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Als coöperatief georganiseerde fruit- en groentesector willen we ook de komende jaren collectief verder
werken aan een duurzame ontwikkeling. Veranderende inzichten en maatschappelijke verwachtingen
stimuleren ons om een vernieuwde aanpak op te zetten om verder duurzaam te ondernemen. Begin februari
2019 zal de concrete uitwerking van de nieuwe duurzaamheidsstrategie voorgesteld worden op
FruitLogistica in Berlijn. Dit document schetst reeds kort de hoofdlijnen van de nieuwe strategie.
Sustainable Development Goals – een universeel referentiekader
De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties vormen een internationaal referentiekader voor de grote maatschappelijke uitdagingen
tegen 2030. Ze worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: people, planet, profit, peace en partnership.
Rita Demaré, Voorzitter VBT: “Als coöperatief georganiseerde
fruit- en groentesector zetten we reeds jaren in op de
duurzaamheidsthema’s people, planet en profit. In de nieuwe
strategie engageren wij ons te werken rond de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Alle doelstellingen
zullen getoetst en geïntegreerd worden. Op regelmatige basis
zal vanuit het standpunt van de producenten gecommuniceerd
worden over de doelstellingen en de uitdagingen van onze
sector.”
De coöperatieve identiteit – een maatschappelijke meerwaarde
Tussen duurzaamheid en coöperatief ondernemen bestaat een duidelijke link. Rita
Demaré: “Door de coöperatieve aanpak zijn de VBT-leden economisch sterk
gepositioneerd in de markt en behalen ze samen resultaten op het vlak van
duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde. Het VBT beschouwt de
coöperatieve organisatiestructuur dan ook als een duurzaamheidstroef. De
coöperatieve identiteit zal in de nieuwe strategie meer naar voor gebracht
worden, waarbij we ook de betrokkenheid van de willen consument verhogen.”
Verse groenten en fruit – een prominente rol in een duurzaam voedingspatroon
Klein en groot – jong en oud, verse groenten en fruit zijn goed voor
iedereen. Ze leveren voedingsstoffen en vezels die essentieel zijn
voor een gezonde levensstijl. Groenten en fruit nemen een
prominente plek in een duurzaam voedingspatroon in. Dit komt
ook tot uiting in de nieuwe voedingsdriehoek van het Vlaams
instituut voor Gezond Leven. Groenten en fruit staan bovenaan de
driehoek en behoren steevast tot de producten die meer
geconsumeerd moeten worden. Als coöperatief georganiseerde
fruit- en groentesector bieden wij een breed en gevarieerd aanbod
aan verse producten. Groenten en fruit zijn ‘van nature’ duurzame
producten, ook dit zal benadrukt worden in de nieuwe
duurzaamheidsstrategie.

Volgende afzetcoöperaties engageren zich om verder collectief in te zetten op duurzame ontwikkeling:
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