.
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Ons model is onhoudbaar geworden voor het milieu!

Milieuaspecten:
De manier waarop de mensheid zich via het neoliberale model heeft georganiseerd, 
resulteert vandaag in een instorting van het systeem. Zoals gezegd vereist de groei de 
uitwerking van een productivistisch model dat te veel energie en grondstoffen verbruikt 
terwijl deze natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn.

Dit model genereert ook negatieve externe effecten die de planeet niet meer kan 
compenseren. Dit resulteert in:

Luchtvervuiling;

Watervervuiling;

Vervuiling van de oceanen;

Bodemvervuiling en -verarming;

De opwarming van de aarde;

De ineenstorting van de biodiversiteit.

Als we dezelfde hoeveelheid broeikasgassen blijven uitstoten, zal de gemiddelde 
temperatuur op aarde tegen 2100 met 3 à 4° stijgen. De gevolgen zullen dramatisch zijn 
voor het menselijke leven:

In Midden-Amerika, het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara, het zuiden van India, 

het noorden van Australië en Indonesië zullen er 360 dagen per jaar temperaturen 

heersen die dodelijk zijn voor de mens.

Dat zal een massale migratiestroom teweegbrengen waarbij 2,5 miljard mensen 

naar het noorden zullen trekken.

In het noorden zal op datzelfde moment waarschijnlijk een tekort aan water ontstaan.

Dat zal een reeks chaotische gebeurtenissen veroorzaken als we hier niet op anticiperen 
en als we niet onmiddellijk actie ondernemen.
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Het nieuwe paradigma van de chocolaterie Galler

Ons model zegt volmondig NEE tegen de machtsrelatie die eigen is aan onze geschiedenis, 
en volmondig
JA tegen de afstemming van de belangen als de essentie van het menselijke 
functioneringsmodel. 

Ons model gaat ook uit van de diepe overtuiging dat er geen ecologische rechtvaardigheid 
is zonder sociale rechtvaardigheid. Dat is dus een nieuwe definitie van de relatie tussen 
het bedrijf, zijn omgeving en de stakeholders.

Ons model is opgebouwd rond de 4P’s: People, Planet, Profit en Purpose (onze missie of 
bestaansreden).

Onze bestaansreden: Binnen de wereld van chocolade een ondernemende aanpak 
belichamen die gebaseerd is op de convergentie van belangen om zo te bouwen aan een 
rechtvaardige en duurzame wereld.

Ons model heeft meer specifiek tot doel om de consument meer plezier te bezorgen door 
hem te laten smullen van chocolade voor een betere wereld. Met andere woorden, de 
consument de mogelijkheid bieden om een consum’actor1te worden.

Concreet impliceert dit dat het bedrijf er in elke fase van zijn 
waardeketen en voor alle stakeholders voor zorgt dat aan de 
convergentie van belangen wordt voldaan.

15

1 Ga naar het hoofdstuk over consum’actoren voor meer informatie over dit concept.

Consumenten
Recht op kwaliteit 

voor iedereen 
Democratisering van 

de kwaliteit

Cacaoboeren
Recht op een 

menswaardig bestaan. 
Fairtrade-certificering 
en programma’s voor 

duurzame 
ontwikkeling

Ecosysteem
Bijdrage aan de 

samenleving.
Bv.: integratie van 
personen met een 

beperking

Leveranciers
Partnerschap op 

lange termijn

Aandeelhouders
Recht op een 

rendement op hun 
investering dat 

billijk is ten

Planeet
Recht op respect en 

duurzaamheid.
Ecologische 
voetafdruk

Klanten
Partnerschap 

op lange termijn

Staff
Recht op werkgeluk.

Af
st

em
m

in
g van belangen
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Onze ecologische 
voetafdruk
Om te bouwen aan een duurzame wereld moet een 
bedrijf met impact de handen uit de mouwen steken en 
actie ondernemen. Onze sector is, als we hem bekijken 
van de productie van de grondstoffen over de verwerking 
ervan tot en met het vervoer en de verpakking, natuurlijk niet 
milieuneutraal. Handelen, maar waarop? Hoe? En waaraan 
prioriteit geven? Om deze vragen te beantwoorden, moesten 
we onze impact meten en een beroep doen op betrouwbare 
informatie. We hebben gekozen voor een wetenschappelijke 
methode die onze ecologische voetafdruk kan analyseren: de 
Product Environmental Footprint (P.E.F).



Als je niet alles ziet, zie je niets!
Als je alleen maar belangstelling hebt voor de ecologische 
voetafdruk of de verpakking, onderzoek je slechts één 
soort impact of één fase van de levenscyclus van een 
product. De ecologische voetafdruk moet echter altijd in 
zijn geheel worden bekeken. Een product kan op het ene 
vlak goed zijn en op andere vlakken erg slecht. Het is van 
cruciaal belang om een methode te kiezen die rekening 
houdt met de verschillende soorten impact gedurende 
de hele levenscyclus van het product.

In 2018 heeft de Europese Unie gekozen voor een 
wetenschappelijke methode, de PEF-methode (Product 
Environmental Footprint), om de ecologische voetafdruk 
te definiëren en nauwkeurig te beoordelen. Deze 
methode houdt rekening met 16 impactcategorieën en 
met alle fasen in de levenscyclus van producten. 

Daarom hebben we gekozen voor deze globale methode 
die ons door onze ecologische transitie moet loodsen. 
De audit die we hebben uitgevoerd, werd geleid door 
het bedrijf Glimpact. We kozen voor hen omdat ze de 
PEF-methode konden ontwikkelen door de ontwikkeling 
van een via een platform gemodelleerd algoritme. Nu dit 
platform voor iedereen toegankelijk is, kunnen we onze 
milieustrategie zelf in de hand nemen.
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De impactindicatoren1

De levenscyclus

Verwerking

Levenscyclus
van een
product

Transport
en logistiek

Verpakkingen

Consumptie
/ verbruik

Valorisatie of
einde levensduur

Landbouw-
productie

1 De impactindicatoren worden gedetailleerd beschreven in bijlage 1.
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KLIMAATVERANDERING 
(CO2)

EUTROFIËRING VAN 
LAND 

AFBRAAK VAN DE 
OZONLAAG 

EUTROFIËRING VAN 
ZOET WATER 

UITPUTTING VAN DE 
WATERBRONNEN 

GRONDGEBRUIK VERZURING 

FIJNE 
STOFDEELTJES

MENSELIJKE  
TOXICITEIT 

(NIET-KANKER)

MENSELIJKE  
TOXICITEIT (KANKER) 

UITPUTTING VAN DE 
HULPBRONNEN – 

MINERALEN 

EUTROFIËRING VAN 
WATER 

IONISERENDE 
STRALING, EFFECT 

OP DE GEZONDHEID 

UITPUTTING VAN DE 
ENERGIEBRONNEN 

ECOTOXICITEIT VAN 
ZOET WATER 

FOTOCHEMISCHE 
VORMING VAN OZON
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Grondstoffen
Verpakking
Productie
Distributie
Gebruik
Einde levensduur
Total

0,8207
0,0291
0,0010
0,0067
0,0032
-0,0020
0.86

95,43
3,38
0,12
0,78
0,37
-0,23
100

Levenscyclus Impact 
in pt/T

%

Cacaobonen
Melk
Suiker
Hazelnoten
Diversen
Total

0,37
0,13
0,04
0,04
0.24
0,82

43
15
4,9
5
32,1
100

Levenscyclus Impact 
in pt/T

%

De PEF-methode als kompas om de ecologische 
voetafdruk van onze producten te verkleinen
De studie had betrekking op 80% van onze producten. 
Het doel was om de hefbomen voor de verbetering te 
identificeren en een actieplan op te stellen. Alle analyses 
werden uitgevoerd op het Glimpact-platform.

Milieu-impact per fase in de levenscyclus  

De grondstoffen vertegenwoordigen meer dan 95 % 
van de totale milieu-impact van de chocolaterie. 
De 4 belangrijkste ingrediënten in termen van volume 
zijn: cacaobonen, suiker, melk en hazelnoten, die samen 
67,9% van de totale milieu-impact vertegenwoordigen. 

Cacaobonen vertegenwoordigen 43 % van de voetafdruk 
van onze producten. Daarna hebben melk, dan suiker en 
tenslotte de hazelnoten de meeste impact. 

In 2019, werd de impact van onze producten per fase in de 
levenscyclus en per ton chocolade als volgt beoordeeld: 

De relatieve bijdrage van de 4 hoofdingrediënten tot 
de totale ecologische voetafdruk per ton chocolade is als 
volgt verdeeld:

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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Uitsplitsing van de PEF-score per impactindicator

Klimaatverandering (CO2) 
Grondgebruik 
Fijn stof 
Verzuring 
Uitputting van de waterbronnen 
Uitputting van de energiebronnen 
Terrestrische eutrofiëring 
Mariene eutrofiëring 
Fotochemische vorming van ozon, effect op de menselijke gezondheid
Uitputting van de hulpbronnen: mineralen en metalen
Eutrofiëring zoet water 
Ioniserende straling, effect op de menselijke gezondheid
Afbraak van de ozonlaag 
Total

Kg CO2 eq 
Pt
Incidentie van ziekten-
Mol H+ eq
M3 wereld eq
MJ
Mol N eq
Mol N eq
Kg NMVOC eq
Kg Sb eq
Mol P eq
KBq U235 eq
Kg CFC-11 eq

0,27
0,13
0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,002
0,0009
0,85

32,49
15,54
8,74
8,71
7,25
6,72
5,62
5,30
4,56
3,08
1,50
0,34
0,11
100

Levenscyclus Eenheid Punten 
per ton

% 
per ton 

1 Eq : equivalent 
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Uit de score per indicator blijkt dat de koolstofvoetafdruk 
32,4% van de totale ecologische voetafdruk van 
producten vertegenwoordigt. De andere indicatoren, die 
meer dan 67% van de totale voetafdruk uitmaken, zijn in 
volgorde van belangrijkheid:

Het bodemgebruik (15,5 %) dat hoofdzakelijk 
gerelateerd is aan de productie van bonen en andere 
vruchten:

De uitstoot van fijn stof (8,7 %) en verontreinigende 
stoffen die verantwoordelijk zijn voor het fenomeen 
van verzuring (8,7%), voornamelijk gerelateerd aan 
het gebruik van stikstofhoudende meststoffen en aan 
het transport;

Het waterverbruik (7,2 %) dat voornamelijk 
beïnvloed wordt door de irrigatie in het kader 
van de teelt van de ingrediënten uit de landbouw 
(cacaobonen, hazelnoten, olie...);

Het verbruik van energie uit fossiele energiebronnen 
(6,7 %), dat gerelateerd is aan de productie van de 
hoofdingrediënten en de primaire verpakking.

Raw materials
5 353 470 kg
CO2 eq

Packaging
230 833 kg
CO2 eq

Manufacturing
4166 kg CO2
eq

Distribution
75 977 kg CO2
eq

Use stage
53 134 kg CO2
eq

End-of-life
27 581 kg CO2
eq

Life cycle phases

kg
 C

O
2 

eq

6M

4M

2M

0
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1 De totaalscore is dimensieloos (dimensieloos of dimensie 1 is 

een grootheid waaraan geen fysieke dimensie is toegekend) 

en wordt gemeten in ‘punten’, in decimale veelvouden (bi-

jvoorbeeld, kilopunten) of in delen (bijvoorbeeld micropunten).
2 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2120584119
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Op basis van die analyses bedroeg 
de PEF, omgerekend in een cijfer per 
geproduceerde ton chocolade, in 2019 
0,86 Pts/Ton of 4,7 µPoints1 /100g.

Hoe hoger het aantal punten, hoe 
groter de impact op het milieu. Om 
chocolade te vergelijken met andere 
voedingsproducten, is hier een tabel die 
de gevestigde ideeën ontkracht. Dit is de 
tabel per 100 g2 :

DE PARADIGMAVERSCHUIVING ONZE FAIRTRADE 
CACAO

ONZE DUURZAME 
CACAOPROGRAMMA’S

ONZE ENGAGEMENTEN EN 
LOKALE PARTNERS

DE CONSUM’ACTOR ONZE 
GOVERNANCE

ONZE 
CIJFERS

EN DE 
TOEKOMST

BIJLAGENONZE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK

WIE ZIJN WE?IN EEN NOTENDOP ONZE 
BESTAANSREDEN



100 g chocolade heeft globaal gezien de helft minder impact dan het equivalent 
ervan in noten en gedroogde vruchten, 3 tot 7 keer minder impact dan vlees in het 
algemeen, 70 keer minder impact dan gehakte biefstuk uit rundvlees en 150 keer 
minder impact dan een T-shirt!

De problematiek van de ecologische voetafdruk zit vol valse waarheden. Het is een complex 
en vaak niet-onderkend domein dat normen vereist om te vergelijken wat vergelijkbaar is en 
diepgaande studies om betrouwbare beoordelingen te maken.

Op basis van deze analyse hebben we onze acties 
geprioriteerd. We hebben beslist om ons op cacaobonen en 
hun productiemethode te concentreren want het is die teelt 
die de meeste problemen oplevert.  Dat heeft er ons toe 
aangezet om het probleem aan de bron aan te pakken: de 
cacaoproducerende landen. 

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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In 2019 hebben we met de steun van het Trade for 
Development Centre (TDC), een programma van het 
Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, contact 
opgenomen met de coöperatie Yeyasso die gevestigd is 
in de regio Man in het westen van Ivoorkust. 

Met 2 miljoen ton per jaar is dit land de grootste 
cacaoproducent ter wereld en levert 45% van de 
wereldwijde voorraad aan cacao. Het is ook het land 
waar de producenten de laatste vergoeding krijgen en 
de ontbossing het grootst is, waardoor op een eeuw tijd 
80% van het bosareaal is verdwenen. De regio Man is 
ook een van de regio’s in Ivoorkust waar de verwoesting 
het grootst is. De bevolking heeft zwaar te lijden gehad 
onder de politieke en militaire oorlog. 

De coöperatie Yeyasso is actief in de productie van 
koffie en cacao. Ze heeft al diverse certificeringen 
behaald, waaronder Fairtrade, maar ze wil ook nieuwe 
waarden belichamen: duurzaamheid, rechtvaardigheid, 
veerkracht en innovatie. Daarom zetten Yeyasso en 
Galler een samenwerking op rond gemeenschappelijke 
waarden. 

De samenwerking begint met het Fairtrade-label1  
dat Yeyasso en Galler verkregen hebben in 2020. Ze 
wordt ook uitgebreid met een partnerschap rond 
twee duurzaamheidsprogramma’s: People, Planet & 
Cocoa en Virtuous Beans2 die iets gemeen hebben: de 
agrobosbouw. De agrobosbouw helpt dankzij de schaduw 
van bomen om de omgevingstemperatuur te regelen en 
het fenomeen van verdamping te beperken. De diversiteit 
aan boomsoorten zal helpen om de biodiversiteit en de 
vruchtbaarheid van de bodem te herstellen. De bomen 
zullen minder kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen. 
Met goed uitgevoerde landbouwpraktijken biedt de 
agrobosbouw ook de mogelijkheid om de opbrengsten 
te verhogen en systematisch gebruik van chemische 
producten te vermijden. Ons doel is om 50.000 bomen te 
planten op bijna 2.000 hectare cacaoplantages.

Met die agrobosbouw kunnen we de ecologische 
voetafdruk van de cacaobonen aanzienlijk 
verkleinen. Op dit ogenblik hebben we onze initiële 
doelstelling met 16% overschreden en hebben 
we 59.741 schaduwbomen en opbrengststruiken 
geplant, wat de totale impact van onze producten 
heeft verminderd. 

Hand in hand voor duurzamere cacao 

1 De werking van het Fairtrade-label staat gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk “Onze fairtrade-cacao”
2 Deze programma’s worden besproken in het hoofdstuk “Onze duurzame cacaoprogramma’s” 
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De evolutie van onze ecologische voetafdruk tussen 2019 en 2022

Herleid tot een ton chocolade, hebben we de ecologische voetafdruk van onze 
producten met 18%verkleind. De grondstoffen zijn dan weer gedaald met 20%, en 
vertegenwoordigen nu 93,8% van de totale impact van de producten. De impact van 
de cacaoboon, ten slotte, is gedaald met 19%.

Vermindering van de impact van de levenscyclus
Vermindering van de impact van de levenscyclus 

en focus op de grondstoffen

Vermindering van de impact van ingrediënten en 
focus op de cacaoboon

Grondstoffen
Verpakking
Productie
Distributie
Gebruik
Einde levensduur
Total

Cacaoboon
Melk
Suiker
Hazelnoten
Diversen
Total

95,71
3,4
0,1
0,8
0,4
-0,2
100

43
15
4,9
5
32,1
100

93,8
4,2
0,1
1,4
0,8
-0,3
100

38,8
12,8
4,2
4,5
39.7
100

0,82
0,02
0,001
0,006
0,003
-0,002
0.85

0,37
0,13
0,04
0,04
0,24
0.82

0,65
0,02
0,009
0,0096
0,0059
-0,0019
0.69

0,30
0,10
0,03
0,04
0.18
0.65

Levenscyclus

Levenscyclus

%

%

%2019
Impact in

pt/T

2019
Impact in

pt/T

2022
Impact in

pt/T

2019
2022

0,85
0,69

Jaar Impact in pt1/T 2022
Impact in

pt/T

%

-18%
1 De totaalscore is dimensieloos (dimensieloos of dimensie 1 is een 

grootheid waaraan geen fysieke dimensie is toegekend) en wordt 

gemeten in ‘punten’, in decimale veelvouden (bijvoorbeeld, kilopunten) 

of in delen (bijvoorbeeld micropunten).
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De vermindering van de totale ecologische voetafdruk van onze producten is 
hoofdzakelijk te danken aan:

het programma voor agrobosbouw dat is uitgewerkt in samenwerking met 
de coöperatie Yeyasso;

een evolutie van de recepten van de producten met een vermindering van de 
hoeveelheden suiker en cacaobonen per ton chocolade;

evoluties in het gamma producten: in 2019 en 2020 is ons productassortiment 
geëvolueerd en berekend per ton chocolade is de mix van producten niet 
volledig identiek. 

Ook aan de kant van de impactindicatoren zien we veranderingen. De CO2-score is 
gedaald met 18,5 %. Er is ook een daling van de hoeveelheid fijn stof, de verzuring, 
de uitputting van de energiebronnen en de terrestrische eutrofiëring, de mariene 
eutrofiëring en de eutrofiëring van zoet water.

1.

2.

3.

Verkleining van de PEF-score per impactindicator

%
per ton

%
per ton

2019
Punten 
perton 

2022
Punten 
perton

Eenheid

Kg CO2 eq
Pt
Incidentie van ziektenMol 
H+ eq
M3 wereld eq
MJ
Mol N eq
Mol N eq
Kg NMVOC eq
Kg Sb eq
Mol P eq
KBq U235 eq
Kg CFC-11 eq

32,49
15,54
8,74
8,71
7,25
6,72
5,62
5,30
4,56
3,08
1,50
0,34
0,11
100

32,14
22,68
8,48
8,19
8,05
5,18
4,53
4,17
2,91
1,87
1,23
0,46
0,14
100

0,27
0,13
0,07
0,07
0,06
0,0 5
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,002
0,0009
0.85

0,22
0,15
0,05
0,05
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,008
0,003
0,0010
0.69

Indicatoren

Klimaatverandering (CO2) 
Grondgebruik 
Fijn stof 
Verzuring 
Uitputting van de waterbronnen 
Uitputting van de energiebronnen 
Terrestrische eutrofiëring 
Mariene eutrofiëring 
Fotochemische vorming van ozon, effect op de menselijke gezondheid
Uitputting van de minerale bronnen en metalen
Eutrofiëring zoet water 
Ioniserende straling, effect op de menselijke gezondheid
Afbraak van de ozonlaag 
Total
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De volgende uitdagingen gerelateerd 
aan onze milieu-impact
In 2020 hebben we ons ertoe verbonden onze 
voetafdruk tegen eind 2024 met 25% te verkleinen. 
Tot nu toe konden we de impact van onze producten 
met 18% verminderen en we werken aan de impact 
van het bedrijf. Onze interne acties zijn beschreven 
in het hoofdstuk “Onze engagementen en lokale 
partnerschappen voor de mens en de planeet”. 
Om onze doelstelling te bereiken, zijn de volgende 
prioriteiten als volgt:

Voor de ecologische voetafdruk van de 
producten:

De grondstoffen: onze chocolaterie importeert 
momenteel haar hazelnoten uit Turkije, dat 80% van 
het wereldwijde aanbod voor zijn rekening neemt. We 
willen voor onze hazelnoten in de toekomst de voorkeur 
geven aan een lokale leverancier. We denken hierover 
na met jonge ondernemende landbouwers die lokaal 
een duurzame hazelnootproductie willen ontwikkelen, 
om zo korte ketens en de herlocatie van voedsel te 
bevorderen.

De verpakking: hoewel dit slechts 4% van de 
voetafdruk van onze producten is, willen we de impact 
ervan verkleinen door de aluminiumfolie aan te pakken. 
Aluminiumfolie zorgt voor een goede houdbaarheid van 
onze chocolade, maar ze weegt het zwaarst door en er 
zijn maar weinig efficiënte alternatieven.

