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Inleiding 

Ons eerste impact rapport! Bij SOCOCO zijn we elke dag bezig 

met het maken van impact. Onze impact staat centraal, zowel in 

Guatemala als in Nederland. Iedereen verdient een plekje in de 

economie. Maar wat hebben we nu echt bereikt sinds september 

2018? Hier gaan we in dit document verder op in! 

 

In het kort over SOCOCO; SOCOCO schenkt (h)eerlijke koffie. Op 

deze manier verbindt SOCOCO elke sociale schakel in de 

koffieketen, van verbouwers tot branders. Genieten van deze 

verbondenheid is onze missie, met alle schakels aan tafel, in 

gelijkwaardigheid. SOCOCO wil met (h)eerlijke koffie de wereld 

mooier kleuren. Samen, met elkaar. Jouw koffiebeleving maakt 

de keten compleet.  

 

SOCOCO kiest voor de uitdaging en dus voor een directe 

samenwerking met de koffieboer. We werken altijd met 100% 

Arabica en single origins, om de beste kwaliteit koffie’s met onze 

koffiedrinkers te delen. Ook maakt SOCOCO elke dag opnieuw 

bewust de beste keuzes voor milieu, mens en natuur. Dit doen 

we niet alleen samen met koffieboeren, maar binnen de hele 

koffieketen.  

  

Op de volgende pagina’s zullen we eerst onze missie, visie en 

strategie benoemen. Daarna zullen we een overzicht geven van 

onze huidige impact. Transparantie over onze huidige impact is 

belangrijk voor ons, zodat iedereen kan zien wat we al bereikt 

hebben en ook waar we aan werken, wat nog beter kan.  
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Missie 
  

We hebben twee missies, met koffie als sociale verbindende 

factor. De reden dat we twee missies hebben, is omdat we niet 

willen dat onze impact stopt bij de Guatemalteekse grens; ook in 

Nederland maken we het verschil. Onze twee missies zijn;  

• De verkoop van (h)eerlijke koffie 

 Wij willen bijdragen aan het verhogen van de 

 levensomstandigheden van koffieboeren en hun 

medewerkers. Daarom betalen we een  

eerlijke prijs voor de specialty koffiebonen. 

• Creativiteit en talent ondersteunen in Nederland 

In Nederland ondersteunen wij creativiteit en talent, 

voor mensen die een langere afstand tot de 

arbeidsmarkt ervaren.  

  

Lees verder over onze missie op de pagina hiernaast.  

 

Verkoop van (h)eerlijke koffie 

 

Wij zijn van mening dat voor koffie een eerlijke prijs betaald 

moet worden. Boeren en medewerkers op de farm werken hard 

en wij vinden het belangrijk dat ze genoeg verdienen om in hun 

levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom werken wij bij 

SOCOCO met korte ketens, om transparantie en een eerlijk 

aandeel voor iedereen te kunnen garanderen.  

 

We ondersteunen de koffieboeren waar we mee samenwerken 

in het opzetten van een gezond en duurzaam businessmodel. Dit 

draagt bij aan de continuïteit en een betere kwaliteit van de 

koffieteelt, een eerlijke prijs en betere leefomstandigheden voor 

zowel de koffieboer als zijn werknemers.  

 

Ook in andere onderdelen van de keten wordt rekening 

gehouden met gelijkwaardigheid en duurzaamheid, zoals bij het 

transport en de verpakkingsfase.  

 

Door een eerlijke prijs aan de koffieboer te betalen, waardoor 

deze zijn medewerkers ook een eerlijke prijs kan betalen, draagt 

SOCOCO Coffee bij aan SDG 1 (einde aan armoede) en SDG 10 

(ongelijkheid verminderen). Daarnaast houden we in de hele 

keten rekening met duurzaamheid en onze impact op het milieu, 

waardoor wij werken aan SDG 13; klimaatactie. Voor meer 

informatie over de SDGs, kun je een kijkje nemen in Annex 1.  

  

Creativiteit en talent ondersteunen in Nederland  

 

We vinden het belangrijk om in Nederland een positieve impact 

te maken. Dit organiseren wij rondom koffie, omdat koffie een 

verbindend product is. We creëren kansen voor mensen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat ze hun talent en 

creativiteit kunnen (her)ontdekken en kunnen doorstromen naar 

de arbeidsmarkt. Hiermee dragen we bij aan SDG 8: eerlijk werk 

en economische groei. 
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Visie 
  

Onze visie is dat alle mensen die SOCOCO koffie drinken, 

betrokken zijn bij onze missie. Met een korte keten en 

transparantie, willen wij bereiken dat iedereen in de koffieketen 

zich met elkaar verbonden voelt. Hieronder kun je lezen wat 

doen om onze missies te bereiken.  

 

Verkoop van (h)eerlijke koffie 

 

SOCOCO heeft een gelijkwaardige en persoonlijke relatie met 

alle koffieboeren. We gaan een contract aan voor meerdere 

jaren.  

 

Wij betalen de boer 3,60 dollar per pound. Op dit moment is de 

Fairtrade wereldprijs voor gewassen en biologische Arabica 

bonen en inclusief een Fairtrade premium, 1,90 dollar per 

pound. De prijs die wij bij SOCOCO betalen aan koffieboeren in 

Guatemala is meer dan 45% hoger dan de Fairtrade wereldprijs. 

