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EEN

JAAR VOL

UITDAGINGEN
Alexis Descampe ••
Co-färmer, medeoprichter en
algemeen directeur
2020 startte rustig, maar in maart brak de
onrust uit. Een vragenstroom van ongeruste
klanten, uitverkochte producten, ellenlange
files voor de winkel, strenge richtlijnen voor de
aankopen zouden onze herinneringen kunnen
zijn aan dat jaar. Maar gelukkig stond 2020 ook
in het teken van een omslag: klanten ontdekten
het plezier van zelf te bakken, het gemak van een
buurtwinkel en de keuze aan lokale en gezonde
producten.
Ondanks de uitzonderlijke situatie, groeide
Färm verder. Vier nieuwe winkels openden
hun
deuren
(Färm.Mont-Saint-Jean
te
Eigenbrakel, Brüt by Färm.Tenbosch te Elsene,
Färm.Leuven in Leuven en Färm.Vivier d’Oie in
Ukkel) en meer dan 40 färmers stapten mee in
ons avontuur.
Door de stabiliteit en toewijding van onze teams
hebben we dit jaar tot een goed einde gebracht,
ook zij zijn de helden van dit verhaal! De färmers
begeleidden, zo goed als mogelijk, honderden
klanten in de winkels. Wat een uitdaging was,
gezien het gebrek aan maskers en gel tijdens
de eerste weken. Zij maakten, net zoals alle
werknemers van de voedingsmiddelensector,
deel uit van de mensen, die elke dag met enorm
veel personen in contact stonden.
Zonder twijfel, hebben ook zij het applaus, dat
om 20 u in de straten weerklonk, verdiend.
Bedankt aan alle färmers, die het project elke
dag doen leven!

Jean-David Couderc ••
Co-färmer, Medezaakvoerder van
Färm.bascule en Brüt by Färm
Tenbosch, Directeur Retail
De coöperatie Färm wordt sinds het begin
gedragen door een uitzonderlijke energie.
En dit jaar kwam dit nog meer naar voor: de
teamspirit en de solidariteit hebben het project
bestendigd.
De aankondiging van de lockdown op 13 maart
sloeg, zowel voor ons als de volledige bevolking,
als een bom in. Wij waren niet voorbereid en
bevonden ons op onbekend terrein." Wij konden
alleen vertrouwen op de cohesie van de teams,
de leveranciers en de klanten.
Wij zijn getuige geweest van wederzijdse hulp,
echt iedereen heeft zijn steentje bijgedragen.
Daarom willen wij dan ook iedereen bedanken.
Onze färmers, producenten & leveranciers, die het
onderste uit de kan haalden, ondanks de moeilijke
omstandigheden. Maar ook onze klanten voor
hun vertrouwen en aanpassingsvermogen aan
de hygiënemaatregelen..
Ondanks alle beroering, behielden we onze
koers. We behaalden onze objectieven van 2020:
denk aan de opening van vier winkels (waarvan
eentje dieper in Vlaanderen), biologisch voedsel
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk
mensen, uitbreiden van de verkoop van lokale en
bulkproducten, … Daarbij kondigen wij fier aan
dat na zeven jaar onze coöperatie winstgevend
is.
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Sinds het begin zijn wij overtuigd van onze
essentiële missie in duurzame voeding. De
crisis benadrukte nog meer welke onmisbare rol
we spelen voor een veerkrachtige wereld.
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LEVERANCIER
Nos Pilifs,
veerkracht boven alles
Net voor de lockdown, meer precies op 26 februari 2020, namen
we je mee op boerderijbezoek bij Nos Pilifs. Enkele klanten
ontmoetten de werknemers, ontdekten het koekjesatelier, en
bezochten daarbij ook het tuincentrum, het park en het café, die
dit paradijs herbergt.

het koekjesatelier van La Ferme Nos Pilifs

'La Ferme Nos Pilifs' werd opgericht in 1984 en is een
maatwerkbedrijf dat aangepast en waardig werk creëert voor
mensen met een beperking. Zo stelt Nos Pilifs 145 mensen
tewerk. Deze hygiënische crisis was voor hen dan ook een zware
uitdaging.