We zijn daarom partner van het onderzoeksproject 
‘ChocoPack’. Het doel van dit project is om duurzame 
verpakkingsoplossingen te ontwikkelen om zo de 
kwaliteit van onze chocolade, die gevoelig is voor 
oxidatie, te waarborgen. Dit project wordt uitgevoerd 
in het kader van ERA-NET CORNET  (Collective 
Research NETworking). Het wordt geleid door: 

- CELABOR dat wetenschappelijke en technische 
ondersteuning biedt aan bedrijven in de 
agrovoedingssector;
- Het Fraunhofer-Gesellschaft, een Duits instituut 
dat is gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk 
onderzoek;
- De IVLV (Industry Association for Food Technology 
and Packaging) die voor de volledige waardeketen 
onderzoek doet naar veilig verpakt voedsel dat 
schaalbaar, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam 
is. 

Voorbeeld van de uitsplitsing van de impact van de 
primaire verpakking van een reep Melk Praliné:

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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Voor de ecologische voetafdruk van ons 
bedrijf:

De OEF (Organisation Environmental Footprint) 
van de chocolaterie meten: ook in samenwerking 
met Glimpact willen we vanaf 2023 beginnen met het 
berekenen van de impact van het bedrijf. Deze ana-
lyse moet een nauwkeurig beeld bieden van de hefbo-
men waarop we moeten handelen en het intern reeds 
uitgevoerde werk beoordelen.

De koolstofbijdrage van onze 
agrobosbouwaanplanting van bomen in Ivoorkust 
opnemen:

We hebben het over bijdrage en niet over compensa-
tie! Het aanplanten van bomen is niet bedoeld om via 
CO2-quota onze uitstoot te compenseren, maar om 
een duurzame cacaoteelt tot stand te brengen samen 
met onze partnercoöperatie.

Van juni 2020 tot augustus 2022 werden er 59.741 
bomen geplant op 1.994 hectare cacaoplantage in 
de regio Man (Ivoorkust). We schatten de gemiddelde 
winst op 400 gram biomassa (biologische stof van 
plantaardige oorsprong), dus 200 gram koolstof. Dit 
levert dus 12 ton koolstof en 44 ton CO2-equivalent 
op voor alle bomen die met dit project werden geplant.

Dit is een gemiddelde schatting van onze koolstof-
bijdrage. In 2023 zullen we een wetenschappelijke 
telmethodologie implementeren. De exacte meting 
van de geabsorbeerde CO2 hangt van veel factoren 
af: van de plek waar de boom is geplant, zijn soort, 
zijn grootte, enz...

Dit hoofdstuk toont aan in welke mate 
de milieu-uitdaging van onze sector zich 
afspeelt in de landen die de grondstof en 
vooral de cacao produceren. Hoewel dit ons 
niet ontdoet van onze plicht om te handelen 
op het niveau van ons bedrijf, en dat doen we, 
hebben we ons snel gericht op de hefboom die 
zinvol was, daar waar de impact het grootst 
was. Het is echter niet bij woorden gebleven: 
in Ivoorkust hebben we in samenwerking met 
Yeyasso onze programma’s voor duurzame 
cacao opgezet. 

Boomkwekerij van Bogouiné , Photo Jean-Louis Doucet © Photo Jean-Louis Doucet
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Onze 
fairtrade 
cacao
Sinds 1976 is het onze missie om plezier, finesse en 
smeuïgheid te bieden, een goed evenwicht tussen zoet 
en zuur, zacht en krokant, lekkere vullingen, nobele 
ingrediënten en unieke recepten. Vandaag is smaakvolle 
geluksmomentjes bieden niet meer genoeg! De cacaosector 
is een van de meest onrechtvaardige sectoren ter wereld 
en dat geldt voor de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: 
sociaal, ecologisch en economisch. Zin geven aan smaak is dus 
geen optie meer, het is een plicht en een engagement voor een 
rechtvaardige en duurzame sector.



Er is geen ecologische 
rechtvaardigheid zonder 
sociale rechtvaardigheid!
Sociale rechtvaardigheid en ecologische rechtvaardigheid 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals 
een zeilboot wind nodig heeft om vooruit te gaan, 
nemen beide deel aan dezelfde beweging voor een 
rechtvaardigere samenleving waar iedereen waardig 
kan leven in een gezonde omgeving. De rechten van 
iedereen verdedigen en het milieu beschermen betekent 
een einde maken aan een systeem dat de mens en de 
natuur uitbuit. Zorg dragen voor de mens, is ook zorg 
dragen voor de planeet.

Een leefbaar inkomen voor de 
cacaoboeren is onontbeerlijk voor de 
duurzaamheid van cacao.

De meeste uitdagingen waaraan de cacaosector het 
hoofd moet bieden, zijn te wijten aan armoede. Hoe 
kun je ervoor kiezen om het bos niet te verstoren of geen 
bomen om te hakken als je gezin geen eten heeft? Hoe 
kies je tussen je kind naar school sturen of het verzorgen? 

Het gaat niet om keuzes, maar om overleven. Ontbossing, 
kinderarbeid, genderongelijkheid, ondervoeding... we 
kunnen deze problemen niet overwinnen als de gezinnen 
van de cacaoboeren in armoede leven.

Sinds 2020 engageert de chocolaterie Galler zich ertoe 
een eerlijke prijs te betalen voor haar cacao!

Vandaag is de waarde van cacao ongelijk verdeeld. 
Elke stakeholder moet zijn steentje bijdragen om deze 
ongelijkheid weg te werken. Daarom nam Galler zijn 
verantwoordelijkheid en pakte het probleem aan bij de 
wortel: de cacaoprijs. Een eerlijke prijs draagt bij aan 
meer rechtvaardigheid voor de mens en voor het milieu. 
Deze prijs wordt berekend volgens een economisch 
model, dat leefbaar inkomen wordt genoemd. 
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Wat is een leefbaar 
inkomen? 
Een leefbaar inkomen wordt gedefinieerd als de bezolding die een werknemer op een 
bepaalde plaats krijgt voor een standaard werkweek (48 uur) en die voldoende is om de 
werknemer en zijn gezin een menswaardig bestaan te bieden. De elementen van een 
menswaardig bestaan zijn voeding, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, 
vervoer, kleding en andere basisbehoeften, met inbegrip van reserves voor onvoorziene 
omstandigheden1.

In Ivoorkust bedraagt het leefbare inkomen USD 7.1542 per jaar 
of USD 2,45 per persoon per dag voor een gemiddeld gezin van 
8 personen.

Om dit leefbare inkomen te behalen, hebben we gekozen voor een fairtrade certificering. 
Er zijn verschillende programma’s of labels die een positief effect hebben op de inkomsten 
van de producenten, maar ze hebben niet allemaal dezelfde impact. Sommige zijn zelfs 
niet echt betrouwbaar. Na een grondig vergelijkend onderzoek hebben we gekozen voor de 
Fairtrade-certificering, de meest veeleisende, zowel qua normen als qua governance.

Het hele jaar door 
toegang tot voedzaam 

voedsel
Je kinderen naar 

school sturen

Toegang hebben 
tot drinkwater

Toegang hebben 
tot gezondheidszorg

In een fatsoenlijk 
huis wonen

Sparen voor 
onverwachte 

uitgaven
Waardig met 

pensioen gaan
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1 Global Living Wage Coalition:

https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2020/11/Rural-Cote-dIvoire-LW-Reference-Value_FR_FINAL.pdf
2 https://files.fairtrade.net/Fairtrade-Living-Income-Reference-Price-for-Cocoa-adjustment-update-1-Oct-2022.pdf
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De strategische richting van de organisatie 
en de normen zijn gedefinieerd door Fairtrade 
International. Drie producentennetwerken die 

aangesloten zijn bij Fairtrade International en die 
de producenten uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië 

vertegenwoordigen, en de nationale Fairtrade-
organisaties hebben elk 50% van de stemmen op 

de algemene vergadering. De producenten zijn 
vertegenwoordigd in alle organen en comités die 

bij de besluitvorming betrokken zijn. Ze nemen dus 
actief deel aan de Fairtrade-beweging.

De NGO Fairtrade

Economische normen:
• Gegarandeerde minimum 

Fairtrade-prijs et Fairtrade-premie
• Regulering van de goederen- en 

geldstroom
• Transparante handelsrelaties en 

traceerbaarheid
• Voorfinanciering

• Gebruik van het Fairtrade-label

Sociale normen:
• Democratische gemeenschappen 

(coöperaties)
• Vakbondsorganisatie (in het geval 

van loontrekkenden in dienst)
• Gereglementeerde  
arbeidsvoorwaarden

• Verbod op kinderarbeid
• Verbod op alle vormen  

van discriminatie

Ecologische normen:
• Doordachte landbouw  

(die het milieu beschermt)
• Biologische teelt stimuleren

• Bescherming van de natuurlijke 
hulpbronnen

• Verbod op het gebruik van  
gevaarlijke pesticides

• Geen genetisch gemodificeerde 
zaden

De NGO 
Fairtrade 
De Fairtrade-normen zijn de hele reeks normen waaraan 
de organisaties van producenten, plantages en bedrijven 
tijdens de hele toeleverings- en productieketen moeten 
voldoen. Deze normen omvatten sociale, ecologische en 
economische criteria die de duurzame ontwikkeling van 
organisaties van producenten moeten waarborgen.
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>   Ontwikkeling en actualisering 
van de Fairtrade-normen

>   Advies en ondersteuning 
bij certificering, beheer en 
duurzame agrotechnologie 
voor de organisaties van 
producenten in het zuiden.

FAIRTRADE INTERNATIONAL
Federatie van de nationale 

Fairtrade-organisaties en 
producentennetwerken

FLOCERT
Onafhankelijke certificering-

sorganisatie, geaccrediteerd 
volgens de ISO-norm 17065

FAIRTRADE BELGIUM
Nationale Fairtrade-organisatie die het Belgische publiek bewust maakt van eerlijke 

handel met de producenten in het zuiden

COÖPERATIEVE VAN PRO-
DUCENTEN OF GECERTI-

FICEERDE PLANTAGE

YEYASSO DE CHOCOLATERIE GALLER

>   voert aangekondigde en 
onaangekondigde controles 
uit bij de partijen van de 
overeenkomst op basis van 
Fairtrade-normen

GECERTIFICEERDE 
EXPORTEUR

>   Partnerschap tussen Fairtrade 
Belgium en de bedrijven die 
onder hun naam Fairtrade-
producten vervaardigen of 
verkopen

>   Controle van de Belgische 
partners

 

GECERTIFICEERDE 
IMPORTEUR

>   Advies en ondersteuning 
aan bedrijven die zich willen 
inzetten voor eerlijke handel

GECERTIFICEERDE 
FABRIKANT

>   Informatie en bewustmaking:
· Campagnes
· Workshops en projecten in 

scholen
· Organisatie van evenementen 

rond eerlijke handel

SUPERMARKT CONSUMENT
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De Fairtrade-toeleveringsketen
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AAN DE PRODUCENTEN
De Fairtrade-minimumprijs is de 
minimumprijs die de producenten 
ontvangen wanneer ze hun producten 
verkopen in het kader van eerlijke handel, 
en fungeert als vangnet wanneer de 
marktprijzen dalen. Wanneer de marktprijs 
USD 2400 per ton bereikt, ontvangt 
de producent de marktprijs zonder 
compensatie.

De Fairtrade-premie is een extra som 
bovenop de verkoopprijs, die de boeren 
investeren in projecten naar keuze

Betaald bij elke transactie volgens de 
Fairtrade-productnormen1

AAN FLOCERT 
Het recht op certificering: de 
kostenstructuur van FLOCERT is 
bedoeld om de boeren en arbeiders 
van de producentenorganisaties 
de mogelijkheid te bieden om 
deel te nemen aan eerlijke handel, 
ongeacht hun locatie en grootte. 
FLOCERT hanteert een ‘all-in’-
tariefmodel zonder extra kosten 
voor audits, verplaatsingen of 
klantenbezoeken.

Jaarlijks betaald volgens de 
grootte van de organisatie

A FAIRTRADE 
De licentievergoeding: Fairtrade 
ontvangt een licentievergoeding 
die betaald wordt door de 
bedrijven die het FAIRTRADE-label 
op hun producten gebruiken. Die 
vergoeding is goed voor meer 
dan 85% van de inkomsten. Deze 
licentievergoeding dekt de kosten 
van Fairtrade Belgium maar 
ook de kosten van het Fairtrade 
International-systeem en de 
producentennetwerken

Driemaandelijks betaald volgens 
het % van het volume Fairtrade-
verkopen

Het Fairtrade-systeem van toegevoegde waarde 
betaald door de chocolaterie Galler

Totaal 
betaald 

door Galler. 
432 402€

375 122€ 
en 2021

56 280€ 
in 2021

1 000€ 

=+ +

1 Dit bedrag wordt betaald aan de partner die de bonen koopt en ze volgens onze traditionele recepten tot vloeibare chocolade verwerkt.

In ons geval is dat Barry Callebaut. Dit bedrag wordt vervolgens teruggegeven aan de producenten. De verdeling van dit bedrag en waaraan het wordt toegewezen, wordt hieronder beschreven.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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Gemiddelde stijging in de 
campagne 2020-2021 voor de 
cacaoboeren van 13,7% ten 
opzichte van de marktprijs1

Gemiddelde stijging in de 
campagne 2021-2022 voor de 
cacaoboeren van 12,9% ten 
opzichte van de marktprijs1

De meerwaarde van een eerlijke prijs 
ten opzichte van de marktprijs1  

2500

2000

1500

1000

500

0

Prix en USD 
par tonne

GROTE OOGST KLEINE OOGST GROTE OOGST KLEINE OOGST

Cacaocampagne
2020-2021

Cacaocampagne
2021-2022

1 Dit bedrag wordt betaald aan de partner die de bonen koopt en ze volgens onze traditionele recepten tot vloeibare chocolade verwerkt.

In ons geval is dat Barry Callebaut. Dit bedrag wordt vervolgens teruggegeven aan de producenten. De verdeling van dit bedrag en waaraan het wordt toegewezen, wordt hieronder beschreven.
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Fairtrade-premie van 240$/T betaald aan Yeyasso

Fairtrade-premie betaald aan de cacaoboeren

Fairtrade-differentieel betaald aan de cacao-
boeren voor een minimum van 2.400$/T als de 
markt daalt

Marktprijs of prijs af boerderij
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Fairtrade heeft onze levensomstandigheden veranderd dankzij de 
premies en de minimumprijs die we driemaandelijks ontvangen. 

Daardoor kan ik mijn kinderen naar school sturen en verzorgen, en heb ik ook 
de middelen om mijn plantages beter te onderhouden; dat is de 
voorwaarde voor een betere toekomst.

Feh Manh Foss 
Cacaoboer die lid is van de coöperatie Yeyasso

La Chocolaterie Galler - RSE 2022

Vandaag zitten 64% van de cacaoboeren met wie we 
samenwerken boven de armoedegrens en 21% boven het 
leefbaar inkomen.
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Verdeling van de 

Fairtrade-premie 

van USD 240/T ontvangen 

door de coöperatie Yeyasso

240 USD

200 USD

160 USD

120 USD

80 USD

40 USD

0 USD

CAMPAGNE 
2020-2021

CAMPAGNE 
2021-2022

Operationele kosten van de coöperatie Yeyasso

Bedrag teruggegeven aan de cacaoboeren

Investeringen in sociale projecten en projecten van de gemeenschap 

De Fairtrade-premie van USD 240 per ton bonen 
wordt betaald aan de coöperatie en verdeeld over drie 
soorten uitgaven waarover door de vergadering wordt 
gestemd: de operationele kosten van de organisatie, een 
percentage dat aan de cacaoboeren wordt teruggegeven 
(tussen 20% en 33%) en tenslotte een aantal sociale 
projecten en projecten van de gemeenschap zoals:

De ontwikkeling van sociale acties

Betere toegang tot drinkwater 

Het bevorderen van het onderwijs

Sparen en verbeteren van de toegang tot krediet

De bouw en renovatie van een school

De bouw van een schoolkantine

Het creëren van sociale werkgroepen 

De bestrijding van kinderarbeid

Gelet op het cruciale aspect van het 
probleem van de kinderarbeid in de 
cacaoteelt besliste de coöperatie samen 

met haar partners in 2017 om het SSRTE-programma 
(Système de Suivi et de Remédiation contre le Travail 
des Enfants) te starten. Voor de activiteiten op het 
terrein werd een team van 21 Relais Communautaires 
samengesteld en binnen de coöperatie werd een 
Agent de Suivi de Remédiation in dienst genomen die 
vervolgens werden opgeleid door de ICI Foundation 
(International Cocoa Initiative). De opdracht van 
het team was om de gemeenschappen en gezinnen 
van de bij de coöperatie aangesloten producenten 
bewust te maken en tegelijkertijd mogelijke gevallen 
van kinderarbeid op te sporen. Tot nu toe heeft de 
coöperatie 73 gevallen van kinderarbeid geteld: 
51 jongens en 22 meisjes. Ze hebben allemaal 
geprofiteerd van directe acties (bewustmaking) en 
indirecte acties (remediëring, schoolkits, renovatie 
van scholen, bouw van scholen,...). De bedoeling 
van de coöperatie en haar partners is om actie te 
ondernemen zodat kinderarbeid uit de 
toeleveringsketen van cacao en koffie kan 
worden gebannen.

Yesson Moussa Yeo
Directeur van de coöperatie 

Yeyasso

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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De fysieke traceerbaarheid: de 
uitzondering van cacao.

Voor cacao geldt een uitzondering genaamd « mass 
balance » of massabalans. Sommige producten, zoals 
cacao, thee, suiker en deels vruchtensappen, mogen 
worden gemengd met niet-gecertificeerde producten 
die al op de productielocatie in het Zuiden aanwezig 
zijn of tijdens de verwerking in het Noorden, want een 
constante fysieke scheiding van Fairtrade-goederen en 
niet-Fairtrade goederen kan niet worden gegarandeerd. 
Toch voldoen die gelabelde producten 100% aan de 
criteria van Fairtrade. In totaal mag de sector slechts 
de hoeveelheid Fairtrade-producten verkopen die 
overeenkomt met de Fairtrade-grondstoffen die hij heeft 
gekocht. Dan wordt het principe van de massabalans 
toegepast. Alle goederen- en geldstromen worden 
schriftelijk gedocumenteerd en gecontroleerd door de 
controleorganisatie FLOCERT.

Het Fairtrade-label garandeert dus dat onze partner, Barry Callebaut, die de cacaoboon volgens onze traditionele 
recepten tot couverturechocolade verwerkt, tegen een eerlijke prijs een volume cacao koopt dat overeenkomt met 
onze bestellingen. We zijn met Barry Callebaut ook overeengekomen dat zij ons volledige volume bonen kopen bij de 
Coöperatie Yeyasso.

Dit witte label op onze producten geeft aan dat het 
op het etiket vermelde ingrediënt is gekocht volgens 
de voorwaarden van Fairtrade. Het is het FSI-label, 
Engels voor ‘Fairtrade Sourced Ingredient’. De pijl 
rechtsonder op het etiket geeft aan dat het ingrediënt 
met ‘mass balance’ is gekocht, en verwijst naar de 
achterkant van de verpakking voor meer informatie.

Dankzij ons werk op het terrein kunnen we net als een 
auditor controleren of de financiële traceerbaarheid 
wordt nageleefd. We meten de impact van de premies 
op de cacao-inkomsten van de producenten en we 
vragen hen rechtstreeks hoe deze extra inkomsten hun 
levensomstandigheden hebben verbeterd.
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De traceerbaarheid 
van het Fairtrade-systeem
De Fairtrade-sector garandeert de financiële traceerbaarheid van de premies en 
de minimumprijs die de chocolaterie betaalt aan de producenten van Yeyasso.

Matières premières Fairtrade resp. produit Fairtrade
Matières premières non-Fairtrade resp. produit non-Fairtrade
Prime Fairtrade et, le cas échéant, prix minimum Fairtrade

Cacao Fairtrade
Geen Fairtrade-cacao
Fairtrade-premie en, eventueel, minimum Fairtrade-prijs

Mass Balance

La Chocolaterie Galler - RSE 2022 €
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Onze Fairtrade-certificering draagt bij aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties1  :

In 2021 was Galler in de categorie  
cacao het eerste Belgische merk

met het Fairtrade-label. Een iconisch merk op 
de Belgische markt waarvan het engagement al 
navolging kreeg, want ook andere Belgische merken 
(Guylian) hebben ondertussen de stap gezet en er zijn 
gesprekken gestart met nog andere spelers. Zaken in 
beweging zetten en de spelers samenbrengen voor een 
eerlijk en duurzaam model is het keurmerk van Galler, 
dat ook betrokken is bij een project op het terrein met 
de coöperatie Yeyasso in Ivoorkust. Het is hun manier 
om zowel in de toeleveringsketen als bij de 
lokale gemeenschappen actief te zijn.  

