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Voorwoord: SOCOCO Coffee inspirerend 
sociaal merk dat meer is dan (h)eerlijke koffie..

SOCOCO is een Rotterdams koffiebedrijf, in hart en nieren. We maken elke dag opnieuw 
bewust de beste keuzes voor mens, natuur en milieu. Om te beginnen gaan wij voor jou 
rechtstreeks naar de koffieboer en betalen een eerlijke prijs voor de beste 100% Premium 
Single Origin Arabica. Dat maakt jouw kopje koffie volledig Fairchain. Daarnaast zoeken we 
naar de minst belastende manier voor het transport en wordt de koffie in Nederland gebrand 
en verpakt. Ten slotte geven we binnen de keten iedereen de kans om te werken en zich te 
ontwikkelen. Op deze manier verbinden we alle sociale schakels in de koffieketen, van 
koffieboer tot barista. En deze verbondenheid, dat proef je. 

We kijken terug op mooi jaar, waar trots op zijn. We hebben onze impact weten uit te breiden 
en weten te groeien in 2021, ondanks corona. Zo is onze omzet in 2021 met 25% gegroeid! En 
dit is cruciaal om meer maatschappelijke impact te maken. Een positieve impact maken staat 
natuurlijk voorop, zowel in koffieproducerende landen als in Nederland! Hier zullen we je 
helemaal op de hoogte stellen met dit rapport. 

In dit impact rapport zullen we eerst onze missie, visie en strategie benoemen, gevolgd door 
onze kernwaarden. Dan zullen we dieper ingaan op onze huidige impact, zowel op het gebied 
van koffie als het ondersteunen van talent. Tot slot volgt er een conclusie. 
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SOCOCO’s missie, visie en strategie

Missie:
We vinden het belangrijk dat iedereen in de koffieketen
meetelt. Daarom hebben we twee missies, met koffie als
verbindende factor.
De verkoop van (h)eerlijke koffie; wij willen bijdragen aan
het verbeteren van de levensomstandigheden van
koffieboeren en hun medewerkers. Daarom betalen we
een eerlijke prijs voor de specialty koffiebonen.
Creativiteit en talent ondersteunen; in Nederland
ondersteunen wij creativiteit en talent, voor ongezien
talent.

Visie:
Onze visie is dat alle mensen die SOCOCO koffie drinken,
zich betrokken en verbonden voelen bij onze hele
koffieketen (van koffieboer tot barista en
koffieliefhebber). We streven naar een eerlijke en sociale
wereld waarin iedereen recht heeft op een gelijkwaardig
bestaan.

Strategie:
De verkoop van (h)eerlijke koffie; een eerlijke en
gelijkwaardige koffieketen, dat kan alleen bereikt worden
door de koffieketen kort en transparant te houden. Zo
bouwen we een relatie op met de koffieboeren en
kunnen we hoge kwaliteit specialty koffie voor een
eerlijke prijs aan onze klanten aanbieden.
Creativiteit en talent ondersteunen in Nederland; om
zoveel mogelijk creativiteit en ongezien talent een
podium te geven, werken we samen met verschillende
organisaties aan verschillende projecten en trajecten.
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1.1. SOCOCO’s kernwaarden

Waarom So Daring?

Als een maatschappelijke onderneming kiezen wij voor
de uitdaging. Wij gaan niet voor de makkelijke weg. Zo
kiezen we voor de uitdaging met een directe
samenwerking met de koffieboer. Dit betekent dus geen
afname bij coöperaties, maar koffies rechtstreeks van de
farms waarmee wij een intensieve band hebben en
waarvoor een eerlijke prijs voor wordt betaald. Want als je
die directe samenwerking aangaat, dan kun je niet
anders dan ook een eerlijke prijs betalen. Dit geeft onze
collega’s de kans om hun koffieonderneming te
verbeteren en te investeren in een stukje duurzaamheid;
iedereen in de keten verdient zo een eerlijke boterham.
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1.1. SOCOCO’s kernwaarden

Vanuit onze kernwaarde So Sharing, delen we graag
onze liefde voor mooie koffies.

Onze koffies zijn 100% Arabica koffiebonen en wat men
noemt; single origins. We mengen dus geen
verschillende koffies tot een blend. Daarnaast zijn onze
koffies met de hand geplukt en doorlopen een heel
nauwkeurig keuringsproces. Deze intensieve bewerking
en aandacht hebben ervoor gezorgd dat de koffie 86+ op
een schaal van 100 werd gekeurd door de Specialty
Coffee Association (SCA). Eigenlijk betekent dit dat er
gewoonweg heel weinig ‘defecten’ in de bonen zitten
zoals dat heet.
Dat heerlijke kopje koffie is een moment waar je intens
van kan genieten, waar al deze stappen samen komen.
We delen zo een (h)eerlijke beleving van een prachtig
kopje koffie met u als klant.
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1.1. SOCOCO’s kernwaarden

So Caring, maar waarom?

