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HET
INCOME
ACCELERATOR  
PROGRAM 

Een nieuw plan dat 
voortborduurt op 
Nestle’s langdurige 
inspanningen om 
kinderarbeid in de 
cacao-industrie 
tegen te gaan.

CHF 6 365 per jaar 1 

is het geschatte leefbaar inkomen dat een 
huishouden van een cacaoboer2 in Ivoorkust nodig 
heeft. Het leefbaar inkomen is het netto jaarlijkse 
inkomen dat een huishouden gemiddeld nodig 
heeft voor een redelijke levensstandaard voor alle 
leden van het gezin.

PAKT KINDERSLAVERNIJ  
BIJ DE KERN AAN
Onvoldoende inkomen is de grootste 
risicofactor voor kinderarbeid.

149 443 kinderen
zijn sinds 2021 geholpen via 
hulpacties om ze te beschermen 
tegen kinderarbeid.

Beloning

Meerdere  
inkomensstromen 

Vergroten van  
de cacaoproductie 

Jaarlijks netto  
basisinkomen4

Het stimuleren van families om bij te dragen aan deze activiteiten, om zo 
tot wel CHF 500 extra te verdienen op jaarbasis in de eerste twee jaar*  

en CHF 250 per jaar daarna

HET FACILITEREN EN STIMULEREN VAN DUURZAME INKOMENSGROEI
Het programma streeft er naar om het inkomen te verhogen door een duurzame verandering 
te stimuleren op vier hoofdgebieden. Extra financiële prikkels belonen families niet alleen voor 
de kwantiteit en kwaliteit van de geoogste cacaobonen, maar ook voor de bijdragen die ze 
leveren aan het milieu, de lokale gemeenschap en hun kinderen.

FEMALE EMPOWERMENT 
Betalingen worden evenredig verdeeld tussen 
beide partners. De opzet van de Village Savings 
and Loans Associations spoort vrouwen 
verder aan om te sparen, te investeren en om 
financiële verantwoordelijkheden te delen.

DIRECTE TRANSACTIES 
Transacties worden via 
mobiele telefoon rechtstreeks 
aan de cacaoboeren en hun 
families betaald, om zo de 
traceerbaarheid te verbeteren.

HOE ZIJN WE VAN PLAN OM UIT TE BREIDEN? 
Wat we leren tijdens de implementatie zullen wij gebruiken om het programma verder te 
optimaliseren om er zeker van te zijn dat we de meest effectieve aanpak gebruiken om 
cacaoboeren, hun families en de maatschappij te ondersteunen. Ook zullen wij onze inkoop 
en supplychain aanpassen zodat al onze cacaoproducten volledig traceerbaar worden, van  
de bron tot aan de fabriek.

ONZE PARTNERS 
Het uitrollen van het programma zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder de hulp van en 
samenwerking met onze partners: KIT Royal 
Tropical Institute, International Cocoa Initiative, 
IDH, The Sustainable Trade Initiative, Rainforest 
Alliance, lokale coöperaties en cacaoboeren, 
inclusief de overheid van Ivoorkust en Ghana.

COCOA

CHF 100* CHF 100* CHF 100* CHF 100* CHF 100*

GOEDE LANDBOUW-
PRAKTIJKEN 

Het verhogen van 
de cacaoproductie 

door cacaoboeren te 
trainen en snoeien te 

subsidiëren.

AGROBOSBOUW 
ACTIVITEITEN 

Het verbeteren van 
de veerkracht van 

de cacaoplantages, 
door het planten 
van schaduw- en 

fruitbomen. 

MEERDERE 
INKOMENSSTROMEN 

Het verminderen van de 
afhankelijkheid van de 
cacaoproductie door  

families te ondersteunen  
bij het verbouwen van  

andere gewassen en bij 
veeteelt.

EDUCATIE

Het risico op 
kinderarbeid neemt af 
door aanwezigheid op 
school te stimuleren  

en te monitoren. 

CHF 100 voor elk 
behaald doel en  

CHF 100 bonus voor  
het behalen van alle  

vier de doelen.

Lees meer op www.nestle.nl/living-income

1 Cost of living & living income benchmark: Ivorian Center for Socio Economic Research (CIRES) (2018). The Living Income 
Report, Rural Côte d’Ivoire, Cocoa growing areas. adjusted for household size based on Bymolt, R., Laven, A., & Tyszler, M. 
(2018). Demystifying the Cocoa Sector in Ghana and Côte d’Ivoire. The Royal Tropical Institute (KIT) updated for inflation in 
August 2020 and exchange rate on 3rd January 2022.
2 Average family size: 3.82 adults and 2.96 children** 
Average farm size: 3.5 hectares**
** Sourced from: Bymolt, R., Laven, A., & Tyszler, M. (2018). Demystifying the Cocoa Sector  
in Ghana and Côte d’Ivoire. The Royal Tropical Institute (KIT). Available at:  
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2020/05/Demystifying-complete-file.pdf
3 Living income estimate: Ivorian Center for Socio Economic Research (CIRES) (2018). The Living Income Report,  
Rural Côte d’Ivoire. https://www.living-income.com/_files/ugd/0c5ab3_a437a776dc7747c2999d3b0c60a46a97.pdf
4 Based on average income measured from a random sample of 1 269 farmers from 34 coops; sourced from Nestlé Cocoa 
Plan M&E Survey & Analysis of productivity indicators 2020 Results. The Rainforest Alliance (February 2021)
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