Verbazing
Thierry Valentin, coördinator van de voedingsactiviteiten
van de 'La Ferme Nos Pilifs' vertelt: “tijdens de eerste
lockdown hebben we alle activiteiten stopgezet, want we hadden
geen idee wat we konden doen. Wij wilden zoveel mogelijk
voorzorgmaatregelen nemen, en sloten daarom de boerderij. We
hadden tijd nodig om alles te laten bezinken.” Het doel van een
maatwerkbedrijf is om mensen met een beperking tewerk
te stellen, de lockdown was in onze situatie een bijkomende
uitdaging. “De moeilijkheid lag in het behoud van evenwicht
tussen de psychologische impact van thuis te blijven en de
hygiëne risico’s in verband met Covid. We probeerden in alle
openheid compromissen te sluiten.”
de koekjes met liefde bereid en verpakt door toegewijde werknemeres

Gered door koekjes!
Na enkele weken hervatten de activiteiten beetje bij beetje.
“Het koekjesatelier kon zijn activiteiten verder zetten, want
de werknemers leerden de nieuwe hygiënemaatregelen te
respecteren. Het café, onze bron van gezelligheid, sloot jammer
genoeg volledig zijn deuren.”
Ondanks de last, bij ons en iedereen, pasten de teams zich
aan. “Wij hebben het vrij goed gedaan, want ons model bestaat
uit verschillende activiteiten, en is daarom dus veerkrachtig.
We hebben een heel mooi jaar achter de rug wat betreft de
koekjesverkoop. Maar wij willen nog meer koekjes verkopen, om
zo meer werk te creëren. Voor velen is het werk hun enige sociale
contact."
Maar 2020 staat ook symbool voor nieuwe projecten: het
recept voor de gezouten koekjes bestaat nu officieel en
de aperitiefkoekjes zijn op de markt gebracht. Daarnaast
werden nieuwe serres geïnstalleerd om het tuincentrum
te vergroten. “Het team werkt nu in een nieuwe winkel, en de
klanten ontdekken daarbij een uitgebreider assortiment om te
tuinieren met respect voor het milieu en de biodiversiteit.” De
liefde voor de planeet en goede producten zijn sterker dan de
pandemie!
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Pierre-Yves Boucau

LOGISTIEKCENTRUM
Een goede start!
In 2020 huldigden we de aankoopcentrale en het
logistiekcentrum in een 2000 m² tellend magazijn. Daar leveren
de producenten de opbrengst van hun werk. Deze worden op hun
beurt verdeeld onder de Färm en Brüt by Färm winkels. Dit groot
project werd opgestart op 1 maart, slechts enkele dagen voor de
lockdown!
Pierre-Yves, directeur van aankoop en logistiek, komt terug op
het ontstaan van de plek: “het doel van de centrale was om de
uitwerking van ons project te vereenvoudigen. Wij verlangden een
direct contact met de producenten, maar voor hen was het soms
moeilijk om zich van winkel naar winkel te verplaatsen."

Altijd meer transparantie
De centrale startte met verpakte en droge voeding: koekjes
van Nos Pilifs, chocolade van Belvas, koffie van Cordier, …. In
totaal werken we met 70 verschillende leveranciers samen.
“Vanaf juni, voegden we groenten en fruit toe, we wilden op
elk product een naam zetten. We bleven naar zoveel mogelijk
transparantie streven. Voor groenten en fruit, werkten we met
15 producenten en leveranciers samen.” In 2020, werd 10%
van de verkochte producten via de centrale doorgestuurd.
“We zijn er niet in geslaagd om alles rechtstreeks te bestellen,
Soms groeperen groothandelaars al een deel kleinere spelers en
werken we met hen samen om sommige producten toch in een
bepaalde hoeveelheid te verkrijgen."

Een deel van het fantastische BioUnicorn team.

Volledige plundering
Pierre-Yves en het team doorstonden een echte vuurdoop.
“Wij openden de centrale op 1 maart, enkele dagen voor de
lockdown. Op operationeel niveau was dit al een echte uitdaging.
En plotseling was er een stijging in het aantal aanvragen, terwijl
we nog maar net de eerste paletten weghaalden. De eerste
vrijdag van de lockdown, belden ze mij en zeiden ‘we worden gek
in de winkel, is er nog genoeg rijst?’. Ik zag de enorme voorraden
in drie dagen slinken naar niks. De zoektocht naar oplossingen
hiervoor was echt moeilijk. En daarna volgden ook het wc-papier,
meel, eieren, …”. Een intense start van een geweldig avontuur.
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DE
Matthieu Bué

ECHO'S VANUIT

WINKELS

Beheer van een verkooppunt...
en een crisis

De winkelgeranten dragen het imago en de waarden van Färm uit. Zij waken
over de klanttevredenheid en de ontwikkeling van de teams, terwijl zij ook de
dagelijkse activiteiten in goede banen leiden. Matthieu, Fabrice, Margaux en
Jean-Baptiste delen enkele herinneringen uit dit bijzonder jaar.