Cécile Henrard 
Head of Business Development 

Fairtrade Belgium

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn een oproep 
tot actie van alle landen – arm, rijk en met een gemiddeld inkomen – om welvaart 
te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Ze erkennen dat het 
beëindigen van armoede hand in hand moet gaan met strategieën die een reeks 
sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en 
werkgelegenheid, en dat men tegelijkertijd de klimaatverandering moet bestrijden 
en het milieu moet beschermen. Ze tonen ons de methode die we moeten volgen 
voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

1 Zie bijlage 2 voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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Een eerlijke prijs is het begin 
van de weg, niet het einde! 
In Ivoorkust verdienen 85% van de 
producenten geen leefbaar inkomen.  
De eerlijke sector vertegenwoordigt 
minder dan 20% van de oogst in 
Ivoorkust, de wereldleider in cacao met 
2,2 miljoen ton in 2021.

Wanneer we het inkomen van de plattelandsgezinnen 
bekijken, zien we dat de armoede van cacaoboeren te 
wijten is aan een combinatie van verschillende factoren: 
kleine percelen, lage productiviteit, hoge kosten, weinig of 
geen diversificatie van inkomsten en prijzen die nog steeds 
veel te laag zijn.

De referentieprijs voor een leefbaar inkomen is immers 
een prijs waarmee een gemiddeld landbouwgezin met 
een levensvatbare bedrijfsgrootte en een duurzaam 
productiviteitsniveau een leefbaar inkomen kan 
verdienen.

In deze vergelijking is de referentieproductiviteit 800 kg/
ha en de referentie levensvatbare bedrijfsgrootte 4,4 ha. 
In de regio Man, waar onze partnerlandbouwers wonen, is 
de gemiddelde oppervlakte van de plantages echter slechts 
1,7 ha met een gemiddelde opbrengst van 650 kg/ha.

Zelfs als ze een beetje koffie produceren en nog enkele 
andere kleine teelten hebben, moeten we andere 
hefbomen gebruiken om de overschatting van de grootte 
en de opbrengst ten opzichte van de werkelijkheid te 
compenseren.

Kortom: het betalen van de referentieprijs is wel het 
startpunt van de weg naar behoorlijke welvaart, 
maar het is op zich onvoldoende om deze doelstelling 
te bereiken.

Andere pistes zoals de verbetering van de 
opbrengsten (via betere praktijken), de diversificatie 
van de teelten en inkomsten, de lokale meerwaarde 
en het empowerment van vrouwen moeten worden 
onderzocht en uitgebouwd en moeten zo uiteindelijk 
een duurzaam karakter krijgen.

Daarom voeren we samen met Yeyasso 
twee programma’s op het terrein uit die 
deel uitmaken van een multifactoriële 
benadering van de uitdagingen van 
de cacaosector. Het gaat om People, 
Planet & Cocoa en Virtuous Beans.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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Onze duurzame 
cacaoprogramma’s
Zich inzetten voor een duurzame en transparante 
cacaosector impliceert partnerschappen op lange termijn 
tussen de stakeholders.
Als chocolaterie en onderneming met impact die actief is in een 
van de voor de mens en de planeet meest schadelijke sectoren 
ter wereld, moeten we actie ondernemen met de spelers die zich 
aan de bron van de cacao bevinden.
Sinds januari 2020 werken we samen met de coöperatie Yeyasso. 
Yeyasso betekent ‘dorp van de hoop’ in de Mahouka-taal. De 
coöperatie bevindt zich in Ivoorkust, in de regio Man, in het oosten van 
het land, en telt ongeveer 6000 koffie- en cacaoproducenten. Samen 
hebben we twee lopende duurzaamheidsprogramma’s: People, Planet & 
Cocoa en Virtuous Beans.
1 Als je je afvraagt hoe het verhaal tussen de coöperatie Yeyasso en de chocolaterie Galler begon, ga dan naar het hoofdstuk “Onze ecologische voetafdruk”.
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De coöperatie 
Yeyasso  

koffie- en cacaopro-
ducenten waarvan 

12% 
vrouwen

cacao

koffie

cacao

koffie

ervaring

6000

9 500 
hectare

3 293 
hectare

6 000 
ton 

2 500 
ton 

16 jaar
Een coöperatie is een autonome organisatie 
van personen die zich vrijwillig verenigen om hun 
gemeenschappelijke economische, sociale en 
culturele ambities en behoeften te behartigen 
door middel van een onderneming waarvan ze 
samen eigenaar zijn en die ze democratisch 
controleren.

De missie van Yeyasso is om een veerkrachtige 
coöperatie te zijn die door professionele 
vermarkting, innovatie en duurzaamheid een 
betere toekomst garandeert voor haar leden.
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Fairtrade-
contact-
persoon

Commissie 
premiebeheer

Gender-
commissie

Bestuurder van de 
groep / lokale 

duurzaamheids-
beheerder 

Tussenpersoon 
producenten

Project-
beheerder

Boekhouder Magazijnier Verant-
woordelijke 

traceerbaarheid

Milieucommissie

Vergadering van de afgevaardigden 
van de producenten

Raad 
van bestuur

Directeur

Raad 
van toezicht
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People, Planet & Cocoa 
Het People, Planet & Cocoa-programma, dat in 
januari 2020 werd opgestart, is gebaseerd op de 
drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het 
economische, het sociale en het ecologische 
aspect. 

De ecologische dimensie: bomen 
schieten cacao te hulp

Er is een verband tussen de cacaoteelt en de ontbossing: 
de belangrijkste cacaoproducerende landen zijn de landen 
die hun bossen hebben opgeofferd. Op honderd jaar tijd 
heeft Ivoorkust 80% van zijn bosareaal verloren. Dit is 
grotendeels te wijten aan de monocultuur van cacao.
De verstoringen die resulteren uit de klimaatverandering, 
zullen de cacaoteelt ingrijpend veranderen. Dat geldt in 
West-Afrika waar de verwachte temperatuurstijging in 
het droge seizoen en de beschikbaarheid van water zwaar 
kunnen wegen op de cacaoproductie.
De agrobosbouw helpt dankzij de schaduw van bomen 
om de temperatuur te regelen en het fenomeen van 
verdamping te beperken. De diversiteit aan boomsoorten 
zal helpen om de biodiversiteit en de vruchtbaarheid 
van de bodem te herstellen. De cacaobomen zullen 
minder kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen. Met goed 
uitgevoerde landbouwpraktijken 
 

biedt de agrobosbouw ook de mogelijkheid om de 
opbrengst te verhogen en het systematische gebruik van 
chemische producten te vermijden.

Het agrobosbouwgedeelte van dit programma stond 
onder leiding van Jean-Louis Doucet, Professor tropische 
bosbouw aan de faculteit van Gembloux Agro-Bio Tech 
(ULuik), in samenwerking met Professor Lambert van de 
Universiteit van Nangui Abrogoua, de coöperatie en haar 
cacaoboeren.

1 De Business Partnership Facility (BPF) biedt financiële steun aan bedrijven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden. Het operationele beheer van de BPF is in handen van de Koning Boudewijnstichting.

Ecologisch
Agrobosbouw

Economisch
Diversificatie  

van inkomsten

Sociaal
Empowerment  
van vrouwen

Herkomst 
van de middelen

Directie-generaal 
Ontwikkelingssamenwerking 

en Humanitaire Hulp
(DGD)

Partners
ULuik

Universiteit van Nangui 
Abrogoua Fairtrade België 

& Africa Yeyasso
Galler

Beheerder
Koning Boudewijnstichting 

Business Partnership1
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Aanleg van 4 boomkwekerijen:  omdat de aanvoer van 
jonge bomen problematisch was, moesten er oplossingen 
worden gevonden zodat de coöperatie ze zelf ter plaatse 
kon kweken. Er werden teams opgeleid om jonge bomen 
te kweken in kwekerijen. Die kwekerijen zijn aangelegd 
met lokale en biologisch afbreekbare materialen. Over 
de hele regio Man bekeken hebben de kwekerijen een 
totale capaciteit van 66.000 jonge planten. Dankzij dit 
project heeft de coöperatie nu een nieuwe vaardigheid 
en een extra bron van inkomsten verworven want veel 
nationale en internationale programma’s zijn gericht op 
het ondersteunen van de agrobosbouwteelt van cacao. 

Aanplanting van 59.741 schaduwbomen op 1.994 
hectare: de aangeplante soorten werden gekozen 
met medewerking van de producenten en het gaat om 
fruitbomen (kplé, apki, irvingia petit olas, sinaasappel- 
en mandarijnbomen), bomen die timmerhout leveren 
(fraké, framiré, cedrela, acajou, makoré, samba, 
movingui, niangon, phoé) en peulvruchten om de bodem 
met stikstof te verrijken. Naast hun voordelen voor het 
milieu zijn deze bomen voor de cacaoboeren tijdens 
het laagseizoen voor cacao ook een bron van extra 
inkomsten (juni, juli, augustus) dankzij de verkoop van 
fruit of timmerhout.

De economische dimensie:
de diversificatie van inkomsten

Zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk, volstaat de eerlijke 
prijs die aan de cacaoboeren wordt betaald, niet om hen 
uit de armoede te halen. We hebben daarom samen met de 
coöperatie en 8 vrouwenverenigingen (306 vrouwen) in 
de hele regio Man, rijst- ,maniok- en maïsvelden aangelegd.

Het programma financierde de huur van gronden, 
opleidingen op het gebied van goede landbouwpraktijken, 
machines voor het verwerken van onbewerkte producten 
met het oog op grotere meerwaarde en gemotoriseerde 
driewielers om naar de markt te gaan. De verenigingen 
werden ook gecoacht door een studente van Gembloux 
Agro-Bio Tech en zo konden ze hun productie optimaliseren 
met behulp van gewasrotatie, gemengde teelten (bv. 
peulvruchten) en de productie van compost op basis van 
lokaal organisch materiaal.

De verkregen inkomsten blijven gemeenschappelijk en zullen 
op korte, middellange en lange termijn worden uitgegeven. 
Elke vereniging heeft een Association Villageoise 
d’Epargne et de Crédit (A.V.E.C.) opgericht om aan de 
dringende behoeften van de leden tegemoet te komen, 
maar de winsten worden gespaard om de huur te betalen, 
nieuwe percelen te kopen, zaadgoed en klein materieel te 
kopen waarmee ze de diversificatie-activiteiten van het 
People, Planet & Cocoa-project verder kunnen ontwikkelen.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022

Barbara Haunrez en Jean-Louis Doucet van de faculteit 
Gemboux Agro-Bio Tech volgen de boomkwekerijen ter 
plaatse.
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De financieringsplannen van de diversificatieprojecten met 
de mogelijke toegang tot de markt worden uitgevoerd met 
de steun van de coöperatie en van Dominique Derom, die 
gespecialiseerd is in het begeleiden van organisaties van 
cacaoproducenten in Afrika op het gebied van marketing, 
verkoop en governance.

Zodra de projecten voldoende winst genereren, zal die 
onder de leden worden verdeeld. Het is momenteel moeilijk 
te voorspellen hoe sterk het gezinsinkomen van de 306 
betrokken vrouwen zal stijgen, of om streefdoelen vast te 
leggen. Het gaat immers enerzijds om een project op lange 
termijn en anderzijds nemen de begunstigden het voortouw 
om volledig autonoom te worden. Yeyasso en Galler blijven 
niettemin beschikbaar om hen te ondersteunen en we 
zullen financiële gegevens verzamelen om de impact 
op het inkomen van de gezinnen nauwkeurig te kunnen 
inschatten. 

De sociale dimensie: empowerment van 
vrouwen 

In samenwerking met Fairtrade Africa heeft een lid van 
de vrouwenverenigingen het Fairtrade Africa-programma 
gevolgd: Women’s School of Leadership (WSOL), hetzij zes 
vrouwen en twee mannen. De WSOL is een opleidings- en 
begeleidingsprogramma om de basisvaardigheden van de 

deelnemers op het gebied van leadership en mensenrechten 
te verbeteren. Het doel is om hun capaciteiten op een 
aantal gebieden uit te breiden: persoonlijke ontwikkeling, 
gender, leadership, diversificatie van inkomsten, 
projectbeheer, strategisch onderhandelen, financieel 
beheer en ondernemerschap.

Na de opleiding keert elk lid terug naar zijn gemeenschap 
en geeft hij door wat hij heeft geleerd. De coöperatie 
heeft ook de tussenpersonen van haar producenten1 
betrokken om deze vrouwen van de WSOL te ondersteunen 
bij de bewustmaking binnen hun gemeenschap. Na onze 
gesprekken met hen zagen we significante veranderingen: 
toekenning van landbouwgrond aan vrouwen, deelname 
van vrouwen aan dorpsbijeenkomsten, betrokkenheid bij 
projecten van de gemeenschap voor de diversificatie van 
inkomsten.

1e Oogst 
2022

TOTAAL 14.328 € 

Rijst
Manioc

Maïs

2
6
6

925.000FCFA
2.175.000FCFA
6.300.000FCFA

1.410 €
3.315 €
9.603 €

Aantal
hectare

Winst 
in CFR-frank

Winst 
in €

1 De tussenpersonen zijn cacaoproducenten die groepen cacaoboeren begeleiden en coachen en als schakel tussen het terrein en de coöperatie fungeren.
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Het WSOL-programma heeft me veel 
bijgebracht. Vroeger wist ik niet wat mijn 
rechten waren: vrouwen hebben recht 

op onderwijs, op gezondheid, op een eigen mening 
en mogen niet worden mishandeld. Meisjes gaan 
niet altijd naar school en in de vergaderingen van 
de coöperatie of de dorpen voelen ze zich niet 
aangesproken want ze kunnen niet lezen of schrijven, 
ze worden nergens bij betrokken. Dat moet veranderen. 
Ik heb ook geleerd hoe ik mijn geld beter kan beheren, 
hoe ik een project moet opbouwen, een begroting 
moet opmaken. We begrijpen nu ook wat de voordelen 
van cohesie, van samenwerking zijn. Daarna hebben 
we andere vrouwen bewust gemaakt, we hebben hen 
doorgegeven wat we zelf tijdens de opleiding hebben 
geleerd. We moeten ook de mannen bewust maken 
zodat ze hun vrouwen laten deelnemen aan 
de activiteiten van de coöperatie.

Ericka Dion Wague 
Verantwoordelijke diversificatie voor de coöpe-

ratie Yeyasso

Nu weet ik hoe ik mensen moet bewust 
maken, ik praat met de mensen in mijn 
omgeving. En ik weet wat transparantie en 

onderhandelen is. Wat ik het leukste vond, is dat de 
vrouw recht heeft op grond. Voorheen hadden vrouwen 
nooit recht op grond. Maar nu weet ik dat ik daar recht 
op heb. En ik heb effectief grond gekregen, ik heb 
onderhandeld met mijn oom en ben mijn 
cacaoplantage beginnen aan te planten.

Clarisse Deli 
Cacaoboerin

La Chocolaterie Galler - RSE 2022

Na de opleiding kozen de begunstigden een  
gemeenschappelijk diversificatieproject: op 2 jaar 
tijd 2.160 liter koffiebloesemhoning produceren. Er 
werden dertig bijenkasten geïnstalleerd, verspreid over 
verschillende secties, en de bijenkolonisatie is begonnen.

Ik streef naar een omzet van 5.744.000 CFA-frank 
waarvan 1.944.000 CFA-frank (3.000€) winst. De winst 
zal opnieuw worden geïnvesteerd om een tweede, 
ambitieuzere productiecyclus op te startenen kleine 
lokale winkels te creëren.
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De subsidies van de Koning Boudewijnstichting voor 
het programma People, Planet & Cocoa stoppen 
op 31 december 2022. De diverse dimensies (de 
agrobosbouw, de diversificatie van inkomsten en 
de empowerment van vrouwen) maken nu echter 
integraal deel uit van het partnerschap op lange 
termijn tussen de chocolaterie Galler en de coöperatie 
Yeyasso en zullen dus worden voortgezet.

De Chocolaterie Galler
Koning Boudewijnstich-
ting Coöperatie Yeyasso 
Dominique Derom 1

Totale waarde2 

Financiering  People, Planet 
& Cocoa per partenaire  

222.935 € 
200.000 €
30.000 €
10.000 €

462.935 €

1 Financiering in natura in de vorm van diensten.
2 Ga naar bijlage 3 voor details van de begroting.

2%
Dominique Derom

7% 
Yeyasso

43%
KBS

48%
Galler
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De vrouw op het Ivoriaanse platteland: 
een illustratie van de coöperatie 
Yeyasso in Man

Studie op het terrein onder leiding van 
Nathalie Dosso, doctoraatsstudente 
aan het Institut de recherche en 
Sciences Sociales (Faculteit Sociale 
Wetenschappen – ULuik)

Uittreksel: 
De analyse van de toestand van vrouwen op het 
platteland op basis van onze casestudy wijst op een trage 
en sequentiële evolutie. Er is aanzienlijke vooruitgang 
geboekt op het gebied van bepaalde rechten zoals 
hun toegang tot onderwijs, hun deelname aan het 
verenigingsleven en aan activiteiten die inkomsten 
genereren. Hun rol, die niet onbelangrijk is voor de 
gezinseconomie en economie van de gemeenschap, is 
onweerlegbaar.

Hun beslissingsrecht in het gezin en hun recht op grond 
worden nog steeds betwist. Ze zijn nochtans verre van 
gemarginaliseerd en invloedrijke speelsters.
Die beschikken over de middelen om te onderhandelen en 
weten hoe ze die moeten gebruiken om te bereiken wat ze 
willen. Hun sterke betrokkenheid bij de groepsactiviteiten 
en de economische activiteiten zijn hiervan het bewijs.

Deze studie, die werd uitgevoerd in samenwerking 
met de chocolaterie en de ULuik, resulteerde in de 
implementatie van door vrouwen gekozen projecten 
voor de diversificatie van inkomsten.
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Indicatoren DOELGR
OEP

Jaar 3 % gerealiseerd

Milieu (SDG 13, 15)
# bomen geplant 35.000 59.741 170%

# jonge planten gekweekt in de boomkwekerij/jaar 40.000 66.000 165%

# aangeplante soorten agrobosbouw 11 18 163%

# ha monocultuur van cacao omgezet in agrobossen 874 1994 228%

Evolutie van het gemiddelde gezinsinkomen
# vrouwen betrokken bij activiteiten die inkomsten genereren die verband houden 
met het project

+ 8,2% dankzij Fairtrade-premies.
% afkomstig uit diversificatie: indicator niet meetbaar op korte termijn (lange termijn).  

# cacaoboeren van wie het inkomen boven de extreme armoedegrens ligt 400 306 76,5%

% inkomsten uit andere producten dan cacao 300 indicator niet meetbaar op korte termijn (lange termijn).

Totale opbrengst van het perceel (cacao + agrobosbouwproducten) 30% indicator niet meetbaar op korte termijn (lange termijn).

Omzet gegenereerd door commerciële diversificatieactiviteiten indicator niet meetbaar op korte termijn (lange termijn).

Opleidingen (SDG 5, 12) Niet becijferd 14.328€ 0%

# personen die opleidingen hebben gevolgd
# cacaoboeren die een agrobosbouwsysteem hebben opgezet 200 321 160%

# vrouwen die opleidingen hebben gevolgd 500 871 174%

# vrouwen opgenomen in het project 60 306 510%

# femmes inclues dans le projet 400 306 76,5%

KPI-tabel People, Planet & Cocoa
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Virtuous Beans 
Het Virtuous Beans-programma werd in 2020 
gelanceerd voor een periode van 5 jaar en 
omvat net als het programma People, Planet 
& Cocoa de agrobosbouw, diversificatie van 
inkomsten en empowerment van vrouwen met 
twee extra dimensies: de overgang naar het 
biologische en de verbetering van de kwaliteit 
van de cacaoboon.

Ecologisch
Agrobosbouw

Ecologisch
Overgang naar 

biologische cacao

Economisch
Diversificatie 

van inkomsten

Economisch
Kwaliteit van de boon

Sociaal
Empowerment
van vrouwen

Herkomst 
van de middelen

Directie-generaal 
Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp (DGD)

Partners
ULiège

Zoto
Enabel 

TDC 
Yeyasso 
Galler

Beheerder
IDH

Beyond Chocolate

V irtuous
Beans

Beyond Chocolate is een initiatief dat Belgische 
chocoladebedrijven, retailers, het maatschappelijk 
middenveld en onderzoeksinstellingen samenbrengt 
om duurzame chocolade te promoten, de 
bestaansmiddelen van de boeren te ondersteunen 
en ontbossing tegen te gaan. Beyond Chocolate of 
het Belgian Sustainable Cocoa Partnership (BISCO) 
maakt deel uit van de groep van de ISCO’s, publiek-
private ‘platformen’ voor duurzame cacao. De ISCO’s 
brengen de industrie, de overheidsinstanties en de 
middenveldorganisaties uit chocoladeconsumerende 
landen samen om de duurzaamheid van cacao 
te bevorderen. De andere betrokken landen zijn: 
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Japan en Nederland.
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De agrobosbouw richt zich in dit programma op 
250 hectare cacao waar een overgangsproces naar 
biologische cacao aan de gang is, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan bomen van de familie van de 
vlinderbloemigen. Bepaalde variëteiten vlinderbloemigen 
hebben het voordeel dat ze de bodem verrijken met 
stikstof (op dezelfde manier als groenbemesting), wat 
zeer nuttig is voor de overgang naar biologische cacao. 
De plotse stopzetting van het gebruik van kunstmest 
moet immers gecompenseerd worden. Vandaag zijn er 
6.394 bomen geplant, gemiddeld 25 bomen per hectare.