Hierdoor verdienen de boer en medewerkers op de farms een 

leefbaar inkomen en blijft er geld over om in duurzaamheid te 

investeren.   

 

Een stijgende verkoop van onze koffie is noodzakelijk, om onze 

impact te kunnen blijven uitbreiden. We streven ernaar om over 

vijf jaar op elk continent in de koffiebelt een samenwerkingen te 

hebben. Dit houdt in dat we samenwerkingen aangaan met 

minimaal één koffieboer in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. In deze 

samenwerkingen streven we naar zoveel mogelijk directe handel 

en persoonlijk contact.  
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Creativiteit en talent ondersteunen in Nederland  

 

Wij zetten koffie in als sociale verbinder via diverse projecten en 

trajecten. Hiervoor werken we samen met verschillende 

organisaties. Een voorbeeld hiervan is het SOCOCO-

leerwerktraject. Voor dit leerwerktraject traint SOCOCO, samen 

met een partner, mensen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken tot barista. Naast het leerwerktraject werken we met 

verschillende organisaties op projectbasis. Zo werkt SOCOCO 

samen met organisaties om kunstenaars met een beperking een 

platform te geven.  

 

In de toekomst willen we het aantal projecten uitbreiden en 

meer samenwerkingen aangaan met andere organisaties. Ook 

zijn we druk bezig om te organiseren dat we in 2021 mbo niveau 

1 praktijkcertificaten kunnen uitreiken voor ons leerwerktraject. 

Wanneer dit mogelijk is, willen we ons leerwerktraject opschalen 

en op deze manier zoveel mogelijk creativiteit en talent 

ondersteunen in Nederland. 
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Strategie 
 

Verkoop van (h)eerlijke koffie 

 

Binnen SOCOCO streven we naar een eerlijke, gelijkwaardige en 

korte koffieketen. Daarover willen we zo transparant mogelijk 

zijn. We onderhouden persoonlijke relaties met de koffieboeren 

waar we mee samenwerken. Door onze korte keten kunnen we 

hoge kwaliteit specialty koffie voor een eerlijke prijs aan onze 

klanten aanbieden.  

 

SOCOCO is actief in de kanalen B-to-C en B-to-B. Dit betekent dat 

we zowel aan consumenten als aan bedrijven leveren. SOCOCO 

biedt ook de complete koffievoorzieningen binnen bedrijven of 

organisaties aan. 

 

Kortom, de weg naar de verkoop van (h)eerlijke koffie gaat via 

een korte keten en transparantie, zowel aan bedrijven als aan 

consumenten. Dat is hoe wij ons verhaal en onze (h)eerlijke 

koffie onder de aandacht brengen. En we willen de SOCOCO 

koffiedrinkers betrekken als ambassadeurs, bij ons verhaal en de 

koffie.  

Creativiteit en talent ondersteunen in Nederland  

 

Momenteel werken we samen met de verschillende organisaties 

om creativiteit en talent in Nederland te ondersteunen.  

 

Zo stimuleren we bijvoorbeeld de (re)integratie van groepen 

naar de arbeidsmarkt, door middel van het aanbieden van een 

leerwerktraject. Dit leerwerktraject biedt kansen aan mensen 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De mensen die een 

leerwerktraject doorlopen, bouwen vertrouwen op in hun eigen 

kunnen binnen een veilige omgeving. Verder gebruiken de 

mensen in het leerwerktraject algemene skills die voor vrijwel 

elke baan belangrijk zijn.  

 

Daarnaast werkt SOCOCO samen met verschillende organisaties 

die kunstenaars met een beperking vertegenwoordigen. Dit 

doen we omdat we het belangrijk vinden om deze kunstenaars 

een platform te geven. Daarnaast heef SOCOCO een 

samenwerking met een participatiebedrijf bij het inpakken van 

onze koffiebonen.  

 

Door met verschillende projecten en trajecten te werken, willen 

we zoveel mogelijk mensen een podium geven. Dit is onze 

strategie om onze missie te bereiken; zoveel mogelijk mensen 

een podium geven en trajecten aanbieden voor mensen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo ondersteunen wij talent 

en creativiteit in Nederland.  
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Koffieboeren Danny en Willy samen met SOCOCO oprichter Perry 
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Huidige impact  

 Doel 1: Verkoop van (h)eerlijke koffie 
 

Een eerlijke prijs voor heerlijke koffie; daar staan we voor. Geen 

liefdadigheid, maar eerlijk betaald voor een kwalitatief 

hoogwaardig product. Momenteel werken we samen met Family 

Bonds Coffee, een koffiefamilie in Guatemala. Op de volgende 

pagina’s zullen we deze specifieke samenwerking toelichten.  

 

Voor de toekomst kijken we naar de mogelijkheden om onze 

samenwerking uit te breiden naar andere landen en gebieden. 

Natuurlijk blijven we hierbij binnen onze missie; met een korte 

keten en investeren in het opbouwen van een persoonlijke en 

gelijkwaardige relatie.  

