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Van Vredeseilanden naar
Rikolto: hoe een Belgische ngo
de SDG’s in praktijk brengt
Jelle Goossens

Van MDG’s naar SDG’s: er zijn geen Noord-Zuidproblemen meer
Ontwikkelingssamenwerking bestaat meer dan vijftig jaar. In die tijdspanne werden
aanzienlijke volumes hulp ter beschikking gesteld van ontwikkelingslanden. Ngo’s
zoals Vredeseilanden (Rikolto) lieten ‘de stem van het Zuiden’ weerklinken in machtscentra, gaven solidariteit vorm, organiseerden campagnes,… Het begrip ontwikkeling
werd tot op vandaag vereenzelvigd met armoedebestrijding via economische groei in
het Zuiden. Dat was ook de insteek van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s): met hulp
van rijke aan arme landen economische groei stimuleren om armoede en honger uit te
roeien en een reeks doelstellingen op vlak van gezondheid realiseren. Duurzame ontwikkeling stond er wat verloren als zevende doelstelling bij geschreven. Het Noorden
helpt het Zuiden om het ‘ontwikkelingsprobleem’ op te lossen. Zo ging het altijd.
Maar die visie heeft haar houdbaarheidsdatum ver overschreden. Vandaag al verbruiken
we anderhalve keer de grondstoffen die de planeet op een jaar aanmaakt. Cru gesteld,
is het ronduit onwenselijk dat ontwikkelingslanden zich verder ontwikkelen volgens
ons productie- en consumptiemodel. De planeet is op.
Globalisering leidt ertoe dat alle landen (in Noord én Zuid) geconfronteerd worden
met globale problemen die op mondiaal vlak moeten worden aangepakt. We overlopen de voornaamste contextfactoren die de evoluties in de sector van landbouw en
voeding sturen.
Verstedelijking. In 2050 zal de bevolking toegenomen zijn tot negen miljard mensen, waarvan meer dan zeventig procent in steden zal wonen. De
afzetmarkt voor kleinschalige landbouw verschuift, de voedingsgewoonten veranderen. Dit biedt kansen voor familiale boeren, op voorwaarde dat
ze kunnen beantwoorden aan de eisen op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. Steden overal ter wereld ontwikkelen een beleid rond duurzame
voedselvoorziening.
Veranderende relaties tussen de private en publieke sector. Overheden zien
een belangrijke rol weggelegd voor de private sector in ontwikkelingslanden,
maar ook bij ons.
Klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering zijn voelbaar in
ontwikkelingslanden, maar ook in België en de Europese regio. Voedsel wordt
een strategisch issue. Het huidige agrovoedingsmodel wordt kritisch onder
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Schaarste van grondstoffen en druk op natuurlijke omgeving. De dreiging
van peak oil creëert competitie tussen het gebruik van landbouwgewassen voor
voeding of biobrandstof, stimuleert ontbossing en monocultuur en lokt een
sterke prijsvolatiliteit uit voor voedsel. Productiekosten voor landbouwers
stijgen door duurdere landbouwinputs. Grote bedrijven zijn zich bewust van
deze uitdagingen en investeren in productiemiddelen zoals grondstoffen, land,
verwerkingseenheden en treden zo in competitie met familiaal georganiseerde
landbouw. Andere, veelal multinationaal georganiseerde ondernemingen
zoals Unilever en Mars of supermarkten zoals Walmart en Carrefour, investeren in het verduurzamen van hun aanvoerketens met veel aandacht voor
ecologie en sociale knelpunten, zoals inclusie van kleinschalige producenten.
Deze vraaggestuurde markt is een opportuniteit voor boeren indien ze kunnen
beantwoorden aan de hoge kwaliteitsstandaarden en leveringsvoorwaarden.
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de loep genomen en alternatieven zoals agro-ecologie worden onder de aandacht gebracht. De internationale gemeenschap maakte tijdens de COP21, de
klimaatconferentie in Parijs (2015), vergaande afspraken waaraan alle landen
zich zullen moeten houden.