De diversificatie van inkomsten is gericht op de 
verkoop van verse eieren. Ons programma heeft de 
bouw gefinancierd van een boerderij met 1000 leghennen 
die wordt beheerd door de coöperatie. De vrouwen kopen 
de eieren tegen kostprijs in en verkopen ze op de lokale 
markten. De vrouwen worden gecoacht door Ericka 
Dion Wague en Bertine Gondo Siama van de WSOL. De 
vermarkting, die aan de vrouwen wordt toevertrouwd, 
beoogt het vergroten van hun empowerment door 
het versterken van hun sociale, menselijke en financiële 
kapitaal.

Net als voor People, Planet & Cocoa is het momenteel 
moeilijk om te voorspellen hoe sterk het gezinsinkomen 
van de 306 betrokken vrouwen zal stijgen, of om 
streefdoelen vast te leggen, want het gaat enerzijds 
om een kwestie op lange termijn en anderzijds nemen 
de begunstigden het heft in eigen handen om volledig 
autonoom te worden. Yeyasso en Galler blijven niettemin 
beschikbaar om hen te ondersteunen en we zullen 

financiële gegevens verzamelen om de impact op 
het inkomen van de gezinnen nauwkeurig te kunnen 
inschatten.

De biologische overgang is bezig. Op het einde van 
dit jaar zullen 167 producenten verspreid over 250 
hectare geauditeerd zijn. Onze grootste uitdaging is het 
voorkomen van opbrengstverliezen als gevolg van het 
stopzetten van chemische behandelingen. Er werden 
verschillende acties opgezet:

1. Oogsten om geïnfecteerde of zieke cacaobonen te 
verwijderen;

2. Oogstplanning om te vermijden dat er wordt geoogst 
wanneer de bonen overrijp zijn;

3. Rationeel gebruik van biologisch goedgekeurde 
fytosanitaire producten; 

4. Gecentraliseerde productie van compost.

Het vraagstuk van de bodemkwaliteit is cruciaal. 
Tientallen jaren van monocultuur hebben de 
vruchtbaarheid van de bodem ernstig aangetast. Die 
vruchtbaarheid werd in stand gehouden door de het 
gebruik van kunstmest.
Vandaag moeten we de cacaoteelt herbekijken vanuit 
een duurzaamheidsperspectief. De agrobosbouw is een 
meesterwerk van deze uitdaging, maar we moeten een 
stap verder gaan en werken aan het herstel van de 
bodem. De analyse van de toestand van de bodem en 
de ontwikkeling van oplossingen om die te verbeteren 
werd toevertrouwd aan de faculteit van Gembloux 

Agro- Bio Tech onder leiding van Ludivine Lassois, doctor 
in de Landbouwwetenschappen en bio-ingenieur, die 
verantwoordelijk is voor het duurzame beheer van agro-
ecosystemen.

De kwaliteit van de cacaoboon is de laatste dimensie van 
het Virtuous Beans-programma. Ivoorkust is de belangrijkste 
producent van cacaobonen ter wereld met 2,2 miljoen 
ton in 2021. Het volume is goed, maar dat kan niet altijd 
gezegd worden van de kwaliteit. Er zijn tal van oorzaken: 
klimaatverandering, veroudering van de plantages, lage 
prijzen die de producenten er niet toe aanzetten om een 
gezonde en productieve cacaoplantage te onderhouden en 
minutieus werk te leveren ‘na de oogst’.

Als we de oorzaak van het probleem en niet de symptomen 
willen aanpakken, dan moeten we de prijs van een biologische 
boon van gedifferentieerde kwaliteit verhogen. Dit is ook een 
nichemarkt en een manier om zich te onderscheiden in een 
markt met veel concurrentie.
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Sinds 1 oktober 2019 wordt biologische en fairtrade cacao 
beter naar waarde geschat door de invoering van een 
biopremie van USD 300 per ton bonen. Er worden ook 
premies toegekend voor de kwaliteit van de bonen.
 
De verbetering van de kwaliteit van de bonen van de 
167 producenten die momenteel worden gecertificeerd, 
gebeurt in samenwerking met Zoto. Dit Belgische 
familiebedrijf is gespecialiseerd in consultancyprojecten 
om de kwaliteit van de cacao te verbeteren. Zoi 
Papalexandratou begeleidt het project ter plaatse en op 
afstand. 

Na het uitvoeren van droog- en fermentatietests 
op de productielocaties hebben we het proces op 
grotere schaal gestart in een fermentatiecentrum. 
Het werd gemodelleerd door Zoto en uitgevoerd onder 
leiding van de teams van Yeyasso. In het centrum 
kunnen 120 ton natte en 50 ton droge bonen worden 
opgeslagen. De gecentraliseerde tests beginnen met 
deze nieuwe campagne en dankzij de expertise van 
Zoi Papalexandratou werden er twee protocollen 
gedefinieerd:

het eerste om een sterk, citroenachtig profiel van 
gedroogde bessen en hazelnoten te verkrijgen, ideaal 
voor pure en intense chocolade;
het tweede, kruidig, licht fruitig, met kruidachtige 
aroma’s van brooddeeg en tabak, ideaal voor 
de profielen van klassieke pure chocolade of 
melkchocolade.

Op termijn is onze ambitie tweeledig: één of meer 
nicheproducten van biologisch gecertificeerde cacao met 
oorsprongscertificaat ontwikkelen en aan de coöperatie 
een markt met een hogere meerwaarde bieden.

Coöperatie Yeyasso  
Beyond Chocolate 
De Chocolaterie Galler 
Trade Development Center
ZOTO1

Dominique Derom2

Totale waarde3 

Financiering Virtuous Beans 
per partner 

110.000 € 
102.000 €
72.000 €
50.000 €
15.000 €
5.000 €

354.000 €
1,2 Financiering in natura in de vorm van diensten.
3 Ga naar bijlage 3 voor details van de begroting.

31% 
Yeyasso

2% 
Dominique 

Derom

4% 
ZOTO

14% 
TDC (ENABEL)

29%
Beyond 
Chocolate

20%
Galler

Financieringsaandeel per partner
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Indicatoren DOELGR
OEP

Augustus 
2022

Opmerkingen

Milieu (SDG 13, 15)

Biologische en duurzame 
landbouwpraktijken

# hectare omgezet naar biologische landbouw 250 250 In afwachting van certificering

# soorten aangeplante bomen 10 16

# opbrengst cacao per hectare (kg/ha) 700 626 Lange termijn

Verhoging van het inkomen
# premies verkregen voor biologische cacao en hoge kwaliteit 550 / In ontwikkeling

% biologische productie/hoge kwaliteit verkocht tegen een 
betere prijs

100% / In ontwikkeling

% evolutie van het gemiddelde inkomen van cacaoproducenten 20% / Indicator niet meetbaar op 
korte termijn (lange termijn).  

 Verandering van het gemiddelde gezinsinkomen van de bij het 
project betrokken producenten

/ Indicator niet meetbaar op 
korte termijn (lange termijn).  

Implementatie van goede 
landbouwpraktijken

# producenten opgeleid 150 167 111%

# hectare waar technieken voor de instandhouding van de 
bodem worden toegepast

250 250 100%

Aanplanten van schaduwbomen # bomen geplant 4250 6394 149%

Overlevingskans 80% / Wordt opgemeten in 2023

Een inclusievere samenleving # vrouwen betrokken bij activiteiten die inkomsten genereren 
die verband houden met het project

35 15  In ontwikkeling

KPI-tabel Virtuous Beans 
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Indicatoren DOELGR
OEP

Jaar 3 % gerealiseerd

Milieu (SDG 13, 15)

Overgang naar biologische 
landbouw

% chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt ten opzichte van 
referentiejaar 2020

0% 0%

% kunstmest gebruikt ten opzichte van referentiejaar 2020 (kg) 0% 0%

% natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt ten opzichte van 
referentiejaar 2020 (l)

100% 100% Insecticide 131l - Fungicide 1187 l/ 
(250 ha)

% natuurlijke meststoffen gebruikt ten opzichte van referentie-
jaar 2020 (kg)

100% 100% 10.000 kilo

Bouw van de boerderij met le-
ghennen

# totale omzet uit de verkoop van eieren 39.217€ 0 Over 18 maanden (resultaten eind 
2023) 

# totale omzet uit de verkoop van hennen 4.200€ 0 Over 18 maanden (resultaten eind 
2023) 

# volume (ton) geproduceerde natuurlijke meststof/jaar 100 0 In ontwikkeling 

# de aankoopprijs van voer voor de hennen 20.000€ 24.088€ Productie van onze eigen maïs 
aan de gang

Verbetering van het fermentatie-
proces

# ton gefermenteerd in het fermentatiecentrum/jaar (droge 
cacao)

120 0 Resultaten einde campagne 
2022-2023

% verliezen als gevolg van lagere kwaliteit/jaar 15% 0 Resultaten einde campagne 
2022-2023

# Aantal gedefinieerde organoleptische profielen 2 3 3
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La Chocolaterie Galler - RSE 2022

Ik werk sinds 2017 samen met de coöperatie. Ik heb hen leren kennen 
in het kader van coachingsessies die ik deed voor Enabel. Ik heb hen 3 
jaar opleiding gegeven op het gebied van communicatie en manage-

ment. In het begin waren ze vrij teruggetrokken en geïsoleerd, maar ik voelde 
dat ze wilden vooruitgaan, zaken in beweging wilden zetten en professioneler 
wilden worden. Ik ben dan met hen blijven samenwerken in het kader van hun 
programma’s met Galler. De doelstellingen van de programma’s sluiten aan bij 
die van de coöperatie: zorgen voor autonome en veerkrachtige producenten. 
Naast het marketing- en governance-aspect heb ik hen geholpen bij het finan-
ciële beheer van de coöperatie en meer bepaald bij het ontwikkelen van de di-
versificatie van inkomsten: financieel plan, toegang tot de markt, structurering 
van vrouwengroepen. Bij diversificatieprojecten bestaat de uitdaging erin om 
markten te vinden om producten als maniok of rijst tegen een goede prijs te 
verkopen. Let op, ik doe het werk niet in hun plaats, want ze doen het heel goed, 
maar ik begeleid hen en geef hen tools om professioneler te worden. Op 5 jaar 
tijd zijn ze ongelooflijk geëvolueerd, hebben ze zich aangepast, hun organisatie 
getransformeerd, zich opengesteld voor de wereld, en nu hebben ze in-
ternationaal zeer professionele contacten met nieuwe gecertificeerde 
cacaomarkten.

Dominique Derom 
Marketing- en communicatiecoach 

gespecialiseerd in de cacaosector

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG) van de programma’s People, 
Planet & Cocoa en Virtuous Beans 

Deze programma’s die ondersteund worden door 
overheidsfinanciering, bieden dankzij de samenwerking tussen de 
privésector, de academische wereld en de vertegenwoordigers van 
het maatschappelijke middenveld, een structurerend kader en zijn 
echte katalysatoren voor de ontwikkeling van partnerschappen 
tussen de spelers uit de cacaosector.

Die partnerschappen op lange termijn, waarbij de hele 
waardeketen betrokken is en waarbij stakeholders zich inzetten 
voor meer transparantie en veerkracht, zijn de enige manier om 
te evolueren naar een ethische en duurzame sector.  

Dat is het doel dat de chocolaterie Galler en Yeyasso nastreven: 
samen voor een betere toekomst.

In het kader van de twee programma’s People, 
Planet & Cocoa en Virtuous Beans kreeg de 
coöperatie 44 dagen begeleiding van Dominique 
Derom, gecertificeerd Enabel-coach. Het doel 
van deze coachingsessies was dat de coöperatie 
professioneler zou worden op het gebied van 
marketing, verkoop en governance. 
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In Ivoorkust, waar onze ecologische voetafdruk het grootst 
is, werken we samen met Yeyasso voor een ethischere en 
duurzamere cacao. Maar we ondernemen ook lokaal actie 
binnen ons bedrijf. Onze chocolaterie realiseert samen met 
de bedrijven en verenigingen die actief zijn in de ecologische 
transitie, de circulaire of sociale economie, verschillende 
projecten rond de gemeenschappelijke doelstellingen die 
maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen 
opnemen.  

Onze engagementen 
en lokale 
partnerschappen 
voor de mens en de 
planeet



Van tweede keus naar de eerste rij!

Van meet af aan was de toon gezet: de eerste Galler-
winkel in Vaux-sous-Chèvremont, vlak naast het 
productieatelier, zou het Galler-theater van de smaak 
in al zijn vormen worden. Op genot staat bovendien 
geen gezicht; de ‘eerstekeus’ producten, maar ook 
de ‘onvolmaakte’ of ‘gebroken’ producten liggen er 
broederlijk naast elkaar. Het Galler-team is ervan 
overtuigd dat je heerlijke chocolade niet mag weggooien, 
ook al ziet die chocolade er misschien iets minder goed 
uit, maar hij is nog altijd even lekker.

Deze plaats wordt de ontmoetingsplaats voor buren, 
chocoholics, groepen vrienden of collega’s die graag in 
groep bestellen, maar ook ‘zero waste’-liefhebbers die 
sinds enkele jaren de filosofie aanhangen: “Je gooit geen 
goede producten weg!” De smaak blijft even lekker en de 
prijs is lager, dus iedereen wint!

Inmiddels hebben verspreid over heel Wallonië andere 
winkels van hetzelfde type hun deuren geopend, nl. in 
Liers, Marche-en-Famenne en Fléron. Daar worden de 
smaakpapillen van alle fijnproevers tegen een zacht 
prijsje verwend.

Onze acties voor een circulaire economie

1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10730-2016-INIT/en/pdf

Zero waste  

Slecht nieuws voor de planeet: volgens de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO, 
gaat ongeveer een derde van het voedsel in de wereld 
op een bepaald moment in de voedselvoorzieningsketen 
verloren of wordt verspild. In de Europese Unie gaat het 
jaarlijks om ongeveer 87,6 miljoen ton voedsel1. Verloren 
of verspild voedsel verbruikt ongeveer een kwart van al 
het water dat voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. 
De productie vereist een oppervlakte landbouwgrond 
die gelijk is aan die van China en is verantwoordelijk 
voor ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen. Gewoon toekijken en niets doen is dus 
geen optie.

Door programma’s als Too Good to Go of Phenix op te 
nemen, willen we ons steentje bijdragen. Onverkochte 
artikelen uit onze Galler-winkels en producten die 
nog te kort houdbaar zijn om aan de voorwaarden 
van de verkoop in supermarkten te voldoen, bieden 
we elke dag op deze platformen aan in de vorm 
van chocoladepakketten waarmee we fijnproevers 
verwennen voor een klein prijsje.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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Er gaat niets verloren, er wordt niets 
gecreëerd, alles wordt verwerkt!

Naar schatting gaat wereldwijd ongeveer 14% van het 
voedsel op productieniveau verloren vooraleer het de 
detailhandel bereikt1. Daarom hebben we beslist dat 
ons productieafval niet zou worden verspild, maar zelfs 
nuttig zal zijn voor de planeet. Het zal worden verwerkt 
in een fermentatieproces dat onze chocolade omzet in 
methaan, dat vervolgens dankzij warmtekrachtkoppeling 
wordt omgezet in elektriciteit. Deze recycling helpt 
om het equivalent van 5000 huishoudens van groene 
stroom te voorzien. Het digestaat wordt gevaloriseerd 
als organische bodemverbeteraar in de landbouw. 
Onze partner in dit circulaire economieproces is de groep 
Vanheede, die gespecialiseerd is in afvalbeheer.

Tweedehands, tweede leven!

Om relaties tussen mensen op te bouwen, maar ook om 
zero waste te bevorderen, hebben we met ‘ruilkasten’ 
geïnstalleerd met de hulp van de start-up van Anaïs 
Lemaire ‘II Ressources‘ (ontstaan uit het VentureLab). 
Die twee kasten staan in de kantoren van Galler en 
werknemers kunnen er kleding, gebruiksvoorwerpen, 
decoratie-artikelen, boeken enz. die ze niet meer 
gebruiken in achter laten, zodat anderen er kunnen van 
genieten. Dit model werkt niet alleen bij Galler, maar 
ook bij een tiental andere Luikse bedrijven. Anaïs gaat 
langs bij de bedrijven om bepaalde voorwerpen tussen de 
kasten te laten reizen en de kasten tot leven te brengen. 
Een object dat in de ene entiteit niemand aanspreekt, 
kan in een ander deelnemend bedrijf zeker iemand blij 
maken.

2 https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/fr/?fbclid=IwAR046VzBCJDoHWUqLgK7xm_iapYONJ6ZDyVD9u4gdncn4TvrdkJ4gDUpM7M
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Onze gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen
Zoals gezegd in het hoofdstuk over onze ecologische 
voetafdruk, zijn de verpakkingen van de chocolaterie goed 
voor 4% van de gemiddelde globale voetafdruk van onze 
producten. Een cijfer dat verrassend laag is in vergelijking met 
wat algemeen wordt gedacht, maar dat betekent niet dat we 
niet meer werken aan de impact van onze verpakkingen. 

Onze primaire verpakkingen 

De grootste impact komt van de aluminiumfolie die onze 
chocolade beschermt. Aluminium is niet giftig als het niet 
wordt ingeslikt en is perfect geschikt voor contact met 
levensmiddelen. Tot nu toe is aluminium het materiaal dat zorgt 
voor een optimale houdbaarheid van onze chocolade, zowel wat 
betreft de smaak als wat betreft het risico op kwaliteitsverlies 
door temperatuurschommelingen. En, ja, chocolade is een 
bijzonder gevoelig product! Ook al is naar schatting 30% 
van het gebruikte aluminium afkomstig van recyclage, dit 
materiaal wordt niet meer gerecycled zodra het eindproduct 
is geconsumeerd. Momenteel is het nog steeds moeilijk om 
efficiënte alternatieven te vinden, zowel voor de kwaliteit van 
het product als voor de bescherming van het milieu.
We zoeken dus naar oplossingen op industriële schaal. 
Daarom maken we sinds 2022 deel uit van het project  
« ChocoPack »  van ERA-NET CORNET met als doel de 
ontwikkeling van ecologische verpakkingen met sterke 
barrière-eigenschappen om de kwaliteit van onze producten te 
waarborgen.

Onze secundaire verpakkingen 

Voor onze kartonnen verpakkingen werken we zoveel 
mogelijk met FSC2- of FSC mixed-karton uit Europa. 
Vandaag is 80% van onze kartonnen verpakkingen 
gecertificeerd en we streven naar 100% tegen begin 2026.

Onze tertiaire verpakkingen 

Ook hier is 80% van onze pallets herbruikbaar en wordt 
meermaals geroteerd, nog een aspect van de circulaire 
economie waar de chocolaterie, als dit mogelijk is, de 
voorkeur aan geeft. De overige 20% is voor rekening van de 
kwartpallets van onze displays, die helaas voor eenmalig 
gebruik zijn, maar die wel gerecycled worden. De kartonnen 
tussenvellen voor de pallets en de plasticfolie worden ook 
gerecycled door gespecialiseerde bedrijven. 

Voor al onze verpakkingen hebben we 
een actieplan opgesteld op korte (juni 
2023), middellange (december 2024) 
en lange termijn (2026), zowel wat de 
methode voor het selecteren van onze 
leveranciers als wat de milieukwaliteit 
van de verpakkingen betreft. Het meten 
van de evolutie van de impact ervan zal 
worden gecontroleerd door Glimpact.
 

1 Het project ERA-NET CORNET (Collective Research NETworking) wil het collectief onde-

rzoeksbeleid en de collectieve onderzoekspraktijken in Europa efficiënter maken. Collec-

tief onderzoek is de naam die wordt gegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) door 

onderzoeksinstellingen of gespecialiseerde technologische centra die werken voor vereni-

gingen en federaties ten behoeve van hun aangesloten bedrijven, in het algemeen kleine 

en middelgrote ondernemingen (kmo’s), om aan hun innovatiebehoeften te voldoen.
2 De Forest Stewardship Council (FSC) promoot ecologisch geschikt, sociaal correct 

en economisch leefbaar bosbeheer. FSC 100%: het hele product (elke vezel en elk on-

derdeel) is afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen. FSC Mix: minstens 70 % van de 

houtvezels is afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen en/of gerecyclede houtvezels. De 

rest mag bestaan uit gerecyclede vezels en/of ‘gecontroleerde’ vezels.
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Weg met plastic 
flessen! 
Elk jaar dronk het Galler-personeel bijna 9.500 flessen 
water van 1,5l en 21.000 flessen van 0,5l. Als we die 
flessen allemaal op elkaar hadden gestapeld, waren ze 
goed geweest voor twee torens van meer dan 2700 m en 
2900 m hoog en hadden de hoogste wolkenkrabbers ter 
wereld dus in hun schaduw gestaan.

Nadat we verschillende alternatieven voor die plastic 
waterflessen hadden onderzocht, gaven we aan elke 
medewerker een esthetische en robuuste drinkbus 
(behalve in het atelier om redenen van voedselveiligheid). 
Dat was helaas slechts een deel van de oplossing. Niet 
iedereen hield immers van de smaak van leidingwater. 
Toen kwam Source 21, een lokaal bedrijf uit Herve 
dat gespecialiseerd is in filteroplossingen, in beeld. Zij 
installeerden in onze kantoren en in het productieatelier 
waterzuiveringsfilters (omgekeerde osmose en ultrafijne 
filtering tot 0,0001 micron) die iedereen van water van 
goede kwaliteit voorzien.