We betrekken iedereen in de koffieketen bij elkaar.
Natuurlijk door een eerlijke prijs aan de koffieboer te
betalen. Niet meer dan normaal, een eerlijke prijs die de
kosten dekt voor een mooi product. Maar we gaan
verder, ook in Nederland trekken we deze bedrijfsfilosofie
door. En geven we een podium aan ongezien talent. Zo
hebben we bijvoorbeeld leer-/werktrajecten voor
ambitieuze mensen die een kans en een extra steuntje in
de rug verdienen. En lopen er verschillende andere
projecten en trajecten met dit doel.
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(h)eerlijke koffie 

Bij SOCOCO hebben we natuurlijk verschillende koffies.
Maar alle koffies zijn Arabica specialty koffiebonen.
Specialty koffie, wat houdt dit in? Dit is koffie van een
hoge kwaliteit! Maar hoe kun je dit meten? Er zijn
verschillende criteria! Deze criteria worden opgesteld
door de Specialty Coffee Association. Het gaat
bijvoorbeeld om hoe veel defecten er in een koffieboon
zitten. Maar ook hoe de koffie smaakt als hij ‘gecupt’
wordt. Bij cuppen wordt de koffie gebrand en gezet, en
wordt de koffie geproefd en beoordeeld.

Bij SOCOCO werken met Arabica koffie. Deze koffie komt
van de Arabica koffieplant (Coffea Arabica). Arabica is een
veelvoorkomend ras koffieplant. Maar welke reis legt een
koffieboon nu af, tot een kopje koffie?
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2.1. De reis van een koffieboon
Het begint allemaal bij de koffiebes! Niet rijpe koffiebessen zijn groen.

…. en ingezameld op een centraal punt .

De koffiebessen worden ‘gewassen’; dit betekent schoongemaakt.
Dan wordt de schil van de koffiebes gehaald.

Deze koffiebessen kleuren rood als ze rijp zijn..

De koffiebessen worden geplukt en ingezameld door koffieplukkers….
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2.1. De reis van een koffieboon

Hierna drogen de koffiebonen.

En dan wordt het vlies om de koffieboon verwijderd.

De groene koffiebonen worden verpakt Grain-pro zakken die weer in de
jute zakken gaan. Zo zijn de koffiebonen klaar voor de reis naar Nederland.

Na deze reis komen de koffiebonen aan in de Rotterdamse haven!
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2.2. SOCOCO’s verschillende koffies

We hebben verschillende koffies bij SOCOCO. Hiernaast
kun je meer over al onze koffies lezen. We verkopen
zowel koffiebonen, filtermaling als koffiecups.
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Koffiecups: Lungo

2.2.1. Huehue & Ixta, Lungo en Espresso 

Espressobonen: Huehue

Filterbonen: IXTA

Koffiecups: Espresso
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2.2.1. Huehue & Ixta, Lungo en Espresso 

Wij zijn enorm blij dat we in 2021, naast de bonen en
filter, ook de koffiecups drinkers kennis kunnen laten
maken met deze bijzondere koffie. De koffiebonen van
de familie Perez kun je namelijk terugvinden in onze
Lungo en Espresso koffiecups! En natuurlijk gaan we ook
qua koffiecups en verpakkingen voor de bewuste keuze.

Inmiddels hebben we nieuwe verpakkingen, deze zijn er
in 2022 gekomen! Nog niet gezien en nieuwsgierig?
Neem dan een kijkje op de website!

Onze samenwerking met koffieboer Willy, Danny en
Madeleine Perez is de basis van onze koffie. En deze basis
vind je terug in onze espressobonen, filterbonen en
koffiecups.

Begin 2018 is de samenwerking gestart met
FamilyBondsCoffee. Na een korte kennismaking via de
mail is er een bezoek gebracht aan de koffieplantages
van FamilyBondsCoffee. En was dit de start van een
intensieve samenwerking. FamilyBondsCoffee is een
echt familie bedrijf, van de familie Perez.

Momenteel staan Danny Perez en zijn vrouw Madeleine
aan het roer. Zij hebben de farms overgenomen van
Danny´s vader, Willy Perez.

Elk jaar bezoeken wij de plantage om koffies te proeven
en in te kopen voor het nieuwe seizoen. Met de
wereldwijde corona crisis was dit even lastig, maar voor
2022 staat weer een reis naar Guatemala gepland.

De familie Perez heeft vier koffie farms in
Huehuetenango, Guatemala. Ze hebben standaard 100
mensen in dienst en 300 seizoensgebonden arbeiders.
Lonen liggen ongeveer 30% boven het gemiddelde loon
van medewerkers op farms in Guatemala. Onder de
seizoensgebonden arbeiders, zijn vele kleinschalige
boeren. Zij werken dus deels als medewerker op de farms
van de familie Perez en verbouwen daarnaast hun eigen
gewassen.
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2.2.1. Huehue & Ixta, Lungo en Espresso 

Het is voor de familie Perez belangrijk om een positieve
impact te maken. Daarom wordt veel aandacht besteed
aan de doorontwikkeling van medewerkers, aan
duurzaamheid en kwaliteit.