 

De samenwerking met Family Bonds Coffee 
 

Huehuetenango, Guatemala. Hier gebeurt het allemaal. De 

koffieboer waar we mee samenwerken van Family Bonds Coffee, 

heeft hier verschillende koffie farms. Family Bonds Coffee bestaat 

echt uit een familiebedrijf, van Danny Perez, zijn vader Willy Perez 

en hun familie. We werken dus samen met één koffiefamilie. Zij 

hebben een middelgroot boerenbedrijf, bestaande uit vier farms 

van bij elkaar 160 hectare, waarop onder andere de koffieplant 

wordt verbouwd. De vier farms heten Isnul, Moreno, Las Americas 

en San Antonio Chaguite. Daarom werkt Family Bonds Coffee met 

veel verschillende afnemers. SOCOCO is de enige afnemer voor de 

Nederlandse markt en heeft in 2019 5.000 kg afgenomen.   

 

Single origin betekent dat het de koffie uit een specifieke regio 

komt en single estate betekent dat het van dezelfde farm komt. 

Family Bonds Coffee heeft vier verschillende farms; Isnul, Moreno, 

Las Americas en San Antonio Chaguite. Per farm worden de 

koffiebonen verpakt; deze bonen worden dus niet in een blend 

verkocht. Daarom kunnen we spreken van single estate.    

De samenwerking 

 

Begin 2018 is Perry van Gils begonnen met het opzetten van 

SOCOCO. Via een gezamenlijk contact, werden Family Bonds 

Coffee en SOCOCO aan elkaar gekoppeld. En zo begon een mooie 

samenwerking. Momenteel is er een contract tussen Family Bonds 

Coffee en SOCOCO van drie jaar, dat getekend is in midden 2018. 

Elk jaar wordt de prijs vastgesteld door de Familie Perez van Family 

Bonds Coffee, in overleg met SOCOCO. In 2019 heeft SOCOCO 

5.000 kg koffiebonen afgenomen. Normaal gaat Perry elk jaar langs 

bij Willy en Danny. Helaas ging dat dit jaar niet door de Corona 

pandemie. We hopen snel weer langs te kunnen gaan in het mooie 

Guatemala.  

 

De samenwerking met SOCOCO geeft Family Bonds Coffee een 

stukje continuïteit zodat zij als bedrijf verder kunnen bouwen. 

Daarnaast vindt er ook kennisdeling plaats. Zo heeft Perry adviezen 

gegeven over welke koffiemachines Family Bonds Coffee kan 

gebruiken om zelf hun koffie in Guatemala in de markt te zetten.  

 

Invloed van de corona crisis 

 

Door de corona crisis werd er minder koffie afgenomen van 

SOCOCO, aangezien SOCOCO vooral een focus had op B-to-B. 

Hierdoor bleef veel koffie over die in 2019 ingekocht was. Daarom 

is, in samenspraak met FBC, besloten om dit jaar de inkoop uit te 

stellen tot het nieuwe jaar. Met de garantie dat in 2021 volop zal 

worden besteld.  

Koffieboer Willy samen met SOCOCO oprichter Perry 
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  Werkomstandigheden  

 

Standaard zijn er 100 mensen in vaste dienst op de vier farms 

van Family Bonds Coffee. Ook werken er 300 seizoensgebonden 

arbeiders. Danny heeft aangegeven dat het loon gemiddeld 30% 

boven de gemiddelde betaling van medewerkers op een farm in 

Guatemala ligt. Veel van de seizoen plukkers zijn vaak zelf 

kleinschalige boeren en werken naast het verbouwen van hun 

eigen gewassen.  

 

Duurzaamheid  

 

Bij Family Bonds Coffee wordt veel gedaan om op een duurzame 

manier met de grond om te gaan. Zo worden de koffiebonen op 

biologische wijze verbouwd. Daarnaast wordt diversificatie 

toegepast; doordat verschillende planten verschillende 

voedingsstoffen nodig hebben, raakt de bodem minder snel 

uitgeput. Om deze reden verbouwt Family Bonds Coffee naast 

koffieplanten ook citroenbomen en bananenbomen.  

 

Er is een bassin aangelegd waarin regenwater kan worden 

opgevangen, zodat het regenwater zo optimaal mogelijk 

gebruikt kan worden. Dit water wordt ook gebruikt voor een 

irrigatiesysteem. Hier hebben ook andere boeren in de omgeving 

baat bij.  

 

Ook het vruchtvlees van de koffiebes (de cascara) wordt 

gebruikt; hier wordt onder andere thee van gemaakt en het 

wordt gebruikt voor de bemesting van het land. Van de twee 

vliesjes die in het productiehuis van de koffieboon afkomen, 

wordt biobrandstof gemaakt. Deze biobrandstof wordt gebruikt 

om de machines in het productiehuis te laten werken.  

Training vanuit Family Bonds Coffee 

 

Bij Family Bonds Coffee wordt veel waarde gehecht aan de 

mogelijkheid voor medewerkers om zich te kunnen 

doorontwikkelen. Zo kunnen de medewerkers, naast dat ze een 

eerlijker loon krijgen, ook trainingen volgen. Een voorbeeld is een 

training waarin men leert om de kwaliteit van de koffiebonen te 

bepalen. Dit is belangrijk voor de kwaliteitskeuringen die Family 

Bonds Coffee steeds uitvoert. Daarnaast is er een training over 

koffiebranden en zijn er barista trainingen voor barista’s in 

Guatemala. Deze barista’s worden getraind om ook in de koffiezaak 

te werken van Family Bonds Coffee in Guatemala-stad. Ook worden 

sommige jongeren opgeleid tot beveiliger en kunnen ze als 

beveiliger aan de slag bij de farm. Kortom; medewerkers kunnen 

doorstromen naar verschillende functies door trainingen te volgen.  