Galler Towers
(over een periode van 1 jaar)

2700 m (flessen van  1,5l)

2900 m (flessen van  0,5l)

Burj Khalifa (Dubai) : 828 m
Abra Al Bait Towers (Mekka) : 601 m
One World Trade Center (NY) : 541 m

Williw Towers (Chicago) : 527 m
Tour Eiffel (Frankrijk) : 324 m

...
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De vergroening van 
onze chocolaterie

Een boom planten is leven geven aan 
een heel ecosysteem. 

Wanneer we ons inzetten voor de mens en de planeet, 
redeneren we in termen van ecosystemen. Onze 
chocolaterie, onze medewerkers, maar ook de fauna en 
flora om ons heen delen allemaal dezelfde omgeving.
We hebben daarom beslist om enkele tientallen vierkante 
meter van het kale beton van onze parkeerplaats 
te gebruiken om er inheemse levende hagen en 
grasstroken met wilde bloemen aan te planten en 
om die tot leven te brengen met nestkastjes en een 
insectenhotel.

Een eenvoudige vergroening als deze herstelt de 
biodiversiteit en het ecologische netwerk, helpt bij het 
bestrijden van de klimaatopwarming in de stad en van 
de ondoordringbaarheid van de bodem en heeft ook een 
positief effect op het welzijn van de medewerkers. Deze 
eerste bescheiden stap vraagt uiteraard om bijkomende 
stappen!

Grasstroken
met wilde bloemenLevende hagenInsectenhotelNestkastjes
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Mobiliteit, meer dan een kwestie 
van een wagenpark!
Het wegvervoer vertegenwoordigt ongeveer een 
vijfde van de CO2-emissies van de Europese Unie.  
In deze sector zijn personenwagens een van de 
grootste vervuilers, want ze zijn goed voor 60,6% 
van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer in 
Europa. Als we de doelstelling willen halen om onze 
CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen, 
moeten we alle middelen aangrijpen om onze impact 
te verkleinen.

De energietransitie van ons wagenpark

Zoals voor al onze engagementen, zijn we begonnen met 
een studie die ons zal helpen om objectieve keuzes te 
maken op basis van meetbare en onpartijdige gegevens. 
Daarom hebben we een beroep gedaan op een bedrijf 
met een wetenschappelijk profiel dat is gespecialiseerd in 
de energietransitie van wagenparken.

Courant Alternatif combineert de vaardigheden van een 
ingenieur elektromechanica en doctor in de toegepaste 
wetenschappen, Yves Toussaint, met die van een fleet ma-
nager, Nelly Mujinga. Na een vergelijkende studie van de 
economische en ecologische prestaties van elk motortype 
(diesel, benzine, hybride en elektrisch), hebben we een in-
terne enquête gehouden om de profielen van bestuurders 
vast te stellen en een strategie over 3 jaar te ontwikkelen.

Tegen 2026 zal de CO2 van ons wagenpark minstens 54% 
lager zijn voor de uitlaatgassen en 41% voor de levenscy-
clus.

Deze doelstelling zal tijdens de transitie voortdurend 
opgevolgd worden om zo afhankelijk van het aanbod 
van de autofabrikanten in termen van autonomie en 
autoprijzen nog bijkomende stappen te zetten.

De chocolaterie Galler zet zich al jaren in 
voor de planeet via een globaal ethisch en 

duurzaam actieplan voor al haar activiteiten. Het bedrijf 
heeft met overtuiging en enthousiasme gekozen voor 
een aanpak waarvan een van de aspecten is gericht op 
het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Bij deze 
aanpak hoort de implementatie van een ethisch en 
duurzaam bedrijfswagenpark. Om het succes van het 
project te garanderen, werd een ethisch comité belast 
met de opvolging van het strategisch plan en werkt 
het nauw samen met de IT- en HR-verantwoordelijken 
en met het team van Courant Alternatif. We zijn 
enthousiast over deze samenwerking waarbij we 
onszelf alle vragen durven te stellen, met als doel om 
zo ver mogelijk te gaan, maar tegelijkertijd flexibel 
te blijven. We moeten immers niet alleen rekening 
houden met het milieuaspect maar ook met 
het menselijke aspect van deze transitie.

Yves Toussaint  
Medeoprichter Courant Alternatif

Emissies door vervoer 
in de EU

Uitsplitsing van de uitstoot van broeikasgassen 
per vervoerswijze (2019)

14,0%
Navigation maritime

1,3%
Motocyclettes

11,0%
Camions légers

27,1%
Camions lourds

60,6%
Voitures

71,7%
Transport routier0,5%

Autre

0,4%
Chemin de fer

13,4%
Aviation civile

La Chocolaterie Galler - RSE 2022

60

DE PARADIGMAVERSCHUIVING ONZE FAIRTRADE 
CACAO

ONZE DUURZAME 
CACAOPROGRAMMA’S

ONZE ENGAGEMENTEN EN 
LOKALE PARTNERS

DE CONSUM’ACTOR ONZE 
GOVERNANCE

ONZE 
CIJFERS

EN DE 
TOEKOMST

BIJLAGENONZE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK

WIE ZIJN WE?IN EEN NOTENDOP ONZE 
BESTAANSREDEN



Telewerken, goed voor de mens, goed 
voor de planeet!

Naast voordelen voor het welzijn biedt telewerken ook 
mogelijkheden om de mobiliteitsstromen te verminderen 
wat gunstige effecten heeft voor de files, de uitstoot van 
broeikasgassen en van verontreinigende stoffen.
Door medewerkers met een bedrijfswagen één dag per 
week te laten telewerken, besparen we nog eens 8 ton 
CO2 per jaar.

Een stap verder met de rationalisering 
van zakenreizen

Minder onnodige kilometers maken is nog een bron 
van CO2-besparing. Door de voorkeur te geven aan de 
werkplek die het dichtst bij huis ligt en de klantroutes te 
herbekijken, besparen we nog eens 20 ton!

Een mobiliteitsplan, onze volgende stap

Carpooling, car-sharing, fietsen en het openbaar vervoer 
zijn allemaal oplossingen die kunnen worden voorgesteld 
aan de medewerkers van wie het profiel zich daartoe 
leent. Vanaf 2023 zullen we die profielen bekijken om 
samen met hen flexibele en comfortabele antwoorden 
te vinden die van de auto het allerlaatste alternatief 
maken. We willen die vervoerswijze niet demoniseren, 
maar de milieuproblemen zijn zo ernstig dat de auto 
moet beantwoorden aan een reële behoefte en niet 
langer een gemaksoplossing mag zijn.

Post

CO2/T/jaar

%

2022 2023-26

Huidig wagenpark

491 -228 -8 -20 235

100% -47% -1,6% -4% -52,6%

Elektrificatie van het 
wagenpark

(Levenscyclus en rijden)

Telewerken
(7 personen 1 dag/week)

Rationalisering van 
zakenreizen

Totaal

Het mobiliteitsplan richt zich tot alle medewerkers van de chocolaterie en niet alleen tot medewerkers met een bedrijfswagen. Om de 

globale impact en de vermindering ervan te meten, doen we een beroep op een gespecialiseerde dienst.

Vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot in ton voor het bedrijfswagenpark van de chocolaterie:
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De last mile-uitdaging
De ‘last mile’ zijn alle activiteiten die worden uitgevoerd 
in het laatste deel van de distributieketen van goederen 
of diensten.

Die zijn bijzonder inefficiënt op het vlak van budget, 
ecologie en organisatie. De ‘last mile’ is met 20% tot 
50% van de totale leveringskost immers de duurste 
stap, terwijl de lichte bedrijfswagens die worden gebruikt 
voor de leveringen, goed zijn voor 30% van de uitstoot 
van broeikasgassen in de stad. Deze ‘last mile’ neemt 
op de weg ook 20 tot 40 % van de voor gemotoriseerd 
vervoer voorziene ruimte in en is dus duidelijk een van 
de hoofdschuldigen van de files die ons dagelijks leven 
verpesten1 !

Als Luiks bedrijf met respect voor zijn stad hebben we 
dit probleem grondig aangepakt. Eind 2020 namen we 
contact op met Rayon9, een bedrijf van fietskoeriers. 
Het doel van deze coöperatieve sociale economie is bij 
te dragen aan het ontwikkelen en bevorderen van de 
zachte mobiliteit in de stad, wat ‘beter samenleven’ 
en de verbetering van de leefomgeving bevordert door 
de verkeershinder te verminderen (files, CO2-emissies, 
schadelijke deeltjes, lawaaioverlast, gevaar,...). Via de 
werkgelegenheid wil het bedrijf ook meewerken aan de 
uitbouw van een nieuw sociaal-economisch model dat 
jongeren een waardige en duurzame socio-professionele 
toekomst kan bieden.

Van begin januari 2021 tot eind augustus 2022 deed 
Rayon9 voor de chocolaterie 428 leveringen op 68 
verschillende plaatsen, samen goed voor iets meer dan 
1500 km en voor een besparing van 300 kilo CO2, het 
equivalent van 11 smartphones!

Zodra andere bedrijven in de rest van België dezelfde 
professionele dienst aanbieden als Rayon9, zullen we niet 
nalaten om onze jacht op de last mile uit te breiden!

1 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20prospective%20logistique%20urbaine%20collaborativeVF.pdf : ces chiffres sont également valables pour la Belgique. 
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 Ondersteuning van de gezondheid

De actie Chococlef met de Belgische Multiple Sclerose 
Liga waarvan de opbrengsten onder verschillende 
vormen integraal naar de patiënten gaan: ondersteuning 
van onderzoek, luisteren en begeleiding, financiële en 
materiële hulp, belangenbehartiging en begeleiding in 
de arbeidswereld.

Dit jaar vieren we de 40e verjaardag van onze 
samenwerking.

In totaal werden bijna 450.000 repen, het icoon van de 
chocolaterie, verkocht om de Liga te steunen (Wallonië 
en Vlaanderen).

De Mucovereniging zet zich voor een beter en langer 
leven voor kinderen, jongeren en volwassenen in België 
die lijden aan mucoviscidose, en ze organiseert de ‘Green 
van de Hoop‘-wedstrijden die van april tot september in 
een dertigtal golfclubs in België plaatsvinden om de strijd 
tegen mucoviscidose te steunen.

De actie Move4Cancer met AG Insurance.

De vzw Mistral Gagnant die kinderen opnieuw moed en 
hoop geeft in hun strijd tegen ziekte.

Verenigingen helpen bij het opzetten van 
‘chocoladeactiviteiten’ zit in het DNA van 
de chocolaterie, want subsidies en andere 
schenkingen volstaan niet om alle behoeften 
van die verenigingen te dekken. Al vele jaren 
ondersteunen we verschillende activiteiten, een 
aanpak die zowel solidair als consequent is met 
onze strategie van merkactivering.

Ondersteuning van personen met een 
beperking  

De actie Coccinelles met de vzw Les Coccinelles, een 
woon-zorgcentrum voor volwassenen met cerebrale 
parese.

De actie Oeufs’Reux met de vzw Perce Neige te Namen, 
een opvangcentrum voor kinderen met een meervoudige 
beperking.

De Paasactie van de Brusselse vzw CEP ter ondersteuning 
van Les Fougères en Les Freesias, twee opvangcentra 
voor volwassenen met een beperking.

Het Comité Clairval te Barvaux, een collectief dat geld 
inzamelt om een instelling te ondersteunen die meer dan 
400 gehandicapten opvangt.

Onze steun aan de samenleving
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Ondersteuning van inclusie en gelijke 
kansen

United Fund for Belgium en hun ambassadeur 
Vincent Vanasch treden op als ‘tussenpersoon’ tussen 
schenkers en Belgische verenigingen om zo geld in te 
zamelen en projecten voor maatschappelijke integratie 
te financieren in heel België.

Het Institut de Schaltin vangt kinderen en 
adolescenten op die in moeilijke situaties zitten.

En tot slot, onze kleine protegé, de huiswerkschool La 
Place. La Place vangt kinderen uit kansarme gezinnen 
op om hen te helpen, zelfvertrouwen te geven en 
maximale kansen te bieden.

Tijdens de eerste lockdown stelde de school vast dat geen enkel gezin internet had. En bij een bezoek aan 
Oostende in 2021 bleek dat 18 van de 20 aanwezige kinderen nog nooit de zee hadden gezien! Om die redenen 
mist de Chocolaterie geen enkel feest van La Place en schenkt ze elk jaar Paaseitjes en chocolade op het 

einde van het jaar. In 2021 hebben we onze steun uitgebreid en hebben we in samenwerking met de Federatie van 
Huiswerkscholen, aan alle huiswerkscholen in de provincie Luik tienduizenden Rawettes geschonken. Zin geven 
aan smaak is geen holle slogan!

Luc Pire
Medeoprichter en penningmeester van de huiswerkschool La Place 

Voorzitter van de Werkgroep Ethiek van de chocolaterie Galler
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Onze 
samenwerking met 
maatwerkbedrijven

Je merkt het: de convergentie van belangen is 
ons leitmotiv. Voor de verpakking van bepaalde 
producten doen we een beroep op twee 
maatwerkbedrijven. Deze uitbesteding draagt 
bij aan gelijke kansen voor iedereen: iedereen 
mag werk hebben en geld verdienen.

Het doel van Travie (‘Travail’ + ‘Vie’) is 
bijdragen aan de integratie van personen 
met een beperking in de maatschappij door 

hen nuttig en  betaald werk te bieden. Het jarenlange 
partnerschap met het bedrijf Galler is voor Travie heel 
erg belangrijk omdat het helpt om deze doelstelling te 
bereiken. Bovendien is het werk dat we uitvoeren voor 
Galler, geschikt voor een grote meerderheid van onze 
werknemers en niet alleen voor de besten, wat eigenlijk 
nog belangrijker is. Zonder dit soort werk zouden we 
misschien voor moeilijke keuzes komen te staan bij 
het opstellen van het profiel van onze werknemers, en 
dat is niet het DNA van Travie. We willen immers werk 
kunnen bieden aan al onze werknemers. Ter info: het 
werk dat we voor Galler in 2021 hebben uitgevoerd, 
was goed voor 30.000 werkuren, of het 
equivalent van 20 FTE’s.

De chocolaterie Galler is een van de trouwste 
klanten van L’Atelier. Al meer dan 20 jaar 
werken we immers nauw samen aan het 

succes van diverse projecten zoals het verpakken van 
mini-repen, het opbouwen en vullen van displays, het 
flowpacken van chocoladerepen en sinds kort het 
verpakken van Rawettes. Dankzij de vele projecten 
die Galler aan L’Atelier toevertrouwt, kan ons bedrijf 
het hele jaar door aangepast, regelmatig en correct 
betaald werk bieden aan mensen met een beperking. 
Deze interessante en gediversifieerde projecten dragen 
bij aan de eigenwaarde van onze medewerkers en 
aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Ons 
maatwerkbedrijf is er trots op te mogen samenwerken 
met bedrijven die net als wij begaan zijn met het 
welzijn van de werknemers.

Nicolas Paulus 
Productiemanager « Travie » 

Maxime Goffinet 
Algemeen Directeur van ‘L’Atelier’
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De consum’actor
Tientallen jaren lang concentreerden de uitdagingen 
rond de chocoladeconsumptie zich aan het begin 
van de keten. Er werden initiatieven genomen waarbij 
te weinig rekening werd gehouden met de consument. 
We zijn er echter van overtuigd dat het essentieel is 
om het begin en einde van de keten te convergeren als 
we zaken in beweging willen zetten en een echte impact 
willen hebben. De consument is de belangrijkste speler bij 
die convergentie want zijn kracht ligt in het feit dat hij met 
zijn beslissing om zijn geld te besteden aan de aankoop van 
een product, een bijdrage levert aan het inkomstenproces van 
de keten. Hij is dus de ultieme kracht. Als hij ervoor kiest om 
op een andere manier te gaan consumeren, om duurzaamheid 
op te nemen in zijn aanpak, wordt hij een ‘change agent’.

Onze uitdaging bestaat er dan ook in om van deze consument 
een consum’actor te maken.



Hoe maak je van de consument 
een consum’actor?

Wanneer iemand beslist om chocolade te kopen, dan 
is dat in de eerste plaats om zichzelf te verwennen of 
om een verwenmoment met iemand te delen. Om dit 
echt een meerwaarde te geven, willen we zin geven aan 
smaak.

Dit resulteert in 4 directe voordelen voor de consument.

Het eerste voordeel is de smaak en de verschillende 
smaakvariëteiten die we aanbieden. Ze vormen ons 
historisch DNA. Dit is de basis van onze relatie met de 
consument.

Ten tweede hebben we altijd veel aandacht gehad 
voor de kwaliteit van onze producten en dus voor de 
selectie van grondstoffen. We geven de voorkeur aan 
natuurlijke ingrediënten om recepten te creëren zonder 
bewaarmiddelen en kunstmatige aromastoffen. In 
2019 hebben we een denktank rond voeding opgericht 
waarin een voedingstherapeute zit. We hebben 
een voedingscharter opgesteld bestaande uit 6 
engagementen.

Suikers
Geleidelijk het suikergehalte 
en de zoetheid verminderen
De voorkeur geven aan de 
meest natuurlijke suikers

Vetten
De voorkeur geven aan 
gezondheidsbevorderende 
vetzuren
Streven naar het meest 
betrouwbare gehalte aan 
transvetzuren

Eiwitten
De voorkeur geven aan de 
vervanging van een deel van 
de vetten/suikers door plan-
taardige eiwitten

Vezels
De voorkeur geven aan de 
vervanging van een deel 
van de vetten/suikers door 
vezels

1. Onze medewerkers erbij betrekken
Bewustmaking van het belang van voeding

2. Onze producten controleren
Beoordeling door een voedingsexpert

3. Hoogwaardige grondstoffen selecteren
De voorkeur geven aan hoogwaardige grondstoffen (zonder GGO’s, met weinig pesticiden, additieven zonder 
gevaar voor de gezondheid,…)

4. Onze recepten verbeteren door tegemoet te komen aan de smaakverwachtingen van 
consumenten (4 dimensies)

5. De consument informeren
a. De hoge voedingswaarde van chocolade en zijn voordelen voor de gezondheid valoriseren
b. Het vezelgehalte van onze bestaande producten valoriseren (etikettering, claim, ...)
c. Communiceren per portie (rekening houden met de grootte van het product en niet per 100 g)
d. Communiceren over de voedingsaanpak

6. Natuurlijk innoveren
Systematisch voedingsdoelen opnemen bij de ontwikkeling van nieuwe Galler-producten

Ons voedingscharter
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De chocolaterie Galler is zich terdege bewust van de grote 
menselijke, ethische en economische uitdagingen
en deed daarom begin 2019 een beroep op mij om haar 
verantwoorde voedingsaanpak te helpen vormgeven. Dit 
project bestaat uit verschillende fasen:

Opleiding geven aan het personeel over de uitdagingen 
in verband met voeding (duidelijke verbanden 
tussen voeding en gezondheid, huidige excessen van 
de agrovoedingsindustrie/ethiek, groeiende publieke 
belangstelling voor gezondere voeding, opkomst van 
nieuwe markten...).

De ontwikkeling van een audittool voor voeding op 
maat, d.w.z. een gestructureerde en systematische 
aanpak die is gericht op de kwantitatieve analyse 
(voedingswaarden) en kwalitatieve analyse (lijst van 
de ingrediënten) van de Galler-assortimenten, om ze te 
positioneren op de voeding/gezondheidsas. Met deze tool 
kunnen we de sterke en zwakke punten op het gebied van 
voeding aan het licht brengen, door ze te situeren ten 
opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare producten 
op de markt

De ontwikkeling van een « werkgroep voeding » 
met leden van de directie, markethic, kwaliteit, R&D, 
productie... Het doel is om de voedings-gezondheidsas 
concreet te ontwikkelen met inachtneming van 
de organoleptische, technische, economische en 
regelgevende beperkingen, en meer bepaald:

om prioriteiten te bepalen voor de continue verbetering op 

het gebied van voeding;

om de samenstelling van bepaalde producten te 

herbekijken zodat ze beter aansluit bij de huidige 

uitdagingen op het gebied van voeding;

om bij de samenstelling van nieuwe producten rekening te 

houden met de benchmarks voor voeding;

om de voordelen van producten op het gebied van voeding 

beter te benutten/communiceren (bv. voedingsclaims);

om een globale communicatiestrategie te ontwikkelen, 

die transparant is over het gehalte en de uitdagingen van 

de verantwoorde voedingsaanpak in het bedrijf.

Helene Wacquier 
Voedingstherapeute

Ons doel is om tegen 2024 dit voedingscharter toe te 
passen op ons hele productassortiment en zo een aanbod 
te bieden dat nog steeds lekker is maar ook aandacht 
heeft voor de gezondheid van onze consumenten.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de 
assortimenten die al zijn geanalyseerd.