Doorontwikkeling medewerkers

Natuurlijk krijgen medewerkers een eerlijk loon. De
familie Perez en SOCOCO hechten daarnaast veel
waarde aan het door ontwikkelen van medewerkers. Zo
zijn er verschillende trainingen, gericht op de
ontwikkeling van medewerkers. Door zich verder te
verdiepen in koffie via de beschikbare trainingen, kunnen
medewerker doorgroeien naar bijvoorbeeld de
kwaliteitsafdeling. Anderen worden juist getraind tot
beveiliger van de farms. Er zijn veel verschillende
mogelijkheden voor medewerkers om door te groeien.
Naast trainingen besteed de familie Perez ook de nodige
aandacht aan voorlichting. Bijvoorbeeld voorlichting over
huiselijk geweld, een groot probleem in Guatemala.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Naast het
verbouwen van de koffiebonen op een biologische wijze,
wordt bijvoorbeeld diversificatie van gewassen
toegepast. Dit betekent dat er verschillende bomen en
planten naast elkaar groeien. Deze verschillende planten
hebben verschillende voedingsstoffen nodig en vullen
ook een deel aan. Hierdoor raakt de bodem minder snel
uitgeput, doordat er naast koffieplanten ook citroen- en
bananenbomen groeien.
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2.2.1. Huehue & Ixta, Lungo en Espresso 

Kwaliteit

De koffiebonen van de familie Perez scoren erg hoog op
de schaal van de Specialty Coffee Association (SCA). De
aandacht en zorg die wordt besteed aan de koffiebonen,
proef je! En er worden strenge kwaliteitskeuringen
gedan op de farms, om de kwaliteit te waarborgen. Echte
specialty koffie dus. Die hoge kwaliteit en smaak komt
ook deels doordat de koffie single origin en single estate
is.

Single origin en single estate

De koffies die wij inkopen van de familie Perez zijn zowel
single origin en single estate. Single origin betekent dat
het de koffie uit een bepaalde regio komt en single
estate betekent dat de koffie van één farm komt. De
familie Perez heeft vier verschillende farms; Isnul,
Moreno, Las Americas en San Antonio Chaguite. Als
SOCOCO hebben wij de bewuste keuze gemaakt voor
single origin en single estate koffies. Een keuze voor
kwaliteit en herkenbaarheid. De koffiebonen worden dan
per farm verpakt en dus niet als blend verkocht. Daarom
kunnen we spreken van single estate.
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Koffiecups: Peru

2.2.2. Special editions

Espressobonen: Soracabana

Koffiecups: Decaf

Koffiecups: Colombia

Met de koffiecups en de bonen werken we met special editions. Hieronder kun je meer lezen over de special editions die
we in 2021 hebben gehad.

21



Espressobonen: Soracabana

Dit is een Braziliaanse koffie, afkomstig van Luiz
Saldanha en zijn partners. Zij hebben verouderde
boerderijen in de vijf regio’s in de zuidelijke staten
Paraná en São Paolo omgetoverd in moderne,
ecologisch duurzame boerderijen. Zo verwerken zij
hun koffie volgens de hoogste standaarden en
laten ze de wereld kennis maken met de mooie
koffies van deze regio.

2.2.2. Special editions
Met de koffiecups en de bonen werken we met special editions. Hieronder kun je meer lezen over de special editions die
we in 2021 hebben gehad.

Koffiecups: Decaf

Onze Guatemalteekse decafé koffie komt uit het
zuidoosten van Guatemala. Een blend met
koffiebonen uit Atitlan en Chimaltenango.
Om de cafeïne uit de koffiebonen te halen, wordt
het natuurlijke Swiss Water Process toegepast. Bij
deze manier worden water, groene koffie extract en
een koolstof filtering systeem gebruikt om de
cafeïne uit een groene boon te halen. In een paar
uur tijd lost dit de cafeïne op uit de koffieboon,
maar behoud de koffieboon wel de unieke smaak.
Hierna is de koffieboon klaar om gebrand te
worden. 22



Koffiecups: Colombia

De Guayacán-boerderij is eigendom van de Manuel
Hernández en zijn vrouw Patricia. In 1998 kochten
zij een verlaten koffieplantage om het op te
bouwen tot de unieke Finca die het nu is. Een
koffiefarm met biologische teelt, natuurbehoud en
waar respect voor hun medewerkers centraal staat.

2.2.2. Special editions

Koffiecups: Peru

Deze koffie komt van een mooie samenwerking
tussen diverse koffieboeren in het El-Alto gebeid in
het noorden van Peru. In kleine percelen
produceren de boeren diverse biologische specialty
koffies. Naast investeringen in duurzame gewassen
en biodiversiteit staat het verbeteren van het
onderwijs voor de jeugd in de regio centraal.
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2.3. De inkoop van koffie

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

Hiernaast zie je in het overzicht van alle koffie die we
hebben ingekocht in 2021.

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. .

Ingekocht in 2021
Guatemala 3.500 kg

Verdeeld over bonen, filtermaling en 

verdeeld over 35.000 koffiecups (Huehue en 

Ixta, Lungo en Espresso)
Sorocabana 69 kg, bonen en filtermaling 
Decaf 4.200 cups gekocht
Colombia 2.000 cups gekocht
Peru 1.750 cups gekocht
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2.3. De inkoop van koffie

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 42% 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 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. Zo
beperken we onze uitstoot, omdat het vervoer per
containerschip toch een vervuilende industrie is.
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2.4. Koffie in Nederland

Koffie branden

Onze koffie branden we in Nederland, lokaal in
Rotterdam.

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 vindt
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.

Onze koffiecups zijn biologisch afbreekbaar en
composteerbaar. De kartonnen doosjes zijn gemaakt van
FSC-gecertificeerd papier en zijn plastic-vrij.

Inpakken

We werken al sinds onze start samen met Nieuw Sociaal
Werk (NSW), een sociale manier van inpakken. 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.