 

Naast trainingen, wordt door Family Bonds Coffee ook veel aandacht 

besteed aan voorlichting. Zo wordt ook scholing van kinderen sterk 

gestimuleerd vanuit FBC. In Guatemala is er op papier een leerplicht 

voor kinderen, maar deze wordt niet altijd nageleefd. Willy, de 

koffieboer waar we mee samenwerken, heeft zelf veel aan zijn 

scholing gehad en hij werd hierin sterk gestimuleerd door zijn 

familie. Daarom vindt hij het belangrijk om iedereen te stimuleren 

om kinderen naar school te laten gaan. Daarnaast doet Family Bonds 

Coffee ook aan andere voorlichting, onder andere over 

voorbehoedsmiddelen, geboortebeperking en huiselijk geweld. 

 

Kwaliteit 

 

Op de hooggelegen farm groeien de hoge kwaliteit specialty arabica 

bonen goed! Bij verschillende barista kampioenschappen hebben de 

koffies van de familie Perez diverse prijzen gewonnen. De aandacht 

en zorg die ze besteden aan de koffiebonen, is fenomenaal. Hierdoor 

ligt de kwaliteit van de koffiebonen hoog. Family Bonds Coffee heeft 

een strenge kwaliteitskeuring om deze kwaliteit te blijven 

waarborgen. 
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De koffieplant  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 De koffieplant op het SOCOCO kantoor Grown coffee plant   

     © Family Bonds Coffee 

    

Dit is hem dan; de Coffea Arabica. Onze koffieplant. Van deze 

plant komen de arabica bonen, waar heerlijke koffie van kan 

worden gezet. Het duurt even voor een nieuwe koffieplant de 

arabica bonen maakt; dit gebeurt pas drie à vier jaar na het 

zaaien. Wanneer de koffieplant volwassen is, kan hij tientallen 

jaren koffiebonen produceren.  

 

Binnen de Coffea Arabica zijn er verschillende sub-soorten. Bij 

SOCOCO gebruiken we alleen 100% arabica bonen, van de sub-

soort caturra. 

 

En wat gebeurt er nu van koffieplant tot de koffiebonen naar 

Nederland verscheept worden? Lees snel verder om meer 

hierover te weten te komen.  

  

    
Nog niet rijpe koffiebessen    Rijpe koffiebessen   

© Family Bonds Coffee   © Family Bonds Coffee 

  

De koffie begint dus met bessen aan de koffieplant. Deze zijn 

eerst groen, maar worden rood als ze rijp zijn en dus geoogst 

kunnen worden. In Guatemala worden de bessen ieder jaar 

geoogst vanaf februari tot juni.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Het inzamelpunt voor koffiebessen  

De rijpe bessen worden met de hand geplukt door medewerkers 

en naar een verzamelpunt gebracht. De medewerkers krijgen 

uitbetaald op basis van hoeveel koffiebessen ze inleveren. De 

verzamelde koffiebessen worden bij het verzamelpunt in een 

koker gestort, waar het ‘wassen’ begint. Dit houdt in dat in de 

machine eerst het vruchtvlees (dit wordt de cascara genoemd) 

van de bonen wordt afgehaald. Hierna worden de bonen met 

water gespoeld.  
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De bonen worden na het wassen gedroogd. Hierbij liggen de 

bonen zo uitgespreid mogelijk in de buitenlucht. Dit gebeurt op 

een betonnen vloer of op droogbedden. Wanneer er een 

bepaalde hoeveelheid bonen droog is, gaat het proces weer 

verder. Twee tot drie keer per week worden de bonen verzameld 

en gaan ze door naar de volgende fase van het productieproces. 

FBC heeft een productiehuis, waarin ze de laatste stappen voor 

het verschepen van de bonen uitvoeren. Hier worden de bonen 

met vrachtwagens heengebracht.  

 

 

 

   

  

 

Vanuit het productiehuis worden de koffiebonen nog een keer 

aangepakt; machines halen nog twee lagen vliesjes van de 

koffieboon af. Dit is een kort proces en hierna worden de 

koffiebonen opgeslagen in grote zakken, klaar voor transport. 

Het kan hier prima wat langer blijven liggen, het is niet erg als 

het een paar maanden opgeslagen ligt.  

Het drogen van de bonen  Droogbedden 

Het productiehuis De opslag in het productiehuis 

Transport  
 

In augustus of september worden de koffiebonen naar 

Nederland verscheept, nadat ze nog een laatste keer 

gecontroleerd zijn op kwaliteit. Bij deze controle wordt een 

steekproef uit een koffiezak genomen. Deze wordt dan gebrand 

op een kleine kilobrander. Vervolgens wordt er koffie van gezet 

en worden deze bonen ‘gecupt’; dit is het proeven en 

beoordelen van de koffiebonen. Wanneer de kwaliteit van de 

bonen wordt goedgekeurd, dan worden ze verscheept. Het 

verschepen naar de haven van Rotterdam, inclusief douane 

afhandeling, duurt ongeveer 28 dagen.  