Matthieu, Färm.Tongres
“We maakten een Whatsapp-groep aan om snel informatie te kunnen uitwisselen
tussen de geranten en de directie.”
“Er is een periode van schaarste geweest. We ondergingen een vloedgolf van
vraag naar meel en gist. Bovenop het dagelijkse werk tussen de verschillende
bestellingen, jongleerden we nu ook met verschillende leveranciers.”
“Nieuwe mensen vanuit de buurt kwamen bij ons werken, en zijn gebleven. Voor
ons is dat echt fantastisch!”
Fabrice De Smet

Fabrice, Färm.Hankar
“Dagelijks bracht het hele team samen tijd door opdat iedereen zijn hart kon
luchten.”
“Als bewoner van Namen, vond ik het zo opmerkelijk, om tijdens de lockdown
alleen te rijden op de autosnelweg. Gedurende kilometers zag ik niks of niemand,
alleen bladeren die voorbij vlogen.”
“s’ Avonds dronken we op het terras samen een pint en hoorden we het applaus,
dat deed deugd.”
“De zaden verkochten als zoete broodjes. Mensen die hun eigen gewassen kweken,
dat is echt een stap verder gaan.”

Margaux, Färm.Meiser
“We hebben het hoogste aantal afwezigheden gekend: 50%! Daardoor hebben
we met studenten en vervangers gewerkt. Gelukkig vonden we via mond-totmondreclame altijd snel nieuwe mensen.”
Margaux De Clercq
Jean-Baptiste Lammin

“Wat het meest werd gemist in het team, waren momenten samen buiten het
werk. Gelukkig hebben we een tuin, waar we een pingpongtafel plaatsten, en zo
konden genieten.”
“Wat mijn capaciteiten betreft, stelde ik vast dat ik in een periode van crisis het
goed aankon.”

Jean-Baptiste, Färm.Bascule
“Op de eerste vrijdag van de lockdown, hadden we de winkel zoals gewoonlijk
voorbereid…Toen we de deur van de winkel openden, stond er een mensenmassa
te wachten. De mensen waren erg opgewonden, de file van wachtende mensen
deed de ronde van de hele winkel. Dit hadden we nooit gezien.”
“Op een dag heb ik een bordje ter attentie van de klanten aan de winkeldeur
gehangen. Op het bordje stond dat indien zij het winkelpersoneel niet
respecteerden, ze hun inkopen op een ander moeten doen. Ik heb dat gedaan om
mijn steun te betuigen aan het team.”
“Een vrouw, psycholoog van opleiding, stelde voor een opleiding rond
stressbeheersing te geven voor het team. Ik vond dat heel attent.”
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KLANTEN

Altijd bewuster
Bénédicte

“Ik koop meer lokale en bulkproducten. De lokale en
biologische bloemen zijn de ontdekking van het jaar
geweest. […] Door het telewerk, bakte ik thuis brood en
bereidde ik gist. […] Ik hoop die gewoontes te behouden als
het werkritme terug zal toenemen. In elk geval is minder
verbruiken het allerbelangrijkste voor mij…”

Olivier
“Ik ontdekte Färm.Sainte-Catherine een aantal jaar
geleden. Na een eerste bezoek was ik verkocht […] De
kwaliteit en de herkomst van de producten zijn belangrijk,
ook de ruige winkelstijl, maar vooral de vriendelijkheid
en behulpzaamheid van de werknemers trekken me aan
om regelmatig bij Färm langs te komen. Ook de waarden
van Färm spreken me erg aan. Sinds de aanvang van
de pandemie, doe ik mijn dagelijkse boodschappen in
buurtwinkels.”