De vaststelling dat ons gangbare economische model niet verder schaalbaar is, vormde
het vertrekpunt voor een nieuwe universele agenda voor de internationale samenwerking van de 21ste eeuw: de Sustainable Development Goals (SDG’s).
De SDG-agenda formuleert naast klassieke ontAlle landen verbinden er zich toe om een
wikkelingsdoelen zoals armoedereductie, ook
mondiale economische, sociale en ecologische
globale duurzame ontwikkelingsagenda
ambities, samengevat in 17 doelen en 169 subte realiseren die vertrekt vanuit collectieve
doelstellingen. Deze doelen hebben niet alleen
uitdagingen, gebaseerd op samenwerking
betrekking op de minder ontwikkelde landen
tussen stakeholders en landen.
maar op de hele wereldgemeenschap. Alle landen
verbinden er zich toe om een globale duurzame
ontwikkelingsagenda te realiseren die vertrekt
vanuit collectieve uitdagingen, gebaseerd op samenwerking tussen stakeholders en
landen. De eerste SDG richt zich op het uitroeien van elke vorm van armoede (oververtegenwoordigd bij boeren op het platteland) terwijl de tweede SDG rechtstreeks
gerelateerd is aan de transformatie van het landbouw- en voedingssysteem (voedselzekerheid, verhoging van nutritionele waarden, duurzame landbouwpraktijken,…).
De tweede SDG is op haar beurt gerelateerd aan andere SDG’s zoals klimaat, waardig
werk, duurzame productie- en consumptiesystemen, steden die beleid maken rond
duurzame voedselsystemen, partnerships, enzovoorts.
Het programma van Vredeseilanden (Rikolto) houdt rekening met de snel wijzigende context die ons voor uitdagingen plaatst, maar ook grote opportuniteiten biedt.
Bestrijding van armoede en ongelijkheid overstijgt de klassieke Noord-Zuidthematiek
en is verstrengeld met andere thema’s en domeinen. Deze uitdagingen vragen om een
globale visie en strategie. De uitvoering ervan vergt samenwerking met verschillende
actoren.
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In de praktijk van Vredeseilanden (Rikolto) pleiten we niet alleen voor het belang
van duurzame familiale landbouw, duurzame voeding en eerlijke handel. Acties in
het Zuiden koppelen we aan soortgelijke processen en programma’s in de Belgische
samenleving.
Tegelijk werken we aan een nieuw narratief dat de internationale samenwerking van
morgen communiceert aan de buitenwereld. Willen we op een sterkere manier aansluiting vinden met wat leeft in onze samenleving en willen we nieuwe vormen van
solidariteit benutten, moet ons discours andere beelden, concepten en taalgebruik hanteren: het vermijden van begrippen zoals Noord-Zuidtegenstelling, overdreven focus
op projecten, enzovoorts.
Van landbouw naar voeding: systeemverandering door samenwerking

Vredeseilanden (Rikolto) streeft
daarom naar een transformatie van
het voedselsysteem door in te zetten
op duurzame productie en consumptie,
waarbij alle actoren in het voedselsysteem
bijdragen aan duurzame praktijken
– met bijzondere aandacht voor de
positie van boeren en boerinnen.

Bij het brede publiek is Vredeselanden nog vooral
bekend als ‘klassieke’ ontwikkelingsorganisatie
die boeren ondersteunt om beter te produceren
en hen in coöperaties te organiseren. Hoewel dat
nog altijd een stuk is van ons werk, maakten we
de voorbije tien jaar een verschuiving door in onze
focus: van landbouw naar voeding. Precies omdat
de loutere focus op landbouw(productie) niet raakt
aan de weeffouten die maken dat ons voedingssysteem oorzaak is van armoede en ecologische
destructie.

