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Korte omschrijving inhoud Invulling koploperschap in duurzaamheid waarbij 

duurzaamheidindicatoren worden verbonden met de 

duurzaamheidthema’s. Samen met partijen vaststellen 

van indicatoren en parameters waarmee prestaties en 

verbeteringen in duurzaamheid worden gemeten en 

gevolgd. 

Verbetering van duurzaamheid (meetbaar) door stappen 

die op bedrijfsniveau worden gezet.  

 

 

 

Resultaten en deliverables  

1. Welke deliverables zijn 

opgeleverd, en is dit conform 

het projectplan? (geef een 

korte beschrijving per 

deliverable uit het 

projectplan) 

 Onderbouwing van het nieuw op te zetten EKO 

keurmerk voor winkeliers 

 Ontwikkelen prototype bench mark voor EKO 

winkels om met geselecteerde indicatoren de 

huidige duurzaamheid onderling van de EKO 

winkels te kunnen vergelijken. 

 Eerste verkenning en  duiding van indicatoren 

waarop de EKO winkels de 1e stappen willen 

zetten in verdere verduurzaming en profilering 

 

2. Indien bepaalde 

deliverables niet gehaald zijn, 

wat was daarvoor de reden? 

De ondersteuning voor de EKO onderbouwing van 

primaire bedrijven is in 2016 door WEcR niet van de 

grond gekomen door wijziging van de inzet naar de 

doelgroep winkeliers. 

3. Heeft het project 

onverwachte 

(neven)uitkomsten 

opgeleverd, die vooraf niet 

waren voorzien? Zo ja, 

benoem deze.  

Ja. Door gewijzigde invulling van de doelgroep door pro 

actief in te spelen op de werkelijke behoefte van de 

winkeliers. 

Dit heeft een onderbouwing van het EKO keurmerk 

winkels opgeleverd, een prototype benche mark en een 

duiding van indicatoren voor verdere verduurzaming bij 

de EKO winkels. 

Resultaat: hernieuwd EKO 

winkelcertificeringsprogramma voor winkels en 

aanvullend opzet voor benchmark.  

4a. Binnen hoeveel jaar Een deel van de resultaten is al in 2016 getest en 



zullen de private partijen 

resultaten uit dit project gaan 

gebruiken in de praktijk?  

gebruikt en de rest zal in 2017 worden getest en 

geïmplementeerd. 

4b. Kan het gebruik van de 

resultaten in de praktijk nog 

worden versneld, en zoja, 

wat is daarvoor nodig? 

n.v.t. 

4c. Op welke wijze is over 

het project en de resultaten 

gecommuniceerd naar de 

brede doelgroep (incl. niet- 

deelnemende bedrijven)? 

 Biobeurs 2017: meerdere workshops over bench 

mark en EKO keurmerk door Kitty Koelemeijer 

 4 workshops met deelnemende biologische winkels 

 Conferentie leden biologische winkelvereniging waar 

dit is besproken en formeel vast gelegd dat 

ingevoerd wordt 

 Artikel Leen Janmaat, Ekoland 2016-12, blz.32-33. 

Tuinders en winkeliers nemen elkaar de maat. 

 Artikel Leen Janmaat, Ekoland 2017-01, blz.43. 

Bench mark, opleiding & winkelcertificering. 

 

5. In hoeverre heeft het 

project bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de 

betrokken kennisinstel-

ling(en)? (bijv. 

wetenschappelijk track 

record, nieuwe technologie, 

nieuwe samenwerkingen) 

Uniek is wel de samenwerking met Bionext, EKO 

keurmerk en de EKO winkels rond de onderbouwing en 

invulling van het EKO keurmerk winkels. 

6. Krijgt het project een 

vervolg in de vorm van een 

nieuw project of een nieuwe 

samenwerking? Zo ja, geef 

een toelichting.  

Het project EKO keurmerk winkels wordt door Bionext 

verder doorontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking 

met de EKO winkels. 

De mogelijkheden voor verdere uitwerking Benchmark in 

combinatie met data uitwisseling worden nader verkend.  

 

 

Highlights 

Speciaalzaken in de natuurvoeding zoeken naar een goede positionering in de 

voedingsmarkt. Op basis van een concrete behoefte vanuit de biologische winkels en 

winkelformules is in samenwerking met Bionext het EKO keurmerk 

certificeringprogramma nader ingevuld. Op basis van de eisen in het winkelprogramma 

hebben vertegenwoordigers uit de natuurvoedingsbranche een prototype benchmark 

opgezet en zijn indicatoren benoemd waarop men zelf verdere verduurzaming wil 

doorvoeren. 
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