26



2.4. Koffie in Nederland

Hoe druk het is met de opdrachten, verschilt. Er zijn
gemiddeld twee van de ongeveer 30 deelnemers van
NSW beschikbaar voor de werkzaamheden van SOCOCO.

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.
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2.5. Klanten

We werken met verschillende klanten. Zo leveren we
koffie aan b-to-b partners, maar ook aan consumenten.
Voor b-to-b zijn het vaak grote bestellingen die we zelf
bezorgen. Voor consumenten is de bezorging geregeld
met de fietskoerier.

Fietskoerier

Voor de bestellingen naar consumenten, werken we met
een fietskoerier. Een super fijne partner, omdat zo wordt
bezorgd op een duurzame en sociale manier! 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. En er is
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.
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2.6. Het probleem van de koffiesector… 

De prijzen zijn te laag. Punt. De prijs van koffie wordt
bepaald door de markt, niet door de productiekosten. De
prijs die boeren krijgen ligt soms zelfs onder de
operatiekosten (bijvoorbeeld kosten voor water, het
vervangen van oude koffiestruiken, etc.). Zo is het
simpelweg niet mogelijk om in een duurzame toekomst
te investeren en worden juist maatschappelijke en milieu
problemen gecreëerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
kosten voor de samenleving wanneer vervuild water
wordt opgenomen in de omgeving. Dit heeft een impact
op lokale flora en fauna.

Daarom moeten we kijken naar de werkelijke kosten van
een kopje koffie. En deze natuurlijk betalen. Anders
betaalt de samenleving deze kosten.

Het alternatief? Er is geen alternatief! Koffieproductie is
kwetsbaar voor klimaatverandering. Als er niet op een
duurzame manier verbouwd gaat worden, hebben we
misschien wel geen koffie over 50 jaar!

Als mensen niet genoeg geld hebben om te investeren
in duurzaamheid, dan maken ze niet duurzame
oplossingen. Bijvoorbeeld door niet te investeren in
betere gewassen. Of door niet te investeren in een
waterreservoir waar water kan worden opgevangen. Of
de koffieboer verdient niet genoeg om goed te kunnen
leven. Misschien wel eten en drinken, maar kinderen niet
naar school. Of voor werknemers.

Kortom: er moet iets in het systeem veranderen. Maar
voor dat kan, moeten we weten om hoeveel het gaat.
Hoeveel heeft de koffieboer nodig? Daarom zijn wij
aangesloten bij het Futureproof Coffee Collective (FCC).

Bij het Futureproof Coffee Collective zijn we samen met
verschillende andere koffiebedrijven en MVO Nederland
betrokken bij het ontwikkelen van een methode om deze
externe kosten te meten. We beginnen met living
income, bodemkwaliteit, biodiversiteit, CO2 en water.
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2.6. Het probleem van de koffiesector… 

Het is belangrijk om op deze manier er achter te komen;
wanneer doe je het goed? Wat is er minimaal nodig voor
de koffieboer om goed rondtekomen/ te kunnen leven,
maar ook op een duurzame manier te blijven
produceren. Zo heb je een baseline waar eigenlijk het
hele systeem minimaal aan moet voldoen, willen
toekomstige generaties koffiedrinken.

Een beetje kort door de bocht:

Een living wage gaat om vooral over een werknemer,
iemand die in dienst is en wiens voornaamste inkomen
betaalde arbeid is. Verdient die werknemer een leefbaar
loon?

Een living income gaat vooral over kleinschalige
producenten bij wie het inkomen vooral komt uit
bijvoorbeeld landbouwproductie.

Dit kan natuurlijk verschillen per land en gebied. Daarom
zijn we aangesloten bij FCC, om hier gezamenlijk meer
zicht op te krijgen.
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2.6. Het probleem van de koffiesector… 

Living income

Een echte prijs, die de kosten van de negatieve impact
op mens en natuur meeneemt. Daar staan we voor.

Op dit moment doen we het zo; de koffieboer bepaalt
welke prijs er nodig is om op een maatschappelijk
verantwoorde manier koffie te verbouwen en
werknemers een eerlijk inkomen te kunnen bieden.
SOCOCO betaalt deze prijs en de koffieboer investeert
deze meerprijs in projecten of programma’s die
duurzaamheid vergroten, zowel op sociaal, economisch
of milieuvlak.

Voor de toekomst zijn we bezig met hoe we dit kunnen
meten. Binnen het Futureproof Coffee Collective zijn we
samen met verschillende andere koffiebedrijven en MVO
Nederland betrokken bij het ontwikkelen van een
methode om deze werkelijke kosten te meten.

We beginnen met living income, bodemkwaliteit,
biodiversiteit, CO2 en water. Dit is aan de gang, maar hier
hopen we in een volgend impact rapport dieper op in te
kunnen gaan.

Met een lange keten met veel actoren erin, moet
iedereen aan een product verdienen. Zo ook degene die
het vervoert, verwerkt, etc. Daarom hebben wij gekozen
voor een korte keten. Zo is het duidelijk waar welk geld
heen gaat en makkelijk contact houden. En de kosten
zijn duidelijk en laag.