Vredeseilanden (Rikolto) streeft daarom naar een
transformatie van het voedselsysteem door in te zetten op duurzame productie en
consumptie, waarbij alle actoren in het voedselsysteem bijdragen aan duurzame praktijken – met bijzondere aandacht voor de positie van boeren en boerinnen. We werken
naar drie doelen.
1. Het aankoopbeleid van de private voedingssector verduurzaamt
Via acht regionale kantoren zetten onze teams in veertien landen samenwerkingen op
tussen boerenorganisaties en spelers in de voedingsketen om op een nieuwe manier
zaken te doen. Hiertoe wordt samengewerkt met producenten, verwerkers, retailers,
burgers (in hun rol van consument) én de respectievelijke federaties/sectororganisaties
(in België zijn dat spelers als Boerenbond, Fevia, Comeos,…). We zoeken (en wroeten)
via concrete projecten hoe we principes van inclusive business naar de praktijk kunnen
omzetten. Hoe werk je doorheen de keten met alle partijen samen om de keten transparant te maken? Hoe zet je mechanismen op voor faire prijzen waarbij winsten en
risico’s billijk verdeeld zijn? Hoe kan je expertise en middelen uit kennisinstellingen en
bedrijven mobiliseren om problemen van boeren op te lossen, zoals toegang tot opleiding en werkkapitaal?
In Afrika, Azië en Latijns-Amerika zetten onze teams daarbij vanzelfsprekend nog
steeds zwaar in op het empoweren van boerenorganisaties tot sterke zakenpartners
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2. De catering van de keukens in Vlaamse scholen is significant en structureel
duurzamer en Vlaamse scholen organiseren een leertraject rond duurzame
voeding
Mensen eten steeds meer buitenshuis en deze out of home-markt, goed voor zo’n veertig
procent van de totale voedingsmarkt, is dan ook een ideale hefboom om consumptie
patronen aan te pakken. Vredeseilanden (Rikolto) bouwde de voorbije acht jaar expertise
op binnen de sociale catering door het aanbieden van begeleidingstrajecten (o.a. met
IKEA Food Belgium, de personeelsrestaurants van Stad Gent en de Federale Overheid,
de keuken van UZ Leuven,…).
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die in staat zijn om met hun producenten kwaliteit en kwantiteit af te leveren. Maar
de beoogde verandering overstijgt dankzij de multistakeholderbenadering het niveau
van die ene boerenorganisatie.

Die expertise zetten we de komende jaren in om tegen 2021 een duurzaam voedings
beleid te hebben in alle Vlaamse scholen, zowel in de keuken als in de klas. Een ambitie
waarvoor we de krachten bundelen met GoodPlanet en Fairtrade Belgium. De school
is dé plek om kinderen bewust te maken van gezond en duurzaam voedsel. Door kinderen vertrouwd te maken met voeding en het
hele verhaal erachter, werken we aan een eetculDe school is dé plek om kinderen bewust te
tuur waarbij er respectvol wordt omgesprongen
met eten en de mensen die ervoor zorgen: boeren
maken van gezond en duurzaam voedsel.
en boerinnen overal ter wereld.
Door kinderen vertrouwd te maken met
Cruciaal in het opzet zijn de School Food Labs. Dit
zijn pilootscholen die samen met ons een eenjarig traject doorlopen om het voedingsbeleid op
school te verduurzamen. In de praktijk wordt er
gewerkt rond tien duurzaamheidsengagementen
die gaan over eerlijke handelsrelaties, meer groenten en fruit uit het seizoen, minder vlees en een
volwaardig vegetarisch aanbod.

voeding en het hele verhaal erachter,
werken we aan een eetcultuur waarbij
er respectvol wordt omgesprongen met
eten en de mensen die ervoor zorgen:
boeren en boerinnen overal ter wereld.