 

Bij SOCOCO Coffee houden we rekening met onze impact op het 

milieu. Zo kiezen we ervoor om de koffiebonen uit Guatemala 

slecht één keer per jaar te laten leveren. Hierdoor beperken we 

de milieubelasting door slechts één keer gebruik te maken van 

een containerschip. Daarnaast maken we gebruik van een 

deelcontainer, zodat de ruimte op het schip optimaal benut kan 

worden. Helaas is de vaart via containerschip nog steeds een 

vervuilende industrie. Onze ambitie is om binnen vijf jaar al onze 

koffie op de meest duurzame manier te importeren, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van duurzame energiebronnen. Via welk 

middel maakt ons niet uit, zolang duurzaamheid centraal staat.  
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Branden 
 

In Nederland komen de grote zakken koffie aan in de haven. Een 

deel van de koffie ligt opgeslagen in een grote koffieloods en een 

deel ligt in de opslag op ons kantoor. Vanuit ons kantoor kunnen 

we steeds kleine hoeveelheden koffie branden, wanneer dit 

nodig is. Dit doen we niet te ver van tevoren, om zo vers 

mogelijke koffie te kunnen leveren.  

 

Wij vinden het belangrijk dat het branden van de koffie op een 

lokale en kleinschalige manier plaats vindt. En dat de bonen op 

een lage temperatuur en in kleine hoeveelheden worden 

gebrand. Daarom hebben wij gekozen om samen te werken met 

John Schot, een onafhankelijke brander die alleen met specialty 

coffees werkt. Ons doel is om het branden van de bonen op 

termijn in eigen beheer te gaan nemen.  

  

Grappig feitje; de twee koffies die 

we aanbieden, zijn van dezelfde 

bonen gemaakt. De twist zit hem 

in het brand proces. Huehue 

wordt donkerder gebrand dan de 

IXTA. Hierdoor is IXTA wat 

fruitiger, terwijl Huehue wat 

voller is van smaak. 

Inpakken  
 

Het inpakken van onze koffie gebeurt in Nederland. Onze 

ambitie is om zoveel mogelijk participatie bedrijven bij SOCOCO 

te bereiken. Daarom werken wij voor het inpakken samen met 

Nieuw Sociaal Werk (NSW). Erg efficiënt, want NSW zit in 

hetzelfde gebouw als wij; De Kroon in Rotterdam. Bij NSW gaan 

mensen aan de slag die graag hun steentje bij willen dragen, 

maar dat zonder een klein beetje steun net niet redden. NSW 

begeleidt onze inpakkers en onze inpakkers krijgen een bijdrage 

voor hun hulp bij het inpakken vanuit SOCOCO. Vanuit NSW 

wordt maatschappelijke ondersteuning geboden aan de 

deelnemers.  

Gemiddeld zijn één à twee van de ongeveer 30 deelnemers van 

NSW beschikbaar voor de werkzaamheden van SOCOCO. De 

drukte van de opdrachten varieert. De deelnemers van NSW 

hebben een behoorlijke afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en 

kunnen bij NSW op een rustige manier aan het werk. 

  

  

  

  

  

  

Onze verpakkingen zijn 100% CO2 neutraal. We hebben onze 

standaard verpakking, in 2 maten; voor 250 gram en voor 1 kg. 

Op deze verpakkingen plakken we een sticker met informatie 

over de soort koffie die erin zit, IXTA of HueHue. De verpakkingen 

zijn CO2 neutraal geproduceerd en geleverd door Dutch Coffee 

Pack.  Ook de stickers op de verpakkingen zijn CO2 neutraal 

geproduceerd.  
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  Bezorging  
 

Ook met de bezorging van onze (h)eerlijke koffie, houden we 

rekening met onze impact op het milieu. We vinden het 

belangrijk dat duurzaamheid in alle aspecten van de keten wordt 

meegenomen. Daarom laten we onze pakketjes bezorgen door 

Fietskoeriers.nl, de groenste pakketbezorger in Nederland. Als je 

koffie bij SOCOCO besteld, dan zal je binnenkort één van de 

fietskoeriers voorbij zien komen. Binnen meer dan 30 steden in 

Nederland wordt de bezorging per fiets gedaan, buiten deze 

steden werkt Fietskoeriers.nl (nog) met een autokoerier partner. 

Fietskoerier.nl groeit snel en het aantal steden waarbij zij 

bezorgen, breidt snel uit.  

  

Koffiedik kijken 
 

Voor bedrijven bieden we de mogelijkheid aan dat het koffiedik 

opgevangen en opgehaald kan worden, wat dan gebruikt kan 

worden om bijvoorbeeld zwammen op te kweken. Helaas 

hebben bedrijven hier nog geen gebruik van gemaakt.  

Hoeveel bonen zijn er nu precies nodig om je kopje 

koffie te zetten? Dat is met koffie lastig te zeggen… 

Koffie wordt namelijk gemaakt door heet water dat 

onder hoge druk langs (gemalen) koffiebonen 

stroomt; het water neemt dan de smaak van de 

koffiebonen over. Hoeveel bonen je nodig hebt, 

hangt onder andere af van de grootte van de bonen, 

hoe de bonen gebrand zijn en de temperatuur en 

druk van het water dat erlangs stroomt. Ook hangt 

het af van hoe sterk je graag je bakje koffie drinkt. 