De invloed van het coronavirus & klimaatverandering

Ook in 2021 was de invloed van corona voelbaar voor de
koffieboer. Door de verschillende lockdowns wereldwijd,
hadden koffieboeren moeite met het vinden van
plukkers om de koffiebonen te plukken. Zo bleven
sommige bonen te lang aan de koffiestruik zitten en
gingen de bessen rotten. Vooral in Latijns-Amerika was
dit een probleem.
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2.6. Het probleem van de koffiesector… 

Maar ook het exporteren was een probleem; grote
vertragingen speelden een rol. Hierdoor ging oogst
verloren en verdienden boeren en plukkers minder
terwijl de wereld voedselprijzen stegen.

Daarnaast zijn er in 2020 en 2021 veel
weerschommelingen geweest in sommige koffielanden.
Zo zijn er ook in Guatemala verschillende
overstromingen geweest tijdens het regenseizoen. En
dat terwijl juist arabica koffiebonen erg gevoelig zijn
weersomstandigheden. In de zomer van 2021 heeft een
storm een deel van de oogst verwoest van de familie
Perez.

We zijn gewend aan goedkoop eten, maar dat is niet
normaal. Er is genoeg waarde in de waardeketen, maar
dit moet worden gedistribueerd. Dan hoef je niet eens zo
heel veel meer te betalen. Maar het maakt wel een
verschil.
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“We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt.
Nederland heeft een inclusietekort - of eigenlijk een
overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen
willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er
niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen.”

- Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in
nationaal en internationaal perspectief (Universiteit van Tilburg).
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Talent en creativiteit 

Verschillende manieren om talent en creativiteit te
stimuleren.

Ons tweede doel is het stimuleren van talent en
creativiteit in Nederland. Zo maken we ook een positieve
impact in ons kikkerlandje. Want ook in Nederland valt er
veel winst te halen; zo krijgt niet iedereen dezelfde
kansen. We spreken dan van ongezien talent.

Op verschillende manieren maken wij ons hard voor een
inclusiever Nederland. Alle schakels aan tafel, dat proef je
in onze koffie! Hoe doen we dit? Op verschillende
manieren! Op de volgende bladzijdes lees je hier meer
over!

Zo trainen we onder andere ongezien talent met ons
‘SOCOCO barista en hospitality traject’. En werken we
samen met verschillende andere projecten en trajecten,
om zoveel mogelijk mensen een podium te geven. Zo
proberen we ongezien talent te ondersteunen!

SROI-doelstelling

De SROI-doelstelling is een aanpak van de Nederlandse
overheid om meer werkgelegenheid te creëren voor
mensen die aan de zijlijn staan.

Door mensen die behoren tot een kwetsbare groep in
dienst te nemen, maak je dat mensen zich gezien voelen.
Behalve dat mensen uit een uitkering komen, is werk ook
belangrijk voor een stukje zelfvertrouwen. Op deze
manier zijn investeringen niet enkel economisch, maar
leveren ze ook een sociale waarde op. Hier is wel een
stukje maatwerk voor nodig. En wij vormen graag deze
brug. Bijvoorbeeld met ons SOCOCO barista en
hospitality traject.
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

Het trainen van kwetsbare groepen mensen,
bijvoorbeeld voor werk in de horeca, is relevanter dan
ooit. Er zijn enerzijds grote tekorten op de arbeidsmarkt,
anderzijds veel ongezien talent. Zolang we niet
structureel investeren in de ontwikkeling van deze groep,
blijft een groep met potentieel aan de zijlijn staan.

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.

Met het SOCOCO barista en hospitality traject, trainen we
mensen en stimuleren we hen eigenwaarde en
zelfvertrouwen. Zo kunnen mensen uitstromen naar
betaald werk, bijvoorbeeld in de horeca. Belangrijk is dat
we aandacht hebben voor een stukje maatwerk; de
kandidaat maakt ook eigen keuzes wat bij diegene past.

Hier komen onze twee doelen direct samen; mensen die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, schenken onze
(h)eerlijke koffie! Koffie is dan een sociale verbinder, maar
niet het einddoel. Groei van kandidaten en waar mogelijk
uitstroom naar betaald werk is het doel van dit traject.

37



3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

Vanuit een krappe arbeidsmarkt, met grote tekorten, kan
dit een manier zijn om ongezien talent aan te boren en
zo niet met tekorten te blijven zitten. Onze kandidaten
hebben brede interesses en gaan na het traject aan de
slag in verschillende sectoren. Verschillende van deze
sectoren kampen momenteel met een arbeidskrapte.
Het barista en hospitality traject is een mooie brug
tussen bedrijven met tekorten en ongezien talent.
Sectoren waarin onze kandidaten eerder aan de slag zijn
gegaan, zijn onder andere:

• Horeca
• Zorg, bijvoorbeeld in de thuiszorg
• Cultureel en semioverheid, bijvoorbeeld gastheer /

gastvrouw bij een organisatie.
• Schoonmaak
• Productiewerk / magazijnmedewerker

Op deze manier sluit het talent aan bij wat er wordt
verwacht vanuit de werkgever. En weet de kandidaat wat
er wordt verwacht. Verder kan dit project bedrijven
helpen om op een laagdrempelige manier aan hun SROI-
doelstelling te voldoen.