We zorgen ervoor dat er uitwisseling is van de ervaringen van de verschillende School
Food Labs. Om die lessen ingang te doen vinden in veel meer scholen, werden in
Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven inmiddels al stedelijke werkgroepen opgestart.
Ze zijn zeer divers samengesteld met lokale mensen en organisaties die een link hebben met onderwijs en/of voeding.
Ook hier leggen we bijzondere nadruk op de inclusie van boeren in Noord en Zuid.
En ook hier is samenwerking tussen sleutelspelers cruciaal: scholen, cateringbedrijven,
producenten, ngo’s, lokale overheden en de respectievelijke federaties/ sectororganisaties (VVSG, Vlaamse Scholierenkoepel, Vlaamse Overheid,…).
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3. Een significant deel van de samenleving engageert zich ten gunste van
een duurzaam voedingssysteem
We streven actief naar bewustzijns-, attitude-, en gedragsverandering rond de thema’s
duurzame landbouw en voeding. We richten ons op burgers – en op jongeren in het
bijzonder – in hun rol van consument. Vandaar ook onze focus op voeding op school,
maar evengoed onze zoektocht via het project Citizens for the Foodture om consumenten en professionals van supermarkten samen te laten experimenteren om duurzame
voeding tot makkelijkste keuze te maken in de winkel.
We staan daarbij voor de uitdaging om ‘educatie over de problematiek van het Zuiden’
te overstijgen en resoluut te kiezen voor een kader van wereldburgerschap en gedeelde
verantwoordelijkheid. Daarbij wordt het accent gelegd op de realisatie van de SDG’s in
de eigen Belgische samenleving als bijdrage aan de mondiale uitdagingen.
Van hulp naar uitwisseling: iedereen ontwikkelingsland!
Om deze drie doelstellingen te bereiken, leveren concrete cases (pilootprojecten) ons
inzichten en ook legitimiteit (‘recht van spreken’). Basisconditie is dat koplopers uit de
private en publieke sector leiderschap opnemen en in co-creatieve samenwerkingsverbanden aantonen wat er al dan niet mogelijk is. Daardoor kunnen we samen met deze
partners (via hun sectorfederaties) bijdragen aan een algemeen beleid van betrokken
supermarkten, verwerkende bedrijven, cateringbedrijven en overheidsdepartementen
zoals milieu, gezondheid en onderwijs.
Vredeseilanden (Rikolto) treedt op als ‘broker’ en connecteert actoren binnen het voedselsysteem om innovatieve waardeketens (pilootprojecten) te ontwikkelen die kans
maken om de nieuwe mainstream te worden. Samenwerking met federaties, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en overheden staat daarbij centraal.
Expertise wordt lokaal opgebouwd en wereldwijd uitgewisseld. We sluiten allianties,
ook met niet evidente bondgenoten. We zoeken, met vallen en opstaan, naar nieuwe
wegen, andere manieren van denken en werken. Daarom bouwen we mee aan de weg
die koffie in Congo, rijst in Indonesië of maïs in Nicaragua aflegt van veld tot bord. We
zoeken versterking voor de zwakke schakels in de keten.

Het is niet evident voor een organisatie zoals de onze, maar we werken samen met supermarkten als ze bereid zijn om hun rekken open te stellen voor producten van kleinere
boeren. Bac Tom in Hanoi verkoopt pesticidevrije
groenten van boeren en boerinnen uit de onmiddellijke omgeving, Walmart in Nicaragua sloot een
Het is niet evident voor een organisatie
contract met groentenboeren uit Jinotega, Colruyt
zoals de onze, maar we werken samen
in België verkoopt kwaliteitskoffie van boeren uit
met supermarkten als ze bereid zijn
de Kivuregio in Congo.

om hun rekken open te stellen voor
producten van kleinere boeren.
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We willen sterker samen werken met stedelijke
overheden. In Tegucigalpa in Honduras werkt de
overheid aan een gezond voedingsaanbod voor
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We werken ook samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen zoals CIAT in
Latijns-Amerika rond methodes die de samenwerking tussen boerenorganisaties en
bedrijven moet verbeteren, IRRI in West-Afrika rond duurzame rijstproductie of de
KULeuven in België rond eiwittransitie en voedsel voor de toekomst.
Van Vredeseilanden naar Rikolto: beginnen bij de eigen winkel
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scholieren. Vredeseilanden (Rikolto) initieert een gelijkaardige aanpak in Gent, Leuven,
Brugge en Antwerpen – zoals hierboven beschreven. Met deze projecten willen we
bijdragen aan bredere voedselstrategieën die op sporen gezet worden vanuit een samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en organisaties.