Lorena
“Omdat ik meer vrije tijd had, ben ik zelf meer voedsel gaan
bereiden. Zo heb ik voor het eerst brood en gist gemaakt. Het
leek me verschrikkelijk moeilijk, maar het bleek kinderspel.
[…] Ik besteed nu meer aandacht aan de herkomst van
producten. Zo constateerde ik dat eieren van een grote
winkelketen van Spanje kwamen. Dat vond ik gek! […] We
hebben bij Färm een waterfontein gekocht. Want nu we veel
thuis zijn, beseften we dat het water naar kalk smaakte. De
fontein veranderde ons leven.”
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02 808 96 54

*

Verspreid solidariteit,
geen virus.

Répandons la solidarité
et non le virus.

Ken je iemand die hulp
nodig heeft bij het winkelen
of met andere diensten,
maar kan hij/zij zich niet
verplaatsen wegens de huidige
situatie ?
Bel dan naar 02 808 96 54*.

L’un de vos proches a besoin
d’aide pour faire ses courses ou
un autre service mais ne peut se
déplacer en raison de la situation
de confinement ?
Appelez le call center au
02 808 96 54*.

MET DE STEUN VAN / AVEC LE SOUTIEN DE

* Gesprekskosten in lijn met het Belgische standaardtarief / Coût de l’appel au tarif d’appel standard belge

SOLIDAIRE
ECHO'S

Ongelooflijk, maar waar! Al deze logo's samen op dezelfde affiche.

Dit jaar wordt gekenmerkt door solidariteit. Meer
dan ooit, heeft de coöperatie Färm zich ingezet
voor een rechtvaardige en eerlijke wereld.

Allemaal samen tegen Covid
covid-solidarity
In het kader van de pandemie ondersteunden wij het
solidair burgerinitiatief Covid-Solidarity. Op het platform
www.covid-solidarity.org konden geïsoleerde en kwetsbare
burgers beroep doen op hun buren voor de aankoop van
basisproducten. Deze laatstgenoemde verzorgde de levering
van de boodschappen met in acht neming van de speciale
hygiënemaatregelen.
Muriel (verantwoordelijke voor de communicatie) vertelt:
“We wilden onmiddellijk deelnemen aan dit project want één
van de missies van Färm is om hulp te bieden aan anderen.
Na overleg met de communicatieleid(st)ers van verschillende
winkels hebben we besloten om dit initiatief te delen op ons
sociaal netwerk om zo de zichtbaarheid te maximaliseren."
Origami vogels om de Covidzorg van het Erasmus ziekenhuis te financieren.

Origami for life
Charles Kaisin, Brussels ontwerper, stelde ons de volgende
uitdaging voor: zo veel mogelijk origami vogels verzamelen,
met dewelke hij een installatie bouwde in Kanal Centre
Pompidou. In alle winkels van Färm, maar ook supermarkten
en apothekers, werden urnen geplaatst om de creaties te
verzamelen. Per verzamelde origami, boden mecenassen
€5 steun aan het Erasmus fonds voor wetenschappelijk
onderzoek. Dit initiatief paarde creativiteit aan solidariteit
en bood iedereen de mogelijkheid tot deelname. Meer dan
€100.000 werd ingezameld. Deze som financierde een
speciale Covid-19 unit in het Erasmus ziekenhuis.
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Voedselhulp
Het opnieuw waarde geven aan onverkochte (verse)
producten is altijd een gangbare praktijk geweest bij Färm.
De context van 2020 herinnert ons aan zowel de ecologische
als solidaire betekenis van deze actie.

Restos du cœur en färm.sainte-catherine
Tijdens de lockdown vernam Nugman, gerant van
Sainte-Catherine, met spijt dat jonge ouders hun baan
hadden verloren en niet genoeg eten hadden. Nugman
en zijn team waren geraakt door deze gebeurtenis en
besloten een partnership uit te werken met Resto du
Coeur. Klanten konden niet bederfelijke en/of non-food
producten kopen en deponeren in blauwe kisten. In twee
weken werden tien kisten gevuld en uitgedeeld. De actie
loopt vandaag nog door.

Les Frigos Solidaires
Het idee achter 'Les Frigos Solidaires' is
voedselverspilling tegengaan, maar ook een strijd tegen
armoede. Deze organisatie staat open voor iedereen.
Meerdere Färm of Brüt by Färm winkels werken samen
met 'Les Frigos solidaires', zowel in Brussel als Wallonië.
Zo recupereert de Ukkelse winkel Free Go alle
onverkochte producten bij verschillende ‘donor’ winkels,
waaronder Färm.Globe en