Om dit leerwerktraject te realiseren, werken we onder
andere samen met Stroomopwaarts. Stroomopwaarts is
het participatiebedrijf van de gemeentes Maassluis,
Schiedam en Vlaardingen.
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

De doelgroep

We werken met een brede doelgroep, namelijk met
ongezien talent. Als kleine onderneming kunnen we een
stukje maatwerk leveren. Belangrijk is dat een kandidaat
graag wil, maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken
om op de arbeidsmarkt te stappen. Ongezien talent is
natuurlijk een brede doelgroep. Uit onze ervaring blijkt
dat de diversiteit aan doelgroepen elkaar juist versterkt.
En dat kandidaten elkaar versterken in hun ontwikkeling.

Met het SOCOCO barista en hospitality traject
ondersteunen we kandidaten om weer aan de slag te
gaan, een ritme op te bouwen en andere belangrijke
werknemersvaardigheden op te doen. Met de specifieke
modules van bedrijven en organisaties ondersteunen we
de bedrijven / organisaties om toekomstige werknemers
alvast een stukje in te werken. Alle kandidaten een
afstand tot de arbeidsmarkt (wij noemen deze groep
liever; ongezien talent). In totaal hebben tussen 2019 -
2022 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%
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

Het doel dat we onszelf stellen is 30 kandidaten per jaar
vanuit bijstand naar vast werk.

Belangrijke focuspunten zijn gedrag en houding. In het
SOCOCO barista en hospitality traject 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. Met dit traject helpen we mensen vertrouwen
krijgen en groeien. 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 dit traject met
inzichtelijk maken welke vervolgstappen gemaakt
kunnen worden.

Wij helpen de kandidaten om naast specifieke horeca
vaardigheden, weer aan de slag te gaan, een ritme te
krijgen en andere werknemersvaardigheden bij te
brengen.

Mbo 1 praktijkverklaring

In 2021 heeft het Albeda ons traject officieel erkend.
Hierdoor kunnen de kandidaten vanaf september 2021
eer erkende praktijkverklaring op mbo niveau 1 behalen.
Deze verklaring wordt officieel afgegeven door het
Albeda en zijn landelijk erkend.

Deze praktijkverklaring staat gelijk aan een deel van de
MBO niveau 1 opleiding Assistent horeca, voeding of
voedingsindustrie. Het erkent dat kandidaten groeien
achter de koffiebar en belangrijke en waardevolle
werknemersvaardigheden hebben opgedaan met dit
traject.
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

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. Het is mooi om te zien wat het met mensen doet
om zo’n erkende praktijkverklaring te behalen. In 2022
gaan we dit verder uitbreiden, zo zijn er in februari 5
praktijkverklaringen afgegeven. En er zullen dan nog
verschillende groepen het SOCOCO barista en hospitality
traject afronden in 2022.

Opbouw SOCOCO barista en hospitality traject

De belangrijkste onderdelen van het traject zijn het
werken achter één van de SOCOCO koffiebars, het
volgen van verschillende trainingen en het maken van
bijbehorende opdrachten. Centraal staat het werken
achter de koffiebar, minimaal 3 dagen per week. De
trainingen die kandidaten ernaast volgen, zijn divers.
Iedereen krijgt bijvoorbeeld twee trainingen in
hospitality. Het omgaan met klanten of natuurlijk
collega’s is dan ook in vrijwel elk beroep van belang.

Ook is er tijdens het traject veel persoonlijke aandacht en
een persoonlijke focus. Dit komt onder andere aan bod in
een Persoonlijk OntwikkelingsPlan en een Persoonlijk
ActiePlan dat samen met de kandidaat wordt opgesteld.
Zo wordt er een persoonlijke focus aan het traject
gegeven, om goed aan te sluiten op de wens van de
kandidaat, bijvoorbeeld om uit te stromen naar de zorg
of detailhandel.
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

Een kandidaat, over het SOCOCO Barista traject:

“Het leukste van het traject? Dat is vooral dat je de kans
krijgt om te laten zien wat je in huis hebt! Wat je zelf kan
en wat je nog moet leren, nog oefenen. En je krijgt de
kans om te doen waar je van houdt. Ik was blij dat ik
mocht meedoen, want mijn passie is in de keuken
werken!

We zijn mensen en mensen zijn verschillend. En iedereen
heeft iets speciaals. Dus onderschat de ander niet. Want
iedere persoon heeft iets wat de ander niet heeft. Dus als
je samen kunt combineren en samenwerken, dan kun je
samen veel doen!”
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

De koffiebars

We hebben 3 koffiebars waarin de kandidaten van ons
traject aan de gang gaan. Hieronder laten we ze je even
zien!

Het Goed

We hebben in 2021 onze derde koffiebar geopend!
Ontzettend blij met de samenwerking die we hebben
met Kringloopwarenhuis Het Goed in Rotterdam! Met
een gezellig koffiebar midden in een heerlijke sociale
kringloopwinkel!
Ook bij deze koffiebar zijn we volop aan de slag met ons
barista en hospitality traject, om talent en creativiteit te
ondersteunen. Dit doen we inmiddels op drie
verschillende locaties. Natuurlijk met (h)eerlijke koffie.
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

De FIA (Food Innovation Academy)

In 2020 opende de SOCOCO koffiebar in de FIA. Ook in
2021 zijn we bij deze koffiebar volop aan de slag gegaan
met het SOCOCO barista en hospitality traject! Daarnaast
hebben we ook twee stagiairs van de doorstroomklas
gehad op deze locatie.

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.