Het eerder geschetste plaatje, toont aan dat we in complexe tijden leven, waarin de realiteit ons steeds lijkt in te halen en organisaties nauwelijks kunnen volgen. Om sneller
te kunnen schakelen hebben we een organisatiestructuur nodig die de beslissingsmacht
zo dicht mogelijk bij onze acties zelf legt, in alle regio’s waar Vredeseilanden (Rikolto)
actief is. Dat is de enige manier om te begrijpen wat er echt gebeurt, en om sneller te
evolueren naar de toekomst waarvan we dromen.
Het is niet meer van deze tijd dat een ngo die internationaal aan duurzame ontwikkeling werkt, volledig bestuurd wordt vanuit België, met een Vlaamse Raad van Bestuur,
een Algemene Vergadering die volledig uit Belgen bestaat, en een hoofdkantoor in
Leuven waar ook amper mensen van buitenlandse
origine werken.
Tot nu toe werden globale doelstellingen voor
de organisatie centraal afgesproken en daarna
vertaald in programmadoelstellingen in de verschillende landen. Ook al gebeurde dit met veel
participatie van onze medewerkers en input van
onze partnerorganisaties, toch willen we nu een
stap verder gaan en echte beslissingsmacht over
de globale koers van onze organisatie geven
aan vertegenwoordigers uit alle regio’s waar
Vredeseilanden (Rikolto) werkt (in de Raad van
bestuur en directie).

Het is niet meer van deze tijd dat een
ngo die internationaal aan duurzame
ontwikkeling werkt, volledig bestuurd
wordt vanuit België, met een Vlaamse Raad
van Bestuur, een Algemene Vergadering
die volledig uit Belgen bestaat, en een
hoofdkantoor in Leuven waar ook amper
mensen van buitenlandse origine werken.

Daarom werd, naast de bestaande vzw, een Stichting van Algemeen Nut opgericht,
die vanaf 2017 aangestuurd wordt door een internationale Raad van Bestuur, een
internationaal managementteam dat bestaat uit de verschillende directeuren van onze
programma’s in de verschillende regio’s.
Internationale projectteams (clusters) zullen samenwerken rond specifieke thema’s en
expertise delen. Een internationaal ondersteunend kantoor (financiën, communicatie,
programma-ondersteuning, impactmeting) fungeert als draaischijf. De meeste collega’s
werken nu nog vanuit België, maar geleidelijk aan zullen meer en meer van dit soort
functies opgenomen worden door collega’s in andere delen van de wereld.
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Dat betekent ook dat Vredeseilanden (Rikolto) in België een aparte regio is geworden,
zoals ook Vredeseilanden in West-Afrika (VECO West Africa), Vredeseilanden in de
Andesregio (VECO Andino) etc. In de toekomst zullen nieuwe organisaties lid kunnen
worden van de netwerkorganisatie.
Als sluitstuk van die hele hervorming, kozen we ervoor om onze dubbele naam
Vredeseilanden/VECO te laten evolueren naar één internationale naam: Rikolto. Rikolto
betekent ‘oogst’ in het Esperanto en het weerspiegelt precies wat we doen. Enerzijds
ondersteunen we boeren om betere oogsten te hebben. Anderzijds oogsten we nieuwe
ideeën om op een eerlijkere manier zaken te doen in de voedingssector.
Controle opgeven, macht delen met je netwerk, een bekend merk laten vervellen tot een
nieuw merk… Het is niet zonder risico’s, dat geven we ruiterlijk toe. Maar het alternatief is gewoon voortdoen… en langzaam irrelevant worden.
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