We verlagen het suikergehalte van onze recepten en 
verhogen het vezelgehalte. We hebben er ook voor 
gekozen om geen palmolie meer te gebruiken in onze 
producten, maar we zijn nog steeds aan het nadenken 
over die complexe kwestie. We zijn er immers niet 
100% van overtuigd dat dit DE oplossing is, want de 
alternatieven bieden, als ze omgezet worden op zeer 
grote schaal, geen betere oplossingen en zijn zelfs nog 
schadelijker voor de planeet. We moeten nog verder 
onderzoek doen om het probleem te objectiveren en 
de uitdagingen van de productie van palmolie, die van 
de consumentensectoren en de reële impact van de 
verschillende alternatieven te begrijpen.
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Repen

Mini repen 

Tabletten 

Smeerpasta’s

Eieren

Roomijs

Reeds 
gecontroleerde 
asortimenten 
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Het derde voordeel dat we bieden is een betaalbare prijs. 
Om onze chocolade toegankelijk te maken voor zoveel 
mogelijk mensen en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
consum’actors achter onze engagementen kunnen staan, 
letten we op de prijs en zorgen we ervoor dat we de juiste 
economische voorwaarden creëren voor de consument om 
een consum’actor te worden. We willen niet een bedrag 
overschrijden dat bepaalde chocoladeliefhebbers om 
financiële redenen zou uitsluiten.

We hebben beslist om het principe « een euro voor een 
euro » toe te passen. Elke euro die om ethische en duurzame 
redenen extra wordt betaald aan onze producenten in 
Ivoorkust, moet de euro zijn die de consument op het einde 
van de rit betaalt, zonder dat elke tussenpersoon er nog 
zijn winstmarge aan toevoegt!

Het vierde voordeel, tot slot, is de smaak! Als de 
consument zichzelf tegen een betaalbare en eerlijke prijs 
verwent met een reep chocolade die niet schadelijk is 
voor zijn gezondheid, draagt hij bij aan een betere wereld 
en zet hij zich samen met ons in. Hij wordt de facto een 
consum’actor.

Tijdens onze zoektocht naar authenticiteit 
voor een project met impact beseften we 
al heel vroeg dat de manier

waarop de meerkosten worden doorberekend 
een sleutelelement zou zijn! Tot nu toe namen de 
verschillende stakeholders tijdens de hele keten 
immers een winstmarge. Uiteindelijk was het de 
consument die alle gewicht van de aanpak moest 
dragen, en dat was niet eerlijk. We hebben daarom 
het principe van een euro voor een euro ingevoerd 
en met alle betrokken partijen onderhandeld zodat 
de euro die in het begin meer wordt betaald, de 
euro is die de klant betaalt. Producten die passen 
in een verantwoorde aanpak, moeten makkelijk 
toegankelijk zijn en mogen niet voorbehouden zijn 
voor een deel van de bevolking. Anders zal 
er nooit iets veranderen.

Valérie Stefenatto
Copiloot markethic 

Product met

ZIN: 
je tanden zetten in een 
stuk ethische chocolade

Het plezier
van de

SMAAK

Nadenken over

VOEDING

Betaalbare 
kwaliteit:

EEN 
EERLIJKE

PRIJS
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Hoe kunnen we het publiek bereiken?
We hebben een strategie genaamd Markethic©1 (en niet 
Marketing).

Wat betekent dat?
We hebben de ethiek in onze aanpak opgenomen, 
maar het is geen ‘green marketing’. Het is een echt 
engagement voor duurzaamheid. Elke initiatief wordt 
genomen omdat het zin heeft en omdat het waarde 
creëert voor ons ecosysteem.

We moeten constant onze beslissingen beoordelen in 
een wereld vol gevestigde ideeën en valse waarheden 
over duurzaamheid.
 
Soms kiezen we ervoor om tegen de stroom in te gaan 
omdat we niet willen liegen tegen onze klanten en 
collectief blind blijven voor bepaalde onderwerpen.

We hebben ook de term Brandethic©1 gedeponeerd, 
omdat onze merkstrategie op dezelfde beginselen 
is gebaseerd. Het merk is de directe link met het 
publiek, waardoor zowel het bedrijf als de consument 
zich kan uiten en zich ermee kan identificeren, en 
gemeenschappelijke waarden kan delen.
Om deze synergie met de buitenwereld te creëren, 
hebben we 4 communicatiepijlers vastgesteld om onze 
aanpak zo goed mogelijk te verduidelijken.

1 Markhetic: in 2020 gedeponeerd door de Chocolaterie

0201 03 04
Een collectief Echt lokaal Duurzamer Natuurlijker

 
 
 

 
 

De attitude en werkwijze 
van diegenen die aan de 
basis liggen van het 
aanbod van het merk.
Een collectief wordt 
gedefinieerd als de 
bijeenkomst van 
verschillende personen die 
een of meer 
gemeenschappelijke 
doelen nastreven, onder 
leiding van de leden.

Een Belgische 
chocolaterie die 
ontstaan is in de regio 
Luik.
Het merk ademt de 
mentaliteit, de geest en 
het karakter van de streek 
van herkomst uit: 
levenskwaliteit, vreugde, 
gastvrijheid, solidariteit, 
onafhankelijkheid van 
geest, zin voor zelfspot, 
sympathie.

Duurzame ingrediënten. 
Het engagement voor 
eerlijke handel garandeert 
de duurzaamheid van 
hoogwaardige 
ingrediënten.

Een ongeëvenaarde 
smaak, versterkt door 
het gebruik van 
natuurlijke ingrediënten.
Kwaliteit en een 
verscheidenheid aan 
smaken, met de vulling
als specialiteit van het 
huis.
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Om beter te kunnen informeren en transparant te kunnen 
communiceren, hebben we op onze website een blog 
aangemaakt waar we regelmatig uitleg zullen geven over 
onze verschillende acties. We hebben een database met 
personen die graag op de hoogte willen blijven van de 
voortgang en nieuwigheden via e-mail, met inachtneming 
van de AVG-regels1. 

We hebben een consum’actors-dienst opgericht die alle 
externe verzoeken en klachten beantwoordt. Die kunnen 
betrekking hebben op de kwaliteit van een product of 
dienst, zoals vragen om verduidelijking. 

Op dit moment ontvangen we ongeveer 260 verzoeken per 
jaar. Ze worden allemaal binnen de 15 dagen verwerkt.

1 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het Europese kader voor de verwerking en verspreiding van persoonsgegevens waarop bedrijven zich baseren om diensten en producten aan te bieden.

Dag meneer,

Op verzoek van een van uw medewerksters stuur ik 
u enkele foto’s van de chocoladereep van mijn zoon 
en een foto met de houdbaarheidsdatum en het 
lotnummer.

Bedankt voor uw reactievermogen en 
professionalisme.

Mevrouw C. Hallo,
Bedankt voor uw snelle reactie. 
Hier vindt u de gevraagde informatie:
aankoop: Carrefour, V.
laatste aankoop: 10 februari 2022
uiterste gebruiksdatum: 23 augustus 
2023
lotnummer: L12942 (idem voor de 
andere tabletten in de kelder)
mijn adres: C.
mijn telefoonnummer: 0.

Met vriendelijke groeten
Dominique

Mevrouw,

Ik neem terug contact met u op naar aanleiding van 
mijn vorige e-mail. Ik wil u oprecht bedanken voor de 
doos met 24 GALLER mini repen, die ik vandaag heb 
ontvangen. 

Ik dank u ook voor het feit dat u mijn ontevredenheid 
ernstig hebt genomen en ik heb begrip voor de 
problemen die de detailhandelaar mogelijk heeft 
ondervonden (temperatuur niet gerespecteerd 
tijdens de opslag..). 

U kunt erop rekenen dat ik in mijn omgeving het 
goede imago van uw bedrijf zal blijven uitdragen. 

Met vriendelijke groeten,

Brigitte

La Chocolaterie Galler - RSE 2022

72

DE PARADIGMAVERSCHUIVING ONZE FAIRTRADE 
CACAO

ONZE DUURZAME 
CACAOPROGRAMMA’S

ONZE ENGAGEMENTEN EN 
LOKALE PARTNERS

DE CONSUM’ACTOR ONZE 
GOVERNANCE

ONZE 
CIJFERS

EN DE 
TOEKOMST

BIJLAGENONZE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK

WIE ZIJN WE?IN EEN NOTENDOP ONZE 
BESTAANSREDEN



We selecteren onze partners altijd met de grootste 
zorgvuldigheid. Ze moeten onze waarden delen en onze 
engagementen ondersteunen. We aanvaarden nooit 
relaties alleen voor financiële doeleinden. Ze moeten 
bijdragen aan onze bestaansreden en deze dienen.

Naast heerlijke jeugdherinneringen op weg 
naar school, toen ik aan de winkel van de 
chocolaterie in Vaux-sous-Chèvremont 

stopte om een reep chocolade te kopen, staat Galler 
ook voor het verlangen naar een betere wereld waar 
de kwaliteit van een product evenzeer terugkomt 
in de smaak van de ingrediënten als in de manier 
waarop ze zijn geproduceerd.

Jonas Gerckens
Belgische skipper
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We maken gebruik van de sociale netwerken om te 
communiceren, maar we slaan nooit munt uit onze 
aanwezigheid: de influencers die over ons berichten, zijn 
vrij om dat te doen.

We delen ons bedrijfsproject en onze engagementen 
met de wereld van ondernemers. We inspireren, doen 
aan bewustmaking, wisselen goede praktijken uit, 
met andere woorden, we bevorderen alles wat andere 
economische spelers kan helpen op weg naar sociale en 
ecologische veerkracht. We hebben een programma van 
tussenkomsten in geëngageerde werkgroepen: The shift, 
2030, Liège Créative …

Ook scholen en universiteiten maken deel uit van ons 
bewustmakingsprogramma. We geven uitleg, informeren 
en onderwijzen over de kwesties die we onder de knie 
hebben en de engagementen die we aangaan.

2030 is een gemeenschap van bedrijfsleiders 
die zich bewust zijn van de urgentie van 
duurzaamheid en die zich inzetten om hun 

organisatie
op een systematische manier in dienst te stellen van 
de SDG’s, omdat ze collectief willen leren, actief willen 
luisteren, op een transparante manier en met respect 
voor ieders overtuigingen.
De Galler-casestudy, gepresenteerd door 2030-lid 
Salvatore Iannello en zijn team, bracht belangrijke 
kwesties ter tafel voor de transparantie van bedrijven, 
zoals de deelname en inclusie op strategisch niveau, 
een radicale visie op duurzaamheid en de dilemma’s 
tussen de uitdagingen op korte en lange termijn.
Uitwisselingen die zeer gewaardeerd werden 
voor de transparantie en authenticiteit van 
het team!

Anne Laure Van Der Wielen 
Algemeen secretaris 2030
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Onze 
governance
Het centraal stellen van de mens in ons bedrijfsmodel begint 
uiteraard bij onze interne medewerkers en medewerksters. 
De manier waarop we omgaan met anderen, staat in het 
teken van een ‘collaborative governance’. Deze dient het 
algemeen belang: dat van het project.
Via deze organisatie willen we een stimulerende werkomgeving 
tot stand brengen waarin iedereen het woord krijgt en waarin 
de collectieve intelligentie heer en meester is. Dit impliceert 
autonomie, het nemen van initiatief en de empowerment van 
individuen die ‘intrapreneurs’ worden in het bedrijf. Het ultieme 
doel is welzijn op het werk.



La Chocolaterie Galler - RSE 2022

Ons ‘Libertalia’-model 
Van piratenutopia tot bedrijfsmodel

Ons uitgangspunt was om de verticale hiërarchie te 
vervangen door een systeem waarbij de macht horizontaal 
wordt verdeeld (horizontale hiërarchie). Dit proces is 
gebaseerd op vertrouwen en het beheer van het bedrijf 
is eenvoudiger en flexibeler. De medewerkers beschikken 
over een echte collectieve autonomie die gebaseerd is op 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Het collectieve belang 
primeert op het individuele belang met behoud van de 
eigenheid en verantwoordelijkheid van iedere betrokkene.

We hebben ons model Libertalia genoemd… Maar 
waarop is het geïnspireerd?
In 1728 publiceerde ene kapitein Charles Johnson in Londen 
een atypisch verhaal. Een groep piraten onder leiding van 
de kapiteins Misson en Tew en van een uitgetreden monnik, 
Caraccioli, zou in Madagaskar een republiek hebben 
gesticht met de naam Libertalia. Het abolitionistische, 
egalitaire en pacifistische model van Libertalia stond 
daarbij in schril contrast met de dominerende monarchieën 
en verzette zich tegen de plantage-economie. Maar het 
legde gedurende enkele jaren vooral de basis van een tot 
dan toe ongeziene multiculturele samenleving1.

De bemanning van Misson zocht naar “een vorm 
van democratie waarbij het volk zelf de maker en de 
rechter van zijn wetten was, die zo eensgezind mogelijk 
moesten zijn». De inwoners van Libertalia zouden «de 
hoeders van de rechten en vrijheden van het volk” zijn. 
Ze wilden «de gerechtigheid eerlijk verdelen» door zich 
te verzetten tegen het geïntrigeer van de onderdrukkers. 
Ze verdeelden de winsten op een eerlijke manier, wat 
een gelijke verdeling van de eigendommen impliceerde. 
De hiërarchische verhoudingen werden vernieuwd: de 
piraten kozen hun officieren, ze verkozen democratisch 
hun leiders en ze beperkten hun gezag. De macht van de 
leider moest in dienst staan van ‘het algemeen belang’. 
Ze erkenden wel de absolute autoriteit van de kapitein 
in geval van oorlog, maar deze leider moest ‘gestuurd’ 
worden door de meerderheid. Hij mocht kapitein zijn 
op voorwaarde dat ze zelf als zijn eigen leiders werden 
beschouwd».2  

Onze cultuur en onze waarden

Wat is er nodig voor een succesvolle overgang naar het 
collaboratieve model?
1. Een cultuur die gebaseerd is op efficiëntie en 

samenwerking: mijn macht aanbieden ‘VOOR…‘ en 
niet gebruiken ‘over…’ of ‘tegen...’

2. Onderlinge feedback: flexibiliteit en continue 
verbetering

3. Het collectief belang: het ‘ik’ in dienst van het ‘wij’

1 Alexandre Audard: Libertalia, “een piratenrepubliek in Madagaskar: interpretatie van een mythe 

(17e - 21e eeuw)”. Deze literaire fictie van Daniel Defoe, de beroemde auteur van Robinson 

Crusoe, werd van de koloniale rijken tot de libertaire bewegingen steeds opnieuw geïnterpreteerd 

en hield een westers tropisme op de Indische Oceaan in stand. Dit resulteert in een inspirerende 

visie op een ander samenlevingsmodel, dat voortkomt uit de hydrarchie. Deze fictie verwijst 

naar de nieuwe sociale orde en zelforganisatie die de piraten tijdens hun reizen op zee hadden 

ingevoerd. Hydrarchie is niet alleen iets voor de maritieme sector, het is ook aanwezig in de 

traditionele arbeidersklasse.
2 Uittreksels van “Libertalia”, uitgegeven door Libertalia, van Marcus Rediker, Noord-Amerikaans 

historicus en expert in de wereld van de zee in de 18e eeuw.
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1 Als leden het niet eens zijn met een beslissing die bij gewone meerderheid van stemmen is genomen, vragen ze overleg over dit meningsverschil en ze dragen hun argumenten aan. Als er geen nieuwe overeenstemming wordt bereikt, doet men een beroep op de besturingscirkel 

om de knoop door te hakken en eventuele spanningen uit de weg te ruimen.

Daarnaast zijn er evolutiecirkels die tijdelijk zijn en 
die onderwerpen behandelen die een verandering 
teweegbrengen in vergelijking met de normale gang 
van zaken van het bedrijf. Ze worden gecreëerd op 
basis van een evolutie die wordt gewenst door een 
lid van de organisatie, die wenselijk is voor het bedrijf 
en die met verschillende personen moet worden 
overlegd om correct te worden geïmplementeerd.

3. De wijze van besluitvorming: de manier waarop 
binnen de cirkels beslissingen worden genomen. De 
beslissingsbevoegdheid is verdeeld. Het is de cirkel die 
collectief beslissingen neemt met een eenvoudige 
meerderheid van stemmen met debatten1. Het 
doel is om uiteindelijk een consensus te bereiken 
voor het hele bedrijf. De macht wordt verdeeld met 
behoud van flexibiliteit en pragmatisme. 

De 5 pijlers van ons model 

1. Het organisatiesysteem: dit zijn de verschillende 
beroepen binnen de Chocolaterie: verkoop, financiën, 
supply chain, productie (kwaliteit), markethic 
(communicatie), O&O, ethiek en menselijk potentieel.

2. Het besluitvormingssysteem: Daar waar 
beslissingen worden genomen, dat wil zeggen in 
de cirkels. Dit is een ruimte waar informatie wordt 
gedeeld, vragen worden gesteld, oplossingen worden 
aangebracht en beslissingen worden genomen 
(in overeenstemming met de doelstellingen en de 
bestaansreden van het bedrijf).

 
Er zijn permanente cirkels (69 in totaal) die 
op terugkerende basis samenkomen en thema’s 
behandelen die betrekking hebben op de normale 
werking van de Chocolaterie. De duurzaamheid van 
ons bedrijf vereist 3 soorten permanente cirkels: 
Een operationele permanente cirkel: dit is de plaats 
waar de operationele punten worden behandeld die 
op ‘korte termijn’ belangrijk zijn voor de activiteit van 
het bedrijf.
Een tactische permanente cirkel: dit is de plaats 
waar de tactische punten worden behandeld die op 
‘middellange termijn’ belangrijk zijn voor de activiteit 
van het bedrijf.
Een strategische permanente cirkel: dit is de plaats 
waar de strategische punten worden behandeld die 
op ‘lange termijn’ belangrijk zijn voor de activiteit 
van het bedrijf.
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4. De samenhang: er is geen hiërarchische link tussen de 
verschillende tijdshorizonten maar een samenhang. 

 
Een expert(e) is verantwoordelijk voor de ‘korte 
termijn’. Hij/zij draagt met zijn/haar operationele 
expertise bij aan de cirkel door actief deel te nemen 
en relevante informatie uit te wisselen. Hij/zij neemt 
deel aan de besluitvorming van de cirkel, definieert 
en communiceert aan de cirkel welke acties er in hun 
expertisegebied nodig zijn. 

 
Een expert(e) ‘coach’ is een expert(e) die de 
woordvoerder/woordvoerster is van het team waarin 
hij of zij werkt. 

 
Een coördinator/coördinatrice is verantwoordelijk 
voor de ‘middellange termijn’, hij/zij definieert de 
tactiek, beheerst de strategie en vertaalt die in 
concrete actieplannen. Is verantwoordelijk voor de 
tijdige implementatie van dit actieplan, met kwaliteit, 
binnen het budget en door de juiste personen.

 
Een copiloot is verantwoordelijk voor de ‘lange 
termijn’, zorgt voor de strategische visie en bemiddelt 
bij beslissingen voor de lange termijn in de cirkel, 
zorgt ervoor dat de acties en beslissingen in het 
bedrijf in lijn liggen met het businessplan, zorgt voor 
het behoud van de efficiëntie en de optimalisatie 
van de werking van de cirkel, en zorgt ervoor dat de 
interacties tussen de cirkels vloeiend en coherent zijn. 

5. Van een verticaal hiërarchisch systeem naar een 
circulair systeem: in elke cirkel zijn er experten 
en minstens een coördinator/coördinatrice en/
of copiloot aanwezig die garant staan voor de 
samenhang en het tijdsaspect.
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1 E.L.H. : Belgische ondernemers en management van het bedrijf

De risico’s van het collaboratieve model 

De overgang van een piramidemodel naar een collaboratief 
model is niet zonder risico. Het is een verregaande 
transformatie van de bedrijfscultuur die een degelijke 
begeleiding, grote nauwkeurigheid en onvoorwaardelijke 
inzet vereist. Dit zijn de 3 belangrijkste risico’s die we 
tijdens de transformatie hebben vastgesteld:

1. Niet de juiste copiloten en coördinatoren in de 

belangrijkste domeinen

2. Angst voor verantwoordelijkheden en dus om te doen 

wat van je verwacht wordt

3. Verwarren piramidaal en eis om te excelleren

Copiloot: Hij moet op een lijn zitten met het project en 
het 100% begrijpen. Tijdens de overgangsperiode moet 
hij blijk geven van natuurlijk leiderschap dat, zonder 
piramidaal te zijn, helpt om het systeem op natuurlijke 
wijze vooruit te helpen en te laten convergeren naar het 
collaboratieve. Als de copiloot in een domein niet kan 
terugvallen op de juiste coördinator, moet hij in de minder 
lange tijdshorizonten afdalen en top-down werken, tot 
de juiste coördinator wordt gevonden of de coördinator 
naar het vereiste niveau evolueert.

Coördinator:  Hij is de verbindingspersoon bij de 
overgang van de lange naar de korte termijn. De 
coördinator is het middelpunt van het systeem wanneer 
het op kruissnelheid komt. In alle belangrijke functies heb 
je sterke coördinatoren nodig, anders moet de copiloot 
compenseren (maar dat is geen structurele oplossing). 
In dat geval is coaching cruciaal. Risico 3 komt duidelijk 
tot uiting.