Binnen de FIA is SOCOCO druk bezig met verder
uitbreiden. Hierover kun je meer lezen in ons volgende
impact rapport of via onze social media kanalen!
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3.1. Het SOCOCO barista en hospitality traject

Het Werkplein

De eerste SOCOCO koffiebar! Binnen stroomopwaarts,
het participatiebedrijf van gemeente Schiedam
Vlaardingen Maassluis. Deze is er al sinds 2019!
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3.2. Een podium geven 

CVO Accent

In 2021 zijn wij de samenwerking aangegaan met CVO
Accent Praktijkonderwijs Capelle, een Meesterwerk al
zegen we het zelf. We zijn namelijk een partner bij de
winkel Het Meesterwerk. Deze winkel gaat gerund
worden door kwetsbare jongeren van Accent Capelle
Praktijkonderwijs. Het doel van is om jongeren in een
levensechte werkomgeving te laten leren, inspireren en
op te leiden, bijvoorbeeld tot winkelmedewerker of
barista.

Wij zijn betrokken bij de totstandkoming van de winkel.
In 2022 zal de winkel haar deuren openen en gaan we
groepen jongeren trainen tot barista!
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3.2. Een podium geven 

Stagiairs doorstroomklas

Vanuit het Albeda hebben we in 2021 twee stagiairs van
de doorstroomklas servicemedewerker gehad bij de
locatie van onze koffiebar in de Food Innovation
Academy. Vanuit de doorstroomklas van het Albeda gaan
studenten die door omstandigheden geen diploma van
de middelbare school hebben, versneld aan de slag om
hun diploma op niveau 2 te behalen. In 20 weken ronden
de studenten hun traject af en behalen zij een mbo 2
opleiding. En krijgen ze de kans om hierna op niveau 3 of
4 te starten.

Dat is natuurlijk flink aanpoten om in zo’n korte tijd een
opleiding van 1,5 tot 2 jaar te behalen! Beide stagiairs
hebben het super goed gedaan en hebben hun diploma
gehaald! En in 2022 gaan we meer stagiairs van de
doorstroomklas begeleiden.
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3.2. Een podium geven 

WMO radar

SOCOCO is een mooie samenwerking gestart met WMO
Radar in stadsdeel Schiemond en Delfshaven en het
Centrum. Naast het leveren van onze mooie koffie, gaan
we met de vrijwilligers en jongeren uit Schiemond en
Delfshaven aan de slag met het (her)ontdekken van hun
talenten en vaardigheden. Dit doen we onder andere
met onze barista trainingen, waarmee we ongezien
talent weer nieuwe kansen bieden op de arbeidsmarkt.
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Conclusie 

Op welke manier maakt SOCOCO dus het verschil? En
voor wie? Dit kun je zien op de afbeelding op de
volgende pagina!

Toekomst

Ten opzichte van 2019 hebben we 25% groei in onze
omzet weten te realiseren, ondanks de invloed van
corona. Zo kunnen we onze impact steeds verder
uitbreiden.
Voor de toekomst hebben we de ambitie om te groeien,
om zo meer mensen positief te raken met onze missie en
verbinding te creëren.

Betreft koffie willen we met meer boeren
samenwerkingen op zetten, voor meer variatie in de
koffie. En willen we groeien in het meten van impact,
onder andere met een living income en living wage. Hier
zijn we druk mee bezig binnen het Futureproof Coffee
Collective.

Betreft het stimuleren van talent en creativiteit, willen we
graag meer kandidaten in het SOCOCO barista en
hospitality traject om zo meer mensen helpen. Ook
zouden we graag het traject uitbreiden, bijvoorbeeld met
een focus op de Nederlandse taal. En zetten we graag
meer samenwerkingen op met andere mooie
organisaties die talent en creativiteit in Nederland
ondersteunen. Hier gaan we volop mee bezig in 2022.
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4.1. Op welke manier maakt SOCOCO dus het 
verschil? En voor wie? 

1. (h)eerlijke koffie
Hiermee maken we een verschil voor de koffieboer en
medewerkers van koffie farms. Dit doen we door:
• Een eerlijke prijs
• Een korte keten
• Transparantie
• Focus op duurzame koffieteelt

En waarom zetten we ons zo in? Omdat we gek zijn op
een bakkie! Dat moet over 50 jaar nog kunnen!

2. talent en creativiteit ondersteunen bij ongezien
talent

We helpen ongezien talent met het SOCOCO barista en
hospitality traject, waar we kandidaten skills en een
stukje zelfvertrouwen willen meegeven. Mensen gaan
persoonlijke groei door, wat kan helpen met het
uitstromen naar een baan. Zo creëren we een win-win
situatie; mensen die naast de zijlijn staan, worden
betrokken. En meer gemotiveerde werknemers betreden
de arbeidsmarkt in sectoren met een krapte. Dit doen
we met een stukje maatwerk voor het individu.

Maar ondersteunen ook ander talent door bijvoorbeeld
de doorstroomklas, de samenwerking met WMO en CVO
Accent. We geven een platform aan mooie organisaties
en mensen op deze manier.
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Theory of Change 

Dit is onze Theory of Change (TOC)! Hierin leggen we met
tussenstapjes uit hoe we onze missie willen bereiken.
We beschrijven wat 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.
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Bijlage 1: SDGs

Hoe draag SOCOCO bij aan de SDGs?

