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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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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
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Rue de la Station 39
4051 Vaux-sous-Chèvremont  

Belgium

www.galler.com

Join us




