Update impact cijfers 2021
Koffie
(H)eerlijke koffie staat natuurlijk centraal voor SOCOCO. Belangrijk om voor zo’n mooi product een
eerlijke prijs te betalen.

Inkoop
We hebben in 2021 3.500 kg gewassen groene bonen ingekocht bij Danny en Madeleine Perez uit
Guatemala. Dit hebben we gedaan 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, op 1,90
dollar per pound. De prijs die wij betalen aan de koffieboer in Guatemala is dus meer dan 45% hoger
dan de Fairtrade wereldprijs.
Hieronder zie je in het overzicht van alle koffie die we hebben ingekocht in 2021.
Ingekocht in 2021
Guatemala

Sorocabana
Decaf
Colombia
Peru

3.500 kg
Verdeeld over bonen, filtermaling en verdeeld
over 35.000 koffiecups (Huehue en Ixta, Lungo
en Espresso)
69 kg, bonen en filtermaling
4.200 cups gekocht
2.000 cups gekocht
1.750 cups gekocht

Dit is wat we hebben ingekocht, maar hoeveel hebben we verkocht? 3.500 kg koffie! Dit betekent dat
er ruim 400.000 kopjes SOCOCO koffie zijn gedronken.
Traceerbaarheid is stap 1, maar dan ben je er nog niet. Transparantie over de koffieprijs en de relatie
die we hebben met de koffieboer prijsopbouw is cruciaal. Daarom vinden we het belangrijk om onze
prijsopbouw inzichtelijk te maken. Zo is voor iedereen inzichtelijk hoeveel er uiteindelijk bij de
koffieboer en andere schakels terecht komt. Hoe de prijs van een kopje koffie verdeeld is, zie je in de
afbeelding hieronder. Zo gaat per kopje koffie gaat 52% naar de koffieboer.

Ontmoeting
We vinden het erg belangrijk dat er elk jaar een fysieke ontmoeting is met team SOCOCO en de
koffieboer, om een sterke relatie op te bouwen.
Het bezoek van SOCOCO oprichter Perry aan koffieboer Danny viel in 2020 en 2021 helaas in het
water door de wereldwijde corona pandemie. We hopen dat een ontmoeting in 2022 weer mogelijk
is.

Verscheping
We hebben de koffie in de afgelopen jaren steeds maar één keer per jaar laten verschepen, zo ook in
2021.

Koffieverpakkingen
Onze koffiezakken zijn CO2 neutraal. Dit werkt zo: we investeren in CO2-reducerende projecten in
koffielanden. Zo compenseren we de uitstoot die is gemaakt met produceren van deze koffiezak,
door de CO2 uitstoot op een andere plek op te vangen. Deze compensatie vind plaats in koffie
producerende landen.
Bijvoorbeeld door een project dat het gebruik van houtskool in Oeganda tegengaat, door efficiënte
cookstoves gesubsidieerd beschikbaar te maken voor de lokale bevolking.
Voor de koffiezakken wordt de uitstoot gecompenseerd in koffielanden. In totaal zijn dat over de jaren
nu bijna 12.000 koffiezakken, 6.000 stuks van 1kg en 6.000 stuks van 250 gram. In ieder geval is de CO2
uitstoot bij de productie van dit aantal koffiezakken gecompenseerd.

Fietsbezorging
In totaal zijn er 753 pakketjes bezorgd door Cycloon fietskoeriers in 2021. De meeste pakketjes
worden zo op de fiets bezorgd, door heel Nederland. En een pakketje op de fiets bezorgen, bespaart
gemiddeld 60% aan uitstoot.
Binnen veel steden wordt de bezorging per fiets gedaan, buiten deze steden werkt Cycloon (nog) met
een autokoerier partner. Cycloon groeit snel en het aantal steden waarbij zij bezorgen, breidt snel
uit. Ook is er ruimte voor een stukje maatwerk voor ongezien talent, om aan de slag te gaan. Zo
houden we zelfs met het bezorgen van onze koffie, rekening met onze impact op de wereld om ons
heen.

Jute koffiezakken
Van 2018 t/m 2021 zijn in totaal 122 jute koffiezakken hergebruikt, door verschillende sociale
initiatieven, zoals het Kringloopwarenhuis. Hier worden bijvoorbeeld boodschappentassen en etuis

gemaakt van de jute koffiezakken. Dit is een manier van dagbesteding voor mensen die anders buiten
de boot vallen. En zo geeft SOCOCO ook een platform aan andere organisaties.

Leerwerktraject
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. Met koffie als een
sociale verbinder, want we trainen mensen tot barista. Onze kandidaten werken aan hun barista en
gastvrijheid skills door middel van het werken in de praktijk, verschillende trainingen (waaronder twee
barista én twee hospitality trainingen) en opdrachten. Daarnaast bouwen kandidaten binnen hun
groep een netwerk op.
Voor ons leerwerktraject hebben alle kandidaten een afstand tot de arbeidsmarkt (wij noemen deze
groep liever; ongezien talent). In totaal hebben vanaf 2019 nu 19 kandidaten een SOCOCO certificaat
behaald.
In 2021 zijn 12 kandidaten begonnen met het traject en zij hebben het afgerond. Van de groepen die
in 2021 zijn begonnen en afgerond, is 66% uitgestroomd naar een baan. Voor 25% lopen er nog
sollicitaties (januari 2022). Persoonlijke omstandigheden speelden ook een rol in de uitstroom naar
een baan.
In 2019 zijn 3 mensen gestart en in 2020 4. Vanwege de corona tijd met lockdowns was uitstroom
lastiger te realiseren. Het traject heeft ook meerdere keren stilgelegen. We zien dan ook een enorme
groei in 2021! We gaan ervan uit dat deze doorzet in 2022, met 7 kandidaten die in februari 2022 het
traject afronden.
Jaar

Aantal
kandidaten

Uitgestroomd
naar betaalde
baan

2019

3

33%

2020

4

-

2021

12

66%

Andere meetbare output, is het behalen van een erkende praktijkverklaring op mbo niveau 1. Deze
verklaring wordt officieel afgegeven door het Albeda. Deze erkenning hebben we in 2021 gekregen. Er
zijn bepaalde eisen aan de kandidaten, bijvoorbeeld dat ze geen startkwalificatie mogen hebben.
Hierdoor komt niet elke kandidaat in aanmerking. In 2021 zijn aan 3 kandidaten praktijkverklaringen
afgegeven door het Albeda. Dit gaat in 2022 verder uitbreiden, zo zijn er in februari 5
praktijkverklaringen afgegeven. En er zullen dan nog verschillende groepen het leerwerktraject
afronden in 2022.

