
SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN CACAO 

EEN DUURZAME BUSINESS OPBOUWEN 
Zowel lokaal binnen onze productie-en verkoopseenheden, als over 

de hele productie lijn, ligt duurzaamheid ons nauw aan het hart. Bij 

Mars, familie bedrijf, bekend om z’n geliefde wereldberoemde 

kwaliteitsmerken, waarvan M&M’s, Twix , Snickers en Mars, geloven 

we dat iedereen, van onze cacaoboeren tem onze leveranciers, 

recht heeft op een duurzame wereld en dat iedereen moet kunnen 

mee genieten van de groei van onze business. Wederkerigheid, één 

van de Vijf Principes van Mars – Kwaliteit, Verantwoordelijkheid, 

Wederkerigheid, Efficiëntie, Vrijheid – ligt aan het hart van onze inzet 

wanneer het gaat om Cacao.   

NAAR EEN DUURZAME CACAOPRODUCTIE  

Meer dan vijf miljoen boeren in West-Afrika, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika vertegenwoordigen het 

leeuwendeel van de mondiale cacaoproductie. Zij hebben voortdurend af te rekenen met amper renderende 

en ouder wordende cacaobomen en kunnen het zich niet veroorloven ze te vervangen. Op sommige plekken 

hebben hun rendement, maar ook hun inkomsten en hun levenskwaliteit daar zwaar onder te lijden. 

ONZE AANPAK  

We moeten beginnen bij de afzonderlijke boeren die ons de cacao leveren. Om hun rendement en inkomsten 

op te krikken, moeten we zorgen voor betere toegang tot sterker plantgoed, meststoffen en 

praktijkopleiding. Ons werk in Indonesië en West-Afrika is een goede aanzet. Hieruit is gebleken dat boeren 

met dit soort ondersteuning hun rendement wel degelijk kunnen 

verdrievoudigen in drie tot vijf jaar.  

Dit betekent niet alleen meer productie, maar houdt ook in dat de boeren 

hun gezinnen beter kunnen onderhouden en toegang krijgen tot essentiële 

diensten als onderwijs en gezondheidszorg. 

Mars heeft er zich toe verbonden het leven van de cacaoboeren te 

verbeteren en zorgt in dat verband ook voor economische en sociale 

ondersteuning van vrouwelijke cacaoboeren. Samen met Care, een 

toonaangevende humanitaire organisatie die wereldwijd strijdt tegen 

armoede, werkt Mars in meer dan 25 cacaogemeenschappen om leningen 

te verschaffen en vrouwen toegang te verlenen tot krediet. 

Om onze aanpak wereldwijd ingang te laten vinden, werken wij in het kader van ons initiatief voor duurzame 

cacao op drie domeinen om de boeren onze volle steun te bieden: 

 Certificering van onze gehele cacaoproductie en aanmoediging van de rest van de sector om zich ook 

tot Certificering te verbinden, met de bedoeling zo veel mogelijk boeren te bereiken  

 Verbetering van de teeltmethoden en bescherming tegen plagen en ziekten door middel van 

grensverleggend onderzoek  

 Investering in kritische cacao producerende streken om de boeren de nodige kennis en technologie 

te verschaffen zodat zij hun rendement kunnen verdrievoudigen  

 



 

CERTIFICERING  

Certificering is de beste manier voor de cacaosector om boeren, waar ook ter wereld, de nodige steun te 

blijven verschaffen. Onze certificeringsmethode voor cacao wil een stapje verder gaan en voorziet in een 

aantal productiviteitsmaatregelen waardoor de boeren dankzij de certificering hun inkomsten meteen de 

hoogte zien ingaan.  

Certificering is een belangrijke manier om positieve verandering teweeg te brengen. Tegen 2020 willen wij 

dan ook dat 100% van onze cacao afkomstig is van gecertificeerde leveranciers. In dat verband hebben wij al 

aanzienlijk geïnvesteerd en werken wij samen met organisaties als de Rainforest Alliance, UTZ Certified en 

Fairtrade. Daarnet verbinden wij er ons toe om ook in andere domeinen in te zetten op meer en betere 

certificering. 

 

ONDERZOEK 

Cacaoboeren produceren amper 10 procent van wat zij in perfecte omstandigheden en met de beste 

praktijken mogelijkerwijze kunnen produceren. Maïs daarentegen bereikt zo’n 60 procent van zijn theoretisch 

productierendement. Onderzoek naar cacaoproductie wordt doorgaans gefinancierd door regeringen, 

landbouworganisaties of universiteiten en krijgt al sinds mensenheugenis te weinig aandacht en middelen. 

Het is dan ook onze plicht om te helpen de productiviteit op te krikken door meer middelen uit te trekken 

voor cacao-onderzoek. 

Een van de verwezenlijkingen waar wij het meest trots op zijn, is de samenwerking met IBM en het 

onderzoekscentrum van het Amerikaanse ministerie van landbouw in de sequentieanalyse van het 

cacaogenoom. Wereldwijd hebben wetenschappers zich hierop gebaseerd om sterkere en productievere 

cacao te ontwikkelen. 

Doordat de uitdagingen zo bijzonder complex zijn, moeten we ze collectief aanpakken. Daarom schaart Mars 

zich ook achter CocoaAction, een strategie voor de hele cacaosector met als doel een aangepaste aanpak te 

ontwikkelen voor duurzame cacaoproductie. 

TECHNOLOGIEOVERDRACHT 
Om zo veel mogelijk cacaoboeren hiervan een graantje te laten meepikken, bouwt Mars Chocolate een aantal 

onderzoeks- en ontwikkelingscentra (CDC’s) voor cacao in verscheidene cacao producerende landen in Azië 

en West-Afrika. Wij werken samen met internationale donororganisaties, regeringen en andere partners om 

de cacaoboeren middelen te verschaffen en technieken bij te brengen om kwaliteitsvolle en goed renderende 

cacao te verbouwen. De boeren kunnen plantgoed verkrijgen bij de CDC’s om onder de naam ‘cacao-clinics’ 

lokale kwekerijen te ontwikkelen om zo te helpen met de commerciële verdeling van cacaoplanten en te 

zorgen voor een bijkomende bron van inkomsten. 

Tegen 2020 willen wij 150.000 boeren bereiken in Ivoorkust. In het kader van ons Vision for Change-

programma willen wij op zijn minst toch al dat deel van de in totaal 750.000 Ivoriaanse boeren helpen om hun 

rendement te verdrievoudigen tot zo’n 1,5 ton per hectare. 

http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science