Aandeelhouderschap in samenhang 
met ons model

In 2020 zijn opnieuw Belgische investeerders in het 
kapitaal van het bedrijf gestapt. Bij die gelegenheid 
hebben we een aandeelhouderspact opgesteld. Het 
neemt ons bedrijfsmodel op in de strategie en dagelijkse 
beslissingen. Voor zover de resultaten niet minder dan 
30% van het plan bedragen, hebben de aandeelhouders 
zich ertoe verbonden de toepassing van ons bedrijfsmodel 
niet in vraag te stellen.

13,5% 
Noshaq

5,5% 
E.L.H.1

11% 
Invest For Jobs

70%
Al Alfia Holding
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Onboarding van medewerkers 
In 2021 hebben we intern meer dan 4000 uur opleiding 
gegeven over het model als zodanig, over de werking 
ervan en over geweldloze communicatie, zelfbeheer en 
de feedbackcultuur. 

In april 2021 werd een intranet gelanceerd. Het doel ervan is om:
 

De informatie over ons collaboratief model te centraliseren: het collaboratieve systeem zelf, de sjablonen 
voor de notulen van vergaderingen, de agenda van vergaderingen die elke medewerker mag bijwonen als 
hij of zij dat wenst (dankzij het legestoelbeginsel), de rollen van cirkelleiders en -facilitators, het model zelf. 

 
De interne communicatie te optimaliseren en mensen te verbinden: alle interne informatie (nieuwe 
medewerker, nieuw product, evenement, ...) is terug te vinden op één en dezelfde plek die voor iedereen 
toegankelijk is. 
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Gelijkheid, diversiteit en inclusie 
Gelijkheid, diversiteit en inclusie zijn waarden 
die ons nauw aan het hart liggen. Een 
onderneming zijn die mee is met haar tijd, 
haar problemen kan inschatten en uitdagingen 
het hoofd kan bieden betekent dat ze een 
weerspiegeling van de samenleving om haar 
heen moet zijn. 

Gelijkheid  

Galler garandeert dat het genderevenwichtig is: 42% 
mannen voor 58% vrouwen, met gelijk werk, gelijk 
loon. In 2021 is de besturingscirkel in die zin geëvolueerd; 
3 van de 7 leden zijn nu vrouwen.

Diversiteit 

De leeftijdsdiversiteit is goed in balans, niet te veel jon-
geren, niet te veel ouderen, gewoon de juiste mensen op 
de juiste plek!

We waren ons bewust van het gebrek aan diversiteit in 
ons bedrijf en weten nu dat we onbewust vooroordelen 
hadden.  We besteden nu speciale aandacht aan 
diversiteit tijdens onze rekruteringsprocessen. Naast het 
belang van de maatschappelijke representativiteit, wat 
goed is voor het bedrijf, is diversiteit een troef waarmee 
we nieuw talent kunnen aantrekken, en de creativiteit en 
het ‘out of the box’-denken kunnen stimuleren.

In 2023 zijn willen we bewustmakingssessies organiseren 
over onbewuste voordelen voor de cirkel menselijk 
potentieel, de besturingscirkel en de ethische cirkel.

Inclusie 

In 2020 werd in samenwerking met de vzw Les Passereaux  
een groot inclusieproject opgestart in de Chocolaterie. 
Het doel is om mensen met een verstandelijke beperking 
op te nemen in ons bedrijf zodat ze kunnen samenwerken 
met ons personeel. In samenhang met onze Purpose en 
met aandacht voor gelijke kansen willen we dat inclusie 
de norm wordt bij Galler. In 2016 hadden slechts 5% van 
de personen met een verstandelijke beperking in België 
werk.

Een intern team is vol overgave aan dit prachtige 
project begonnen, maar helaas hebben we het door de 
overstromingen tijdelijk on hold moeten zetten. In 2023 
zal een kortstondige cirkel worden opgericht om:

Alle informatie te verzamelen die nodig is om mensen 
met een beperking veilig en legaal te integreren.

Prioriteit te geven aan de betrokken afdelingen en de 
doelstellingen in tijd en aantallen te becijferen.

1 De vzw Les Passereaux in Herve werd opgericht in 2015 en is een opvang- en dagcentrum voor personen met een mentale beperking.

58% 
Vrouwen

42%
Mannen
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Onze cijfers
Sinds 2020 is de economische omgeving extreem 
onstabiel (Covid-19). In juli 2021 werd Galler getroffen 
door een natuurramp. Een overstroming vernielde het 
hele productieapparaat van de chocolaterie. In 2021 en 
2022 moesten we tegelijkertijd de activiteit van het bedrijf 
in stand houden en ons productieapparaat heropbouwen. 
2023 zou het jaar van de terugkeer naar het ‘normale’ moe-
ten worden.

Deze gecompliceerde jaren beletten Galler echter niet om zijn 
weg naar een bedrijf met een bestaansreden verder te zetten. 
We bleven gemiddeld 1 M€ per jaar toewijzen aan ons project 
Bedrijf met een bestaansreden. In 2023 zullen we ons moeten 
richten op de P van Profit om de duurzaamheid van ons model te 
waarborgen.



Verlies van onze volledige productiecapaciteit als gevolg van de overstromingen - uitzonderlijk jaar

Verkoop
EBITDA financieel (business)
Totaal People+Planet
    Kosten P van People

    Kosten P van Planet

EBITDA onderneming (boekhouding)
% toewijzing aan People en Planet/EBITDA Activa op lange termijn

Voorraad
Vorderingen
Overige
Cash

TOTAL

* Netto werkkapitaal
** Behoefte aan netto werkkapitaal
*** Nettogeldmiddelen

NWK*
BNWK**
NG***
Equity ratio

5,1
2,9
2,1
53%

Eigen vermogen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Exploitatieschulden
Andere schulden

TOTAL

22
-3,38
1,02
0,90

0,12

-4,4
n/a 28

5,6
3,8
0,05
5,3

42,6

22,6
10,3
3,2
6,3
0,18

42,6

25
1,38
0,88
0,62

0,26

0,5
64%

34,7
2,58
0,88
0,72

0,16

1,7
34%

2021

Activa Passiva

2022
landing

Budget
2023

Kosten van People
Fairtrade - cacaoboer
Ethisch manager
Werkloosheidssteun Covid-personeel
Sociale steun
Vers fruit voor het personeel
Ethische cirkel
Bronwater personeel
Collaborative governance

Kosten Planet
Agrobosbouwproject/nieuw
Eerlijke bonen
Glimpact
Ethisch manager
Vergroening Galler
Mobiliteit

People
Planeet

900
432
18
216
85
1,1
50
14
84

124
47
11
12
54

 

88%
12%

623
491
18
0
20
1
53
1
39

256
155
19
12
54
8
8

71%
29%

718
589
18
0
0
1
55
1
54

164
70
20
12
54

8

81%
19%

Détails (in duizenden €)

Détails (In miljoen €)

1024 879 882
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En de toekomst...
Open brief aan de 
mensheid
Galler heeft een visie op de toekomst, zowel op het niveau 
van de Mensheid als op het niveau van de rol van het Bedrijf. 
Deze visie leidt onze dagelijkse beslissingen.



We zijn ervan overtuigd dat de Mensheid zich op een 
kruispunt bevindt. Onze manier van leven is onhoudbaar 
geworden voor de planeet. We moeten onze levenswijze 
veranderen, of we zullen verdwijnen. Het is slechts een 
kwestie van tijd.

Galler is optimistisch. Wij denken dat de Mensheid de 
loop van de geschiedenis nog kan veranderen en we 
vinden dat de bedrijven bij deze historische uitdaging 
van de mensheid een belangrijke rol moeten spelen als 
change agent. 

Het is onze overtuiging dat er geen rechtvaardigheid 
voor de planeet kan zijn zonder sociale rechtvaardigheid.

De verschillende parameters van de milieusituatie moeten 
worden opgesplitst en geprioriteerd. De gevolgen die in 
fine allemaal dramatisch zullen zijn voor de mensheid 
(als we niet veranderen), doen zich immers niet allemaal 
op hetzelfde tijdstip voor en zijn niet allemaal even 
urgent. Dit verklaart bijvoorbeeld de urgentie van het 
klimaatvraagstuk want hier zullen de gevolgen sneller 
merkbaar worden als de mensheid niets doet. 

We moeten actie ondernemen! We moeten samen een 
manier van functioneren voor de samenleving creëren 
met respect voor het leven en de planeet in zijn geheel!
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Op het niveau van de Mensheid 
Blindheid en ontkenning

Elke dag opnieuw zijn we verbaasd over de systematische 
blindheid om ons heen of over de collectieve ontkenning 
van de gevolgen van de milieuproblematiek. De vraag 
die onmiddellijk bij ons opkomt, is: vanwaar die blindheid 
terwijl de gevolgen desastreus kunnen zijn voor de Mens?

1. Er is uiteraard om te beginnen het gebrek aan kennis 
over het fenomeen. Ondanks veel getalenteerde 
populairwetenschappelijke schrijvers zijn er nog 
steeds veel te veel mensen die het milieuprobleem in 
zijn geheel niet begrijpen. 

 
Dit gebrek aan kennis leidt in het slechtste geval 
tot ongeloof of desinteresse, in het beste geval tot 
veel verwarring over de milieukwestie. Daardoor 
concentreert iedereen zich op wat hem of haar het 
beste uitkomt. Sommigen wijzen naar het vliegtuig als 
de grote schuldige, anderen naar de auto, de grootte 
van de huizen, de opeenstapeling van de huizen 
(eerste woning, tweede woning,...) en nog anderen 
naar de eetgewoontes... 

 
Soms beperkt het milieuvraagstuk zich tot de 
problematiek van de opwarming van de aarde en de 
uitstoot van broeikasgassen. 

 

Het is onze wens dat in de toekomst het hele 
onderwijssysteem, het politieke systeem en vooral 
de verschillende media (in het bijzonder de hele 
gemeenschap van journalisten) hun kennis van het 
milieuprobleem zullen vergroten en hun communicatie 
over het onderwerp zullen intensiveren. 

 
We kunnen burgers slechts motiveren om in actie te 
komen als ze goed geïnformeerd zijn. We zijn ervan 
overtuigd dat dit een conditio sine qua non is.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022
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2. Wat betreft de CO2-uitstoot is er ook een gebrek aan 
middelen die overheden inzetten om burgers te helpen 
bij het beperken van hun CO2-uitstoot als gevolg van 
mobiliteit, meer bepaald op het gebied van openbaar 
vervoer: frequentie, uurregeling, prijzen. 

 
De voorwaarden op het gebied van infrastructuur zijn 
niet aanwezig opdat de burger in het klimaatvraagstuk 
een verantwoordelijke burger zou kunnen worden. 

 
Die vaststelling komt waarschijnlijk deels voort uit het 
gebrek aan kennis over de milieuproblematiek bij de 
politici. We hopen dat politici door een beter begrip van 
het milieuprobleem de juiste middelen zullen inzetten 
en de steeds beter geïnformeerde burgers zullen 
helpen hun levensstijl aan te passen en het probleem 
van de mobiliteit het hoofd te bieden om, in fine, het 
dringende probleem van de klimaatverandering aan te 
pakken.
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3. De Homo sapiens is ongetwijfeld ook niet bereid 
om zijn comfortabele maar onhoudbare levensstijl 
voor de planeet te veranderen, als er geen beroep 
wordt gedaan op zijn overlevingsinstinct. Zo ver zijn 
we nog niet. Wanneer zijn overlevingsinstinct wordt 
geactiveerd, zal het waarschijnlijk te laat zijn. De 
gevolgen zullen al voldoende aanwezig zijn in ons 
dagelijkse leven en hebben geleid tot een chaotisch 
functionerend maatschappelijk systeem. Ook op dit 
gebied vinden we dat een goed begrip van de burgers 
voor de uitdagingen en de gevolgen voor ons leven als 
we onze manier van functioneren niet veranderen, het 
overlevingsinstinct van de mens kan activeren, hem 
kan aanzetten tot anticiperen en dus tot actie.

4. De milieu-uitdaging, en in het bijzonder de 
klimaatcrisis, is een mondiaal probleem, terwijl 
beslissingen worden genomen door nationale politieke 
instanties of staten die zich verenigd hebben. Ondanks 
de COP’s is er dus geen uniformiteit in de strategieën 
die worden gebruikt om het milieuprobleem op te 
lossen en, erger nog, zijn er vooral inspanningen 
met een uiteenlopende intensiteit of die zelfs 
regelrecht in strijd zijn met de milieu-uitdaging. 
We denken bijvoorbeeld aan de organisatie van het 
Wereldkampioenschap voetbal in Qatar of, erger nog, 
aan de organisatie van de winterspelen in Saoedi-
Arabië! Hoe kunnen we een collectieve inspanning van 
de burgers legitimeren als ze getuige zijn van dergelijke 
enorme tegenstrijdigheden in de beslissingen van de 
wereldleiders... De voorbeeldfunctie van onze leiders 
zou een bron van motivatie zijn voor de wereldburger.
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Bouwen aan een manier van 
functioneren voor onze samenlevingen 
die houdbaar is voor de planeet en 
waarbij iedereen gelukkig is…

Moeten we dan, opdat ons systeem duurzaam zou 
zijn voor de planeet, terug in grotten gaan leven en 
dierenhuiden dragen? Als dat het geval is, dan is het 
waarschijnlijk verstandiger om te verdwijnen. Gelukkig 
is dat niet het geval. Als we de discussie naar een 
voldoende hoog niveau optrekken, zijn de parameters 
van de vergelijking als volgt (we geven ze hieronder 
en analyseren ze onafhankelijk van elkaar maar in 
werkelijkheid zijn ze met elkaar verbonden):

1. Demografie  
We moeten het aanvaardbare niveau bepalen en het 
op een eerlijke en democratische manier regelen op 
wereldwijd niveau. Of we het nu willen of niet, het 
aantal mensen op aarde is een parameter die we in de 
vergelijking moeten opnemen.

2. Rijkdom, productiviteit en materialisme
 In onze economische manier van functioneren, is het 

BBP/inwoner de maatstaf voor de welvaart van de 
inwoners van een land. We kunnen het op wereldniveau 
berekenen. 

o Moeten we een economisch systeem bedenken 
waarvan de duurzaamheid alleen kan worden 
verzekerd door groei? Indien ja, welke groei? En 
kan het de duurzaamheid van het systeem met 
betrekking tot de planeet garanderen (zie punt 
over de energie-intensiteit en energiemix)? En wat 
te denken van een wereld zonder groei?

o Daarnaast is er een enorme asymmetrie tussen 
de BBP’s/inwoners in de verschillende landen. De 
milieu-uitdaging zet het economisch onevenwicht 
tussen Noord en Zuid nog veel scherper op de 
agenda. De milieu-uitdaging is een wereldwijde 
uitdaging, maar ze kan niet democratisch worden 
aangegaan zonder het evenwicht tussen Noord 
en Zuid te herstellen. In 2021 bedroeg het BBP/
inwoner/jaar van Tanzania bijvoorbeeld 1350 € 
terwijl dat in België voor dezelfde periode 51700 
€ was. Op het vlak van CO2-uitstoot bijvoorbeeld 
bedraagt het gemiddelde per inwoner in Tanzania 
0,21 ton per jaar, terwijl dat in België 10 ton/jaar is. 
Grofweg een coëfficiënt van 1 op 50.

o Dit zal in ieder geval een manier van functioneren 
van onze samenlevingen impliceren die gebaseerd 
is op meer materiële soberheid (vooral in onze 
rijke samenlevingen), terwijl de landen van het 
Zuiden toegang zullen hebben tot meer materieel 
comfort, tot een evenwicht wordt bereikt dat de 
duurzaamheid van het systeem op wereldwijd 
niveau garandeert. Zonder in detail te treden, 
is dit een belangrijk en moeilijk punt omdat het 
de manier van leven van mensen beïnvloedt. 
Ook daar moet worden nagedacht over sociale 
rechtvaardigheid en het delen van de inspanning 
om soberder te gaan leven in onze zogenaamde 
rijke samenlevingen.

o We zullen ook onze manier van wonen in vraag 
moeten stellen, steden moeten vergroenen en 
meer ruimte moeten geven aan de dierenwereld en 
dieren in het wild.

De manier waarop de Mens functioneert, en de demografie 
zijn twee parameters die een invloed hebben op:

 > onze productiebehoeften om mensen te voeden;
 > de ruimtelijke concurrentie met de wereld van de wilde dieren;
 > de behoeften aan grondstoffen, aan water, aan energie...;
 > de verontreiniging van het water, van de oceanen, van 

de lucht, de uitdaging van de biodiversiteit...

3. De energie-intensiteit 
o De energie-intensiteit is de energie die nodig is om het 

BBP te realiseren. Ingenieurs spelen een belangrijke rol 
op dit gebied. In de afgelopen decennia hebben ze de 
energie-intensiteit enorm verbeterd (20% op 30 jaar tijd 
volgens publiekelijk beschikbare informatie): isolatie van 
huizen, efficiëntie van motoren enz...

o De materiële soberheid, vermeld onder het punt rijkdom, 
beïnvloedt ook de energie-intensiteit. Minder groei 
gewenst en minder energieverbruik. Verder zullen de 
efficiëntiewinsten helpen om, als alles gelijk blijft, de 
energie-intensiteit te verminderen en de druk die op onze 
samenleving rust, te verlichten door middel van materiële 
soberheid. Er moet een evenwicht worden gezocht.

o Mobiliteit is belangrijk in de energie-intensiteit. Daarom 
is het zo belangrijk dat we voor korte en lange afstanden 
aangepast openbaar vervoer creëren dat werkt met zeer 
koolstofarme energievormen om zoveel mogelijk burgers 
te motiveren.
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4. De energiemix   
o Deze parameter is vooral belangrijk voor de CO2-

uitstoot. Als de energie die nodig is voor het 
functioneren van onze samenlevingen, totaal geen 
uitstoot van broeikasgassen zou genereren en zelfs 
geen CO2-uitstoot, en als voor de rest alles gelijk zou 
blijven, zouden we geen klimaatprobleem hebben.

o Dit is waar de logica van de ontwikkeling 
van duurzame energie en ook het debat over 
kernenergie op het toneel verschijnt. Groene 
energie alleen zal, zonder een zeer snelle en 
onvoorstelbare verandering in het functioneren 
van onze samenlevingen (waardoor het plotseling 
utopisch wordt), niet in de energiebehoeften van 
onze menselijke samenlevingen kunnen voorzien. 
Dus, als we de economie en het functioneren van 
onze samenlevingen op korte en middellange 
termijn koolstofvrij willen maken, zonder een 
sociale revolutie het hoofd te moeten bieden, dan 
moeten we vandaag kernenergie accepteren als 
de minst slechte oplossing. Dat is een feit. Het is 
wiskunde.

o Ook hier is het te hopen dat de wetenschap op de 
lange termijn de mensheid zal redden, die tegen 
dan:

 > haar demografie zal hebben geregeld;
 > maatschappelijke manieren van functioneren zal 

hebben ontwikkeld die gebaseerd zijn op soberheid 
en waarvan de ingenieurs, als alles gelijk blijft, 
bovendien de energie-intensiteit zullen hebben 
verbeterd.

Het doel is om ons een koolstofarme energiemix te 
bieden zonder de perverse effecten van kernenergie. 
We kunnen het milieuprobleem, en in het bijzonder dat van 
de urgentie van de klimaatverandering, maar oplossen 
als de Mens een waardig (en gelukkig) leven kan blijven 
leiden terwijl we deze parameters (demografie, rijkdom 
en materialisme, energie-intensiteit en energiemix) 
aanpakken en de bestaande relaties daartussen 
opnemen). In ieder geval betekent dit een verandering in 
het functioneren van de manier van leven voor de Mens.

In Frankrijk, bijvoorbeeld, hebben Jean-Marc Jancovici 
en Gael Giraud op het gebied van koolstofemissies 
samenlevingsmodellen voorgesteld waarmee de 
doelstelling van de COP 2009 kan worden bereikt, zonder 
de Franse burgers terug te katapulteren naar het stenen 
tijdperk, maar door met deze parameters te spelen. 
Dat gezegd zijnde, slagen ze hier alleen in dankzij de 
specifieke energiemix van Frankrijk, die voortkomt uit 
zijn verleden en verband houdt met een groot aandeel 
kernenergie.

Vanuit het oogpunt van de CO2-uitstoot lijkt het ons dat 
het, om een gelukkige en tegelijkertijd verantwoordelijke 
burger te zijn, nodig is om uw jaarlijkse CO2-voetafdruk 
te meten. Zolang die voldoet aan de norm van 
duurzaamheid, is iedereen vrij in het maken van zijn 
levenskeuzes. Geen taboes. Het probleem is dat je, om 
het leven te leiden dat je wil leiden en een CO2-voetafdruk 
te bereiken in lijn met de COP 2009, soms investeringen 
moet doen die niet elke burger zich kan veroorloven. We 
komen hier later op terug. 
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Van Homo sapiens tot Homo spiritualis

Spiritualis is afkomstig van het Latijn Spirare wat ‘blazen’ 
betekent. Spiritualis betekent ‘wat betrekking heeft op 
de adem’. Kortom, op het leven! In zijn abstracte evolutie 
heeft Spiritualis aanleiding gegeven tot spiritualiteit, wat 
betrekking heeft op de geest.