De SDGs, oftewel de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen, 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.

En hoe draagt SOCOCO bij aan de SDGs? Dit kun je lezen
op de volgende pagina’s!
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SDG 1: Geen armoede

Armoede in al haar facetten, dat is natuurlijk 
ook van toepassing op Nederland. In 
Nederland geeft SOCOCO ongezien talent 
een podium. Dit doen we bijvoorbeeld met 
een barista leerwerktraject voor mensen die 
langdurig werkloos zijn. Het doel; een 
tussenstapje vormen voor het uitstromen 
naar een betaalde baan. Zo komen mensen 
met hernieuwd zelfvertrouwen in hun eigen 
kracht te staan. We gebruiken koffie als 
verbindend product, maar zien dat mensen 
naar diverse sectoren uitstromen, 
bijvoorbeeld de zorg, of productiewerk. 
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SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft 
tot onderwijs en een leven lang leren. Dit doel 
sluit perfect aan bij het SOCOCO hospitality
leerwerktraject. In kleine groepen leveren we 
een stuk maatwerk; het onderwijs moet 
natuurlijk wel aansluiten bij de persoon. Dit 
doen we op verschillende locaties, onder 
andere op de inhouse koffiebar bij 
Stroomopwaarts Vlaardingen, de SOCOCO 
koffiebar/bistro in de Food Innovation
Academy (FIA). En op het SOCOCO kantoor in 
Rotterdam. Waar wij onze eigen 
trainingsruimte en koffiebar hebben.

Naast een SOCOCO certificaat, kunnen 
kandidaten met dit traject een erkende 
praktijkverklaring behalen. Deze 
praktijkverklaring staat gelijk aan een deel 
van de MBO niveau 1 opleiding Assistent 
horeca, voeding of voedingsindustrie. En dat 
stukje erkenning, dat doet wat met mensen. 
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SDG 8: Waardig werk en economische 
groei

Waardig werk voor iedereen. Daar dragen we 
aan bij in koffieproducerende landen. Maar 
ook in Vlaardingen maken we een verschil 
met het SOCOCO leerwerktraject. Dit doen 
we door mensen een stukje vertrouwen te 
geven en wat extra tijd om in hun rol te 
groeien. Zo kunnen mensen op een 
duurzame manier uitstromen naar werk waar 
ze tot hun recht komen. 
In het jaar 2021 is 66% van onze deelnemers 
uitgestroomd naar betaald werk!. 

Het SOCOCO-traject is dus een 
tussenschakel; zo geven we deelnemers de 
kans om hun werknemers-skills te 
ontwikkelen. Door het tussenstapje te zijn 
naar eerlijk werk, activeren we ongezien 
talent dat anders langs de kant blijft staan. 
Deze groep heeft wat meer aandacht nodig 
in het begin en kan, ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt, niet direct aan de slag. Met het 
traject als tussenstapje stromen deelnemers 
duurzaam uit naar waardig werk. 61



SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, zijn 
er mensen die buiten de boot vallen. Dit heeft 
invloed op vele aspecten, bijvoorbeeld 
leefgeld, maar ook op een gevoel van 
eigenwaarde. Een manier om deze 
ongelijkheid te verminderen is om juist aan 
mensen vertrouwen en een podium te geven. 
En natuurlijk stappen te zetten richting een 
betaalde baan. Dit doen wij onder andere bij 
de Food Innovation Academy (FIA). 
Deelnemers van het SOCOCO leerwerktraject 
gaan hier aan de slag, om te leren en werken. 
Hetzelfde geldt voor stagiairs van de 
doorstroomklas van het Albeda, eveneens 
een kwetsbare groep. Door deelnemers en 
stagiairs een centrale plek te geven in de FIA, 
komen mensen met elkaar in contact. Dit 
draagt bij aan het vergroten van de sociale 
cohesie binnen de gemeentes Vlaardingen, 
Maassluis en Schiedam.
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SDG 12: Verantwoorde consumptie & 
productie

Koffie is een mooi product, waar veel werk in 
zit. Bij SOCOCO betalen we een eerlijke prijs 
voor mooie specialty koffiebonen. En zijn we 
hier transparant over. Zo kunnen koffieboeren 
en koffieplukkers een leefbaar inkomen 
verdienen voor het werk dat ze doen. En is 
het mogelijk om te blijven investeren in de 
farm, zodat de productiviteit hoog blijft. Dit 
kan bijvoorbeeld door oude koffieplanten te 
vervangen door jonge planten. En er ruimte is 
om aanpassingen te doen naar het 
veranderende klimaat, bijvoorbeeld door te 
investeren in het vasthouden van water om in 
droge periodes te gebruiken. Op deze manier 
tackel je verschillende aspecten van armoede, 
nu en in de toekomst. 
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SDG 17: Duurzame samenwerking met 
partners

De doelen die we willen bereiken, kunnen we 
niet alleen bereiken. Zo hebben we veel 
waardevolle partnerschappen, waar we de 
handen ineen slaan om ongezien talent te 
ondersteunen. 
Enkele belangrijke partners van het eerste 
uur zijn:
- Stroomopwaarts
- Kringloop Warenhuis het Goed 
- Albeda College
- Food Innovation Academy
- WMO Radar

Kortom; we werken samen met vele mooie 
partners om samen onze doelen te halen!  
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