  

Een duit in het zakje doen 
 

De jute zakken waar de koffie vanuit Guatemala in naar 

Nederland komt, worden niet weggegooid. In onder andere het 

Kringloopwarenhuis in Leiden, waarvan het Circulair warenhuis 

een onderdeel is, worden de jute zakken omgetoverd tot 

boodschappentassen. Het Kringloopwarenhuis is een 

participatiebedrijf.  

 

Helaas is het Kringloopwarenhuis nu tijdelijk gesloten, vanwege 

de corona crisis. Natuurlijk gooien we deze jute zakken nu niet 

zomaar weg; we bewaren deze zakken tot deze weer goed 

gebruikt kunnen worden.  

  

      
De voorraad koffiebonen in 

Nederland, in jute zakken  

Een jute boodschappentas van 

een oude SOCOCO koffiezak 
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Een eerlijke prijs 
 

Doordat SOCOCO rechtstreeks inkoopt bij de koffieboer, in plaats 

van bij een coöperatie of tussenhandelaar, kan SOCOCO een 

hogere prijs betalen, in ruil voor betere kwaliteit en volledige 

transparantie van koffiebes tot kopje koffie. Door de hogere prijs 

die wij betalen voor de koffie, kunnen de koffieboeren waar we 

mee samenwerken zelfvoorzienend leven van het harde werken en 

het mooie product dat ze leveren. Door o.a. de hogere prijs die 

SOCOCO betaalt was Family Bonds Coffee in de gelegenheid om te 

investeren in een eigen wet-mill. De farms in de Huehuetenango 

koffieregio zijn namelijk erg afgelegen, waardoor producenten 

genoodzaakt zijn om zelf de koffie te verwerken. Daarnaast is 

Family Bonds Coffee in staat om een hogere prijs aan hun 

werknemers te betalen, waardoor ook de medewerkers op de farm 

een living wage verdienen. Ook zijn er trainingen die medewerkers 

kunnen volgen, om door te groeien. Dit wordt allemaal mogelijk 

gemaakt, door een hogere, eerlijkere prijs voor koffie te betalen.  

 

Door uitsluitend hoge kwaliteit arabica bonen in te kopen middels 

een directe handelsrelatie, steunt SOCOCO de groei van de 

specialty koffiemarkt in Guatemala waardoor het land minder 

afhankelijk is van de commodity markt die nog steeds niet 

profitabel is voor veel koffieboeren. In 2019 hebben we 5.000 kg 

koffiebonen gekocht van Family Bonds Coffee, voor een prijs van 

3,60 dollar per pound. Op de wereldmarkt lag de prijs voor 

Fairtrade gewassen en biologische arabica bonen, inclusief 

Fairtrade premium, hier ver onder op 1,90 dollar per pound. Hierbij 

wordt uitgegaan van FOB (free on board), wat betekent dat de 

koffieboer verantwoordelijk is tot het vervoer in de haven. Als er 

hierna iets met de bonen gebeurt, is dat het risico voor de koper. 

Bij SOCOCO gaan we ook uit van FOB. De prijs die wij betalen aan 

de koffieboer in Guatemala is meer dan 45% hoger dan de 

Fairtrade wereldprijs.  

Volledige prijsopbouw  
 

Op het taartdiagram hieronder kun je de volledige prijsopbouw 

zien van een zak SOCOCO koffie. 42% van de prijs blijft achter 

bij de koffieboer. Transport naar Nederland is ongeveer 1% van 

de prijs. 21% van de prijs zit in het productieproces in 

Nederland, onder andere om de koffie te branden en de kosten 

voor de verpakkingen te dekken. 36% is nodig bij SOCOCO, om 

de operationele kosten te dekken. Hier valt onder andere de 

overhead, de vaste lasten, de investeringen, een stukje 

marketing, etc. onder. En om te kunnen werken aan ons 

tweede doel natuurlijk! Hierover kun je meer lezen op de 

volgende pagina’s.  
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Doel 2: Creativiteit en talent ondersteunen 

in Nederland 

   
  

 

Ons tweede doel is om creativiteit en talent in Nederland te 

ondersteunen. Koffie is de verbindende factor tussen doel 1 en 

2. Mensen in Nederland die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken, werken met onze mooie koffies en dragen eraan bij 

op verschillende manieren.  

 

Onze ambitie is om zoveel mensen te bereiken die een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we onder andere met een 

leerwerktraject dat we organiseren. Daarnaast werken we met 

verschillende participatiebedrijven samen. Hier zal in de 

komende pagina’s op in worden gegaan.  

Twee deelnemers van het SOCOCO leerwerktraject 

Leerwerktraject 
 

Een van de middelen om creativiteit en talent in Nederland te 

ondersteunen, is door het aanbieden van een leerwerktraject. 

We bieden een leerwerktraject aan tot barista voor mensen in 

Nederland die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit 

traject staat open voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Een verschrikkelijk stempel, waar we van af 

moeten. Wij willen deze mensen een zetje geven om hun 

talent en creativiteit weer te ontdekken. We gebruiken hierbij 

koffie als sociale verbinder, maar niet als einddoel. Achter de 

bar staan kan mensen helpen te groeien qua zelfvertrouwen 

en gevoel van eigenwaarde. Onze ambitie is om begin 2021 

mbo-niveau 1 praktijkcertificaten voor ons leerwerktraject te 

kunnen uitreiken. Eind 2020 is dit nog niet het geval. We hopen 

dat de mensen die in 2021 aan een traject beginnen, wel 

praktijkcertificaten kunnen halen met dit traject, naast ons 

eigen SOCOCO certificaat.  