Wie is de Homo Spirtualis? Het is een semantische 
uitvinding van de denktank van Galler. Een denkbeeldige 
evolutie van de Homo sapiens... We leggen het even uit.

300.000 jaar geleden maken de mensachtigen een 
ongekende paradigmaverschuiving mee. Bij hun dierlijke 
instinct voegt zich de intelligentie en de Homo sapiens 
verschijnt ten tonele. Hij zal zijn intelligentie in dienst 
stellen van zijn dierlijke instinct en erin slagen om de 
baas te spelen over alle andere levende wezens op aarde. 
Hij zal ze onderwerpen of elimineren. Hoe? Dankzij zijn 
intelligentie die in dienst staat van zijn instinct, kan de 
Homo sapiens beter dan wie ook energie opvangen en 
gebruiken. Zijn model van functioneren werd het model 
van macht en materialisme, een succesvol model dankzij 
zijn vermogen om energie te beheersen. Vandaag is hij 
zo ver van dit oorspronkelijke model van functioneren 
verwijderd, dat hij manieren van leven in de samenleving 
heeft ingevoerd die onhoudbaar zijn geworden voor de 
planeet. 

Als we niet willen dat het einde van het antropoceen 
het einde van de mensheid op aarde is, dan moeten en 
kunnen we organisatievormen ontwikkelen die duurzaam 
zijn voor de planeet. Daarvoor is het, zoals hierboven 
uitgelegd, noodzakelijk om de menselijke demografie, 
zijn manieren van leven (en meer bepaald het in 

vraag stellen van de economische theorieën) op een 
democratische manier aan te passen en om de energie-
intensiteit en de energiemix van onze economieën en 
menselijke samenlevingen te verbeteren. 

Een sleutelelement is de verandering van onze manier 
van leven. Materiële soberheid is een echte uitdaging 
voor de sociale rechtvaardigheid tussen Zuid en Noord; 
en, daarna, binnen de rijke landen tussen de rijke en 
minder rijke klassen.  De begrippen private goederen 
en gemeenschappelijke goederen zijn concepten die 
de sociale klassen kunnen verdelen. De verandering van 
onze manier van leven betekent ook de uitdaging om 
deze te aanvaarden wanneer ons overlevingsinstinct 
nog niet wordt aangesproken. Is de homo sapiens ertoe 
bereid om soberheid te aanvaarden als hij tegelijkertijd 
meer rijkdom naar het Zuiden moet overdragen, moet 
aanvaarden dat rijkere klassen meer middelen moeten 
overdragen naar armere klassen opdat de inspanning van 
soberheid rechtvaardig zou zijn en als hij de begrippen 
private en gemeenschappelijke eigendom in vraag moet 
stellen? 

Zal hij die soberheid aanvaarden terwijl zijn overleving nog niet 
in het geding is? 

Het is hier dat in onze verbeelding de tweede 
paradigmaverschuiving van de mensheid plaatsvindt: bij het 
dierlijke instinct en de intelligentie voegt zich een derde dimensie: 
het verbonden bewustzijn. De homo spiritualis verschijnt op het 
toneel. Hij is uitgerust om de grote toekomstige uitdagingen 
van de mensheid aan te gaan: solidariteit en een zekere 
materialistische onthechting maken deel uit van deze nieuwe 
mens. Hij is verbonden met de elementen van de natuur, met 
zijn soortgenoten, met het leven op de planeet (wat dat ook is)

We hopen dat onze nieuwe generaties, onze jongeren, dit 
zaadje van het verbonden bewustzijn in zich dragen. 

Bij Galler denken we dat AI (artificiële intelligentie) een slecht 
pad is dat de mensheid terugvoert naar onze biologische basis 
en deze naar haar hoogtepunt drijft. Artificiële intelligentie 
vervreemdt de Homo spiritualis van zijn medemensen in plaats 
van hen dichter bij elkaar te brengen. Het pad naar de toekomst 
ligt volgens ons elders. Het is het pad naar het bewustzijn en 
het immateriële.

De homo spiritualis is een evenwicht tussen dierlijk instinct, 
intelligentie en bewustzijn. De cursor van de intelligentie 
bevindt zich halverwege tussen dierlijk instinct en bewustzijn. 
Het staat in dienst van beide.

Bij Galler zijn we ervan overtuigd dat het zonder meer 
solidariteit, zonder meer vrijgevigheid, meer menselijkheid 
en verbondenheid met de elementen van de natuur 
moeilijk zal zijn om de milieuproblemen op een eerlijke en 
democratische manier aan te pakken. We wensen dat de 
Homo spiritualis werkelijkheid wordt.
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We vinden dat het bedrijf een change agent moet 
worden. Het model van de 4P’s, dat we bij Galler 
hebben ingevoerd, is volgens ons het model dat de beste 
mogelijkheden biedt om een consistente strategie op te 
bouwen om een sleutelrol in die verandering te spelen.

Alle projecten die we uitvoeren en die in dit 
rapport zijn beschreven, maken deel uit van een 
paradigmaverschuiving die naar onze mening 
beantwoordt aan de uitdagingen van de mensheid.

De grote uitdaging van een bedrijf met een bestaansreden 
bestaat erin haar economische duurzaamheid te 
bewijzen en zo ver te gaan als Galler in de ‘P’ van People 
en de ‘P’ van Planet. 

Wat er ook gebeurt, diep van binnen willen we dat 
consumenten hun tanden kunnen zetten in een stuk 
chocolade om zichzelf te verwennen, maar ook hun 
tanden kunnen zetten in een stuk chocolade voor een 
betere wereld.
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     Bijlage



Klimaatverandering
Is de bekendste indicator, komt overeen met de 
verandering van het klimaat, die het wereldwijde 
ecosysteem beïnvloedt.
kg CO2 eq

Fijne stofdeeltjes
Fijne stofdeeltjes dringen de organismen binnen, meer 
bepaald via de longen. Ze hebben een invloed op de 
menselijke gezondheid.
Incidentie van ziekten

Uitputting van de waterbronnen
Komt overeen met het verbruik van water en de uitputting 
ervan in bepaalde regio’s. Deze categorie houdt rekening 
met schaarste (het heeft meer impact om een liter 
water te verbruiken in Marokko dan in Bretagne)
m3 world eq

Uitputting van de energiebronnen
Komt overeen met de uitputting van niet-hernieuwbare 
energiebronnen: steenkool, gas, aardolie, uranium, enz.
MJ

Grondgebruik
Grond is een eindige hulpbron, die wordt verdeeld tussen 
‘natuurlijke’ omgevingen (bos), productieve omgevingen 
(landbouw) en stedelijke omgevingen. Het grondgebruik en 
de woonvormen bepalen voor een groot stuk de biodiversiteit. 
punt
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Bijlage 1

Uitputting van de hulpbronnen - mineralen
Komt overeen met de uitputting van niet-hernieuwbare 
minerale hulpbronnen: koper, kalium, zeldzame 
aardmetalen, zand, enz.
kg Sb eq

Afbraak van de ozonlaag
De ozonlaag bevindt zich op grote hoogte in de atmosfeer 
en biedt bescherming tegen ultraviolette zonnestralen. 
De afbraak ervan verhoogt de blootstelling van alle 
levende wezens aan deze schadelijke (in het bijzonder 
kankerverwekkende) stralingen.
kg CFC-11 eq

Verzuring
Het resultaat van chemische emissies in de atmosfeer 
die uiteindelijk weer in de ecosystemen terechtkomen. 
Dit probleem is vooral gekend door het fenomeen van 
de zure regens.
mol H+ eq

Ioniserende straling, effect op de gezondheid
Komt overeen met de effecten van radioactiviteit. 
Deze impact komt overeen met radioactief afval dat 
voortkomt uit de productie van kernenergie.
kBq U235 eq

Fotochemische vorming van ozon
Komt overeen met een verslechtering van de 
luchtkwaliteit, voornamelijk door de vorming van lage 
mist die ‘smog’ wordt genoemd. Het heeft nefaste 
gevolgen voor de gezondheid.
kg NMVOC eq

Eutrofiëring van land
Net als bij water komt de eutrofiëring van land overeen 
met een overmatige verrijking van het milieu, in het 
bijzonder met stikstof, wat leidt tot een onevenwicht en 
verarming van het ecosysteem. Dit heeft voornamelijk 
betrekking op landbouwgronden.
mol N eq

Eutrofiëring van water
Komt overeen met een overmatige verrijking van 
natuurlijke omgevingen met voedingsstoffen, wat leidt 
tot wildgroei en verstikking (dode zone). Dit fenomeen 
ligt aan de oorsprong van groene algen.
kg N eq

Eutrofiëring van zoet water
Komt overeen met een overmatige verrijking van 
natuurlijke omgevingen met voedingsstoffen, wat leidt 
tot wildgroei en verstikking (dode zone). Dit fenomeen 
ligt aan de oorsprong van groene algen. We vinden het 
ook terug in rivieren en meren.
kg P eq
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Ecotoxiciteit van zoet water
Omvat toxische effecten op een ecosysteem die schade 
toebrengen aan bepaalde soorten en
de structuur en de werking van het ecosysteem 
veranderen. Ecotoxiteit is het resultaat van
meerdere verschillende toxicologische mechanismen als 
gevolg van het vrijkomen van stoffen met een
direct effect op de gezondheid van het ecosysteem.

Menselijke toxiciteit (kanker)
Houdt rekening met de nadelige effecten voor de 
menselijke gezondheid als gevolg van de opname van 
giftige stoffen door het inademen van lucht, het inslikken 
van water en/of voedingsmiddelen of het indringen via 
de huid, voor zover deze verband houden met kanker.

Menselijke toxiciteit (niet-kanker)
Houdt rekening met de nadelige effecten voor de 
menselijke gezondheid als gevolg van de opname van 
giftige stoffen door het inademen van lucht, het inslikken 
van water en/of voedingsmiddelen of het indringen via 
de huid, voor zover deze verband houden met andere 
effecten dan kanker en niet worden veroorzaakt door 
fijne stofdeeltjes/anorganische stoffen die de luchtwegen 
aantasten of ioniserende straling.
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Doelstelling 1:
Maak een einde aan de armoede, overal en in al haar 
vormen.

Doelstelling 2:
Maak een einde aan de honger, garandeer 
voedselzekerheid, verbeter de voeding en promoot 
duurzame landbouw.

Doelstelling 3:
Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor 
alle leeftijden.

Doelstelling 4:
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en 
bevorder levenslang leren voor iedereen.

Doelstelling 5:
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle 
vrouwen en meisjes.

Doelstelling 6:
Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en 
sanitair voor iedereen.

Doelstelling 7:
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, 
duurzame en moderne energie voor iedereen.
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Doelstelling 8:
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en productieve 
werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.

Doelstelling 9:
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve 
en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Doelstelling 10:
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Doelstelling 11:
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 
veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Doelstelling 12:
Verzeker duurzame productie- en consumptiepatronen.

Doelstelling 13:
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar 
impact te bestrijden*.

Doelstelling 14:
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën 
en mariene hulpbronnen.

La Chocolaterie Galler - RSE 2022

Doelstelling 15:
Bescherm, herstel en bevorder een duurzaam gebruik van 
ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, 
bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai 
het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt 
toe.

Doelstelling 16:
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen me 
he oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang 
tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus 
doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke 
instellingen uit.

Doelstelling 17:
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het 
wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 
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Bijlage 3
Budget People, Planet & Cocoa uitgesplitst per post: 

Kosten van de opdrachten (Uitgaven) Totale kost       
Opdrachten Gembloux Agro-Bio Tech 45.070 

Wetenschappelijke expertise (bijdrage loonkosten) 20.020 

Reizen (incl. visumkosten en luchthavenkosten) 9.000 

Vervoerkosten ter plaatse 4.500 

Per dag + logies 11.550 

Opdrachten Galler 11.310 

Reizen (incl. visumkosten en luchthavenkosten) 6.000 

Vervoerkosten ter plaatse 3.000 

Logies 2.310 

Opdrachten No Nonsense Marketing 5.655 

Reizen (incl. visumkosten en luchthavenkosten) 3.000 

Vervoerkosten ter plaatse 1.500 

Logies 1.155 

Opdrachten Universiteit Nangui Abrogoua 11.400 

Vervoerkosten ter plaatse 3.000 

Vergoeding opdracht 4.200 

Per dag + logies 4.200 

Opdrachten Fairtrade Belgium 0 

Vervoerkosten ter plaatse 0 

Vergoeding opdracht 0 

Per dag + logies 0 

Subtotaal Reizen/opdrachten/opleidingen 73.435 

Agrobosbouw Totale kost       
Aankoop en vervoer van jonge agrobosbouwsoorten 10.000 

Aanleg en werking boomkwekerijen 56.000 

Aankoop en vervoer zaden van agrobosbouwsoorten 21.000 

Beheerders van de plantages (1 ploegbaas + 2 assistenten) 36.000 

Arbeidskrachten plantage (dagloners) 7.500 

Plant- en onderhoudsmateriaal (kruiwagens, schoppen, spa-
des, harken, kapmessen, snoeischaren, enz.)

24.000 

Subtotaal Agrobosbouw 154.500 

Opleidingen Totale kost       
Women School of Leadership 2.500 

Coaching marketing & commercial 10.000 

Subtotaal Opleidingen 12.500 

Diversificatie Totale kost       
Infrastructuur en uitrusting 70.000 

Planten met een hoge opbrengst 15.000 

Opleiding valorisatie van landbouw- en agrobosbouwproducten 15.000 

Opleiding in nieuwe landbouw- en verwerkingstechnieken 9.000 

Overige uitgaven  

Subtotaal diversificatie 109.000 

Coördinatie & communicatie Totale kost       
Basisonderzoek, tussentijdse evaluatie en evaluatie aan het einde van het project 20.000 

Projectcoördinatie in België 50.000 

Communicatie rond het project 39.000 

Eventuele algemene kosten - onthaalstructuur (1) 4.500 

Subtotaal Coördinatie & communicatie 113.500 

GEDETAILLEERD BUDGET VAN HET PROJECT  (EUR)

TOTAL GENERAL 462.935 

VOORZIEN
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Nr. Activiteiten IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Totaal

1 IMPLEMENTATIE VAN GOEDE 
LANDBOUWPRAKTIJKEN

14.500 7.500 16.059 - - - 38.059

1,1 Personeel 6.500 59.741 170% -   -   -   13.000 

Docent 3.500 66.000 165% -   -   -   3.500 

Coördinatie van de activiteiten 3.000 18 163% -   -   -   9.500 

1,2 Reis- en verblijfskosten 6.000 1994 228% -   -   -   7.000 

1,3 Uitrusting 2.000 -   -   -   -   -   14.248 

Jonge cacaobomen -   -   -   -   -   -   2.000 

Bio-insecticiden 2.000 -   -   -   -   -   12.248 

Kapmessen -   -   -   -   -   -   -   

1,4 Overige projectkosten -   -   -   -   -   -   3.811 

2 PLANTEN VAN SCHADUWBOMEN 3.200 4.000 6.362 - - - 13.562 

2,1 Personeel 3.200 4.000 3.393 -   -   -   10.593 

Personeel boomkwekerij -   -   3.334 -   -   -   3.334 

Gravers van plantgaten -   -   -   -   -   -   -   

Coördinatie van de activiteiten 3.200 4.000 -   -   -   -   7.200 

2,2 Reis- en verblijfskosten -   -   -   -   -   -   -   

2,3 Uitrusting -   -   -   -   -   -   -   

2,4 Overige projectkosten -   -   2.969 -   -   -   2.969 

Jonge schaduwbomen -   -   2.969 -   -   -   2.969 

Budget Virtuous Beans uitgesplitst per post
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Nr. Activiteiten IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Totaal

3,1 PLUIMVEEHOUDERIJ 11.605 6.000 43.301 - - - 60.906 

1,1 Personeel 5.487 6.000 10.145 -   -   -   21.632 

Werknemers -   -   7.683 -   -   -   7.683 

Consultant 487 -   2.463 -   -   -   2.950 

Coördinatie van de activiteiten 5.000 6.000 -   -   -   -   11.000 

3,2 Reis- en verblijfskosten -   -   122 -   -   -   122 

3,3 Uitrusting 6.118 -   9.024 -   -   -   15.142 

Bouw van kippenhok 6.118 -   5.139 -   -   -   11.257 

Uitrusting voor kippenhok -   -   3.885 -   -   -   3.886 

3,4 Overige projectkosten -   -   24.009 -   -   -   24.009 

Aankoop van kuikens -   2.667 - - - 2.668 

Werkingskosten (voedsel, medicatie,...) -   21.342 - - - 21.341 

4 BIOLOGISCHE LANDBOUW 31.484 6.000 11.031 - - - 48.915 

4,1 Personeel 25.600 6.000 915 -   -   -   32.915 

Lesgever biologische productiemethoden voor 
cacao

20.000 -   -   -   -   -   21.000 

Coördinatie van de activiteiten 5.600 -   915 -   -   -   11.915 

4,2 Reis- en verblijfskosten 3.000 6.000 -   -   -   -   3.000 

4,3 Uitrusting 384 -   1.616 -   -   -   2.000 

Klein gereedschap (schop, snoeischaar, kapmes, 
enz.)

384 -   1.616 -   -   -   2.000 

4,4 Overige projectkosten 2.500 -   8.500 -   -   -   11.000 

Biologische meststof 2.500 -   6.500 -   -   -   9.000 

Kosten biologische certificering -   -   2.000 -   -   -   2.000 
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Nr. Activiteiten IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Totaal

5 KWALITEIT VAN DE CACAO 7.200 32.600 1.981 - 10.000 - 51.781 

5,1 Personeel 3.200 32.069 1.981 -   5.400 -                       
42.650 

Hoofdadviseur Cacao -   32.069 1.981 -   5.400 -   39.450 

Coördinatie van de activiteiten 3.200 -   -   -   -   -   3.200 

5,2 Reis- en verblijfskosten 4.000 -   -   -   1.000 -   5.000 

5,3 Uitrusting -   531 -   -   -   -   531 

Velduitrusting -   531 -   -   -   -   531 

5,4 Overige projectkosten -   -   -   -   3.600 -   3.600 

Verzendkosten -   -   -   -   3.600 -   3.600 

6 GECENTRALISEERD BENEFIT CENTRE 24.010 6.400 24.180 - 5.000 - 59.590 

6,1 Personeel 7.925 6.400 23.930 -   4.000 -   42.255 

Hoofdadviseur Cacao -   6.050 3.900 -   4.000 -   13.950 

Teammanager -   -   4.390 -   -   -   4.390 

Werknemers -   -   12.805 -   -   -   12.805 

Dagloners 1.275 -   2.835 -   -   -   4.110 

Coördinatie van de activiteiten 6.650 350 -   -   -   -   7.000 

6,2 Reis- en verblijfskosten -   -   -   -   1.000 -   1.000 

6,3 Uitrusting 15.835 -   -   -   -   -   15.835 

Velduitrusting 500 -   -   -   -   -   500 

Fermentatiecentrum (infrastructuur,...) 15.335 -   -   - - - 15.335 

6,4 Overige projectkosten 250 -   250 - - - 500 

Verbruiksgoederen 250 -   250 - - - 500 
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Nr. Activiteiten IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Totaal

7 COACHING FINANCIEEL BEHEER EN BE-
DRIJFSBEHEER

- - - 22.670 - 2.500 25.170 

7,1 Personeel - - - 20.375 -   2.500 22.875 

Coach -   -   -   20.375 -   2.500 22.875 

7,2 Reis- en verblijfskosten - - - 2.295 -   -   2.295 

7,3 Uitrusting - - - -   -   -   -   

7,4 Overige projectkosten -   -   -   -   -   -   -   

8 MARKETING - - - 27.330 - 2.500 29.830 

8,1 Personeel - - - 23.035 -   2.500 25.535 

Coach -   -   -   23.035 -   2.500 25.535 

8,2 Reis- en verblijfskosten - - - 4.295 -   - 4.295 

8,3 Uitrusting - - - -   -   -   -   

8,4 Overige projectkosten -   -   -   -   -   -   -   

9 FINANCIËLE ONDERSTEUNING - 1.000 - - - - 1.000 

9,1 Personeel - 1.000 - - -   - 1.000 

Coördinatie van de activiteiten -   1.000 -   -   -   -   1.000 

9,2 Reis- en verblijfskosten - - - - -   - -   

9,3 Uitrusting - - - -   -   -   -   

9,4 Overige projectkosten -   -   -   -   -   -   -   
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Nr. Activiteiten IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Totaal

10 COÖRDINATIE 10.000 8.100 7.088 - - - 25.188 

10,1 Personeel 6.000 4.100 7.088 -   -   -   17.188 

Coördinator 6.000 4.100 -   -   -   -   10.100 

Lokale coördinator -   -   7.088 -   -   -   7.088 

10,2 Reis- en verblijfskosten 2.000 2.000 - -   -   -   4.000 

10,3 Uitrusting -   -   -   -   -   -   -   

10,4 Overige projectkosten 2.000 2.000 -   -   -   -   4.000 

Audit 2.000 2.000 -   -   -   -   4.000 

TOTAAL 101.999 72.000 110.001 50.000 15.000 5.000 354.000
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Rue de la Station 39
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