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Kennismaking 

•  Hilde Verhelst, ACV Voeding en Diensten 
Aalst 

•  Barry Callebaut, Wieze België 

•  Effat coördinator werknemersdelegatie 
EOR Barry Callebaut 



Over Barry Callebaut 

– Wereldleider productie cacao- en 
chocoladeproducten 

– Van cacaoboon tot afgewerkt product 
•  Chocolade voor de voedingsindustrie 
•  Chocolade voor chocolatiers / “chefs” 
•  Chocolade voor consumenten 



Over Barry Callebaut 

– Jaaromzet bijna 5 miljard CHF 

– Verkoopvolume + 1,2 miljoen ton  

– Wereldwijd ongeveer 7500 
personeelsleden 

– Hoofdkantoor Zürich 



Over Barry Callebaut 

–  Regio Europa, regio Amerika, regio Azië-
Pacific 

–  Barry Callebaut gaat prat op: 
•  Innovatie 
•  Corporate Social Responsibility 
•  Voedselveiligheid en gezondheid 

–  Recent nieuws: “Barry Callebaut and Kraft 
Foods sign global supply agreement” 



Over Barry Callebaut 

Landen waar Barry Callebaut aanwezig is: 
Belgium (Wieze en Jacques Eupen), Brazil, 

Cameroon, Canada, China, Czech Republic, 
Ecuador, France, Germany (Barry Callebaut, 
Stollwerck, Van Houten), Ghana, India, Italy, 
Ivory Coast, Japan, Malaysia, Mexico, Poland, 
Russian Federation, Singapore, Spain, 
Sweden, Switzerland (Head Office), The 
Netherlands, Turkey, United Kingdom, United 
States 



Netwerken en 
duurzame productie 

•  Belang van netwerken 

–  In de onderneming 
–  In België 
–  Europees 
–  Internationaal… 
–  Met andere organisaties 

•  Duurzame productie  

–  Vakbondsdefinitie van duurzaamheid = waardig werk in de 
hele cacao-keten 

–  Dit als thema op sociaal overleg: EOR 



Netwerken 

•  In de onderneming 

–  Samenwerking verschillende vakbonden, arbeiders en 
bedienden, verschillende afdelingen, vaste krachten en 
interimarbeiders, … 

•  In België 

–  Uitwisseling Jacques Eupen en Barry Callebaut, Wieze 
–  Studiedagen vakbondsafgevaardigden chocolade-industrie 

België 



Netwerken 

•  Europees 

–  Europese Ondernemingsraad (EOR) Barry Callebaut 
–  Stuurgroep EOR Barry Callebaut 
–  Enkele voorbeelden en ervaringen: positief, maar niet altijd 

makkelijk 

•  Internationaal? 

•  Met andere organisaties: NGO’s, enz 
–  Veel netwerken, (te) weinig coördinatie? 



“Duurzaamheid” als thema van 
 het sociaal overleg 

•  Video kindslavernij op cacaoplantages in Ivoorkust 
•  Verontwaardiging, maar ook moeilijke problematiek 
•  Discussie en problematiek ruimer dan kindslavernij 
•  Syndicale kijk op het thema duurzaamheid 

ontwikkelen 
•  Barry Callebaut doet toch al heel veel? 

Besluit, na SG EOR: agendapunt EOR  



“Duurzaamheid” als thema van 
 het sociaal overleg 

•  VZ EOR overtuigen 
–  Belangrijk agendapunt, voldoende tijd en ruimte 
–  Spreker met bevoegdheid 
–  Interactie nodig 
–  Overleg werknemersafvaardiging nodig 
–  Expert nodig 



“Duurzaamheid” als thema van 
 het sociaal overleg 

•  EOR 
–  Volledige dag aan thema besteed 
–  Ook overleg onder werknemersafvaardiging 
–  Prima interactie 
–  Positief ten aanzien van wat BC al doet, maar eigen visie 

verder uitbouwen en in overleg 



“Duurzaamheid” als thema van 
 het sociaal overleg 

•  Besluiten en opvolging EOR 

–  Meer informatie aan werknemersafvaardiging 
–  CSR als vast thema op het sociaal overleg in 

Europa 

–  Onze visie = BC moet verantwoordelijkheid dragen 
voor alle betrokken werknemers in de hele 
productieketen 
•  Is Barry Callebaut bereid zich hiertoe te engageren? 



“Duurzaamheid” als thema van 
 het sociaal overleg 

–  Respect voor vakbondswerk en sociaal overleg in 
alle delen van de productieketen 
•  Meer info over betrokkenheid van vakbonden in bedrijven 

in Afrika 
•  Monitoring en rapportage over bedrijven en landen inzake 

internationale normen en arbeidsrechten 

–  Meer internationale uitwisseling, op termijn 
internationale afspraken (kaderovereenkomst) 



Besluit 

–  Zorgen voor goede opvolging 
•  Ons beter informeren 

•  Samenwerking met experts en toch eigen visie 
ontwikkelen 

•  Concretere eisen formuleren 

•  In samenwerking met anderen (vakbonden en NGO’s) 

•  Sensibilisering van onze eigen achterban 

•  Directie blijven bevragen 