  

  

 

  

Om dit leerwerktraject te realiseren, werken we onder andere 

samen met Stroomopwaarts. Stroomopwaarts is een 

organisatie die extra ondersteuning aanbiedt aan mensen die 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken, in Vlaardingen, 

Schiedam en Maassluis. Ze bieden begeleiding, training en 

opleiding om ieders krachten aan het licht te brengen.  
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Bij het SOCOCO traject gaan mensen aan de slag die nog niet 

helemaal “job ready” zijn. Er vindt eerst een selectie plaats 

vanuit stroomopwaarts. Als iemand geïnteresseerd is in het 

leerwerktraject, dan volgt eerst een week meelopen. Daarna 

wordt besloten of die persoon mag beginnen. Iemands motivatie 

is hierbij het belangrijkst. 

 

Vanuit Stroomopwaarts wordt veel gefocust op gedrag en 

houding. In het leerwerktraject krijgen mensen vanuit SOCOCO 

vooral werknemersvaardigheden aangeleerd, om een baan op 

de reguliere arbeidsmarkt te kunnen vinden. Bijvoorbeeld om in 

een werkritme te komen; mensen beginnen met minimaal 20 uur 

mee te draaien en het doel is om dit uit te bouwen naar 32 uur 

per week. Met dit traject helpen we mensen vertrouwen krijgen 

en groeien. Er wordt gewerkt met individuele 

ontwikkelingsdoelen, waardoor mensen groeien in hun 

persoonlijke ontwikkeling. Het doel van dit SOCOCO traject is om 

het mogelijk te maken dat mensen de banenmarkt (weer) te 

betreden. Maar ook een duidelijk beeld van wat iemand wel en 

niet kan doen in een baan, is een stap in de goede richting. In 

zo’n geval helpt het SOCOCO traject met inzichtelijk maken 

welke vervolgstappen gemaakt kunnen worden.  

 

Naast het traject dat er nu staat, zijn we ook bezig met het 

opzetten van een vervolgtraject, om beter aan te sluiten op de 

banenmarkt.  Helaas is de horeca op dit moment wel een lastige 

sector in verband met de corona pandemie.  

  

Twee keer per jaar wordt dit leerwerktraject van vijf tot zes 

maanden georganiseerd. Het eerste traject ging van start in 

oktober 2019 en duurde tot februari 2020. Bij deze training zijn 

zeven mensen getraind. Van april tot september 2020 zijn zes 

mensen getraind. December 2020 begint het nieuwe 

leerwerktraject.    

 

 

 

 
 

Quote 
Hieronder staat een quote van Albert, die het leerwerktraject 

al heeft afgerond. Hij geeft een tip mee aan mensen die nog 

met het leerwerktraject gaan beginnen en benadrukt het 

belang van gastvrijheid.  

  

  

  

  

  
  

 

Als tip meegeven? Kom met een glimlach, dat is 

het allerbelangrijkste. En wees niet bang en toon 

een beetje drive. Maar vooral kom met een 

glimlach, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. 

Een gast moet met een glimlach de deur uitgaan. 
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De groep van het eerste leerwerktraject 

  

Het leerwerktraject bestaat uit verschillende trainingen vanuit 

Stroomopwaarts en vanuit SOCOCO. Naast deze trainingen doen 

de mensen bij de SOCOCO bar in Stroomopwaarts 

praktijkervaring op. Vanuit Stroomopwaarts zijn er trainingen in 

gastheerschap. De trainingen vanuit SOCOCO bestaan uit: een 

kennismaking met SOCOCO, twee barista trainingen en twee 

hospitality trainingen. SOCOCO-oprichter Perry geeft deze vijf 

trainingen.  

 

SOCOCO heeft eigen investeringen gedaan in de SOCOCO bar bij 

Stroomopwaarts. Bij deze gezellig bar doen de mensen in het 

leerwerktraject werkervaring op. Hier komen onze twee doelen 

direct samen; mensen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken, schenken onze (h)eerlijke koffie!  

Vanuit Stroomopwaarts is er 

budget om deze toekomstige 

barista’s op te leiden, vanuit de 

participatie-wetgeving. Zo wordt 

dit leerwerk-traject gefinancierd. 

 

 

 

 

Andere projecten om talent en creativiteit te 

ondersteunen  
 

Ook op andere manieren proberen we talent en creativiteit in 

Nederland te ondersteunen. Zo werken we onder andere samen 

met Atelier Uit de Kunst (AUK). Bij Atelier Uit de Kunst werken 

mensen met een beperking om zich daar zowel ambachtelijk als 

kunstzinnig te ontplooien. We werken samen met AUK op 

verschillende manieren. Zo hebben we bijvoorbeeld een lijn 

SOCOCO kopjes waar een kunstwerk van een kunstenaar van AUK 

op is geprint. Ook regelen we voor bedrijven dat ze kunst kunnen 

lenen van onder andere AUK, voor een vast maandelijks bedrag.  

 

Food Innovation Academy (FIA) 

 

Dit jaar zijn we bij SOCOCO druk bezig geweest met een 

samenwerking met de FIA opzetten. De FIA is een kennis- en 

innovatiecentrum van de voedingsmiddelenindustrie, waarbij het 

bedrijfsleven, onderwijs en de overheid samen werken op één 

locatie. Het is gesitueerd in Vlaardingen. In het pand van de FIA 

staat sinds 13 oktober 2020 een echte SOCOCO koffiebar! Deze 

bar wordt gerund door twee mensen die het eerste deel van het 

leerwerktraject van SOCOCO hebben doorlopen. Wij zijn 

ontzettend trots! Bij deze bar zal natuurlijk onze SOCOCO koffie 

worden verkocht.  

De SOCOCO-koffiebar  
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De certificaatuitreiking van het SOCOCO-leerwerktraject 
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Theory of Change 
 

Op de pagina hiernaast kun je onze Theory of Change (TOC) 

vinden.  

 

In onze TOC leggen we met tussenstapjes uit hoe wij onze missie 

willen bereiken. We beschrijven we doen (activiteiten) en wat de 

directe meetbare output hiervan is. Dan beschrijven we tot 

welke effecten dit leidt en vervolgens tot welke hogere effecten.  

Je kunt de TOC zien als een korte visualisatie van onze impact. In 

de rest van het impact rapport wordt tot in detail hierop 

ingegaan. Maar de hoofdlijnen staan beschreven in onze TOC. Dit 

is hoe wij verandering teweegbrengen.  

  

Pagina 38 Pagina 39 



1x per jaar 

verscheping 

Duurzaam transport

Gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen en betere leefomstandigheden

Aanbieden leerwerk-

trajecten 

Direct trade

De verkoop van (h)eerlijke koffie

biologische koffie

O

u

t

p

u

t

Certificaat

Werkervaring 

CO2-neutraal 

geproduceerde 

koffieverpakkingen 

Minder milieubelastend Verkleinen afstand tot de 

arbeidsmarkt 

Barista en 

gastvrijheid skills 

Vergroten persoonlijk 

netwerk

Een verbeterd zelfbeeld

Leefbaar inkomen

E

f

f

e

c

t

e

n

e

f

f

e

c

t

e

n

H

o

g

e

r

e

A

c

t

i

v

i

t

e

i

t

e

n

Samenwerkingen

Platform voor andere 
organisaties

M

i

s

s

i

e

Creativiteit en talent in Nederland ondersteunen &

Beperken uitstoot 

schadelijke stoffen

hergebruik verpakkings-
materiaal

Hergebruik jute 

koffiezakken

Bezorging per fiets

Dialoog koffieboer 
en SOCOCO 

Opbouw relatie koffieboer

en SOCOCO

1x per jaar fysieke

ontmoeting koffieboer en

SOCOCO

45% hogere prijs dan 

Fairtrade wereldprijs

Ruimte voor investeringen in 
toekomstbestendigheid

Hogere prijs koffie
CO2 neutrale 
verpakkingen



 
 

  
  
  

sococo.coffee 

  

  

Pagina 42 Pagina 41 

Product informatie 

HUEHUE 250 gram 

HUEHUE is een volle espressoboon die een 

krachtige volle chocola smaak heeft. 

Gebruiken voor het maken van espresso. 

Kies tussen koffiebonen of filtermaling.  

IXTA 250 gram  

IXTA is een volle koffieboon, die een zachte 

chocola smaak combineert met licht fruitige 

tonen. Een mooie boon die tot zijn recht 

komt voor een heerlijke Café crème of 

cappuccino. Kies tussen koffiebonen of 

filtermaling. 

HUEHUE 1 kg 

HUEHUE is een volle espressoboon die een 

krachtige volle chocola smaak heeft. 

Gebruiken voor het maken van espresso. 

Kies tussen koffiebonen of filtermaling. 

IXTA 1 kg 

IXTA is een volle koffieboon, die een zachte 

chocola smaak combineert met licht fruitige 

tonen. Een mooie boon die tot zijn recht 

komt voor een heerlijke Café crème of 

cappuccino. Kies tussen koffiebonen of 

filtermaling. 

Prijs: €23,- 

Prijs: €23,- 

Prijs: €6,- 

Prijs: €6,- 

 

 

We zijn druk bezig met het uitbreiden van ons assortiment, 

er zit veel in de pijpleiding. Wellicht heb je op onze kanalen 

al de koffiecupjes voorbij zien komen. Deze zijn niet meer 

opgenomen in dit impact rapport, maar zullen in het 

volgende impact rapport uitgebreid aan bod komen. 

 

Ben je benieuwd naar ons nieuwe assortiment? Houdt dan 

onze website of social media in de gaten! 

Uitbreiding assortiment  
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Annex 1: The SDGs   
 

Vanuit onze missie, dragen we bij aan verschillende SDGs. De 

SDGs, oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen 

om aan een betere wereld te werken. Alle 193 landen die zijn 

aangesloten bij de VN, hebben samen deze doelen opgesteld. 

Het doel; duurzame ontwikkeling te stimuleren tussen 2015 en 

2030. Ook bedrijven en organisaties kunnen hierbij helpen, het 

is belangrijk dat iedereen samenwerkt. Overheden kunnen het 

niet alleen klaarspelen. In dit bericht zullen we toelichten hoe 

SOCOCO zijn steentje bijdraagt aan de SDGs. Hieronder vind je 

een overzicht van de doelen. Meer informatie over de SDGs kun 

je vinden op https://www.sdgnederland.nl/sdgs/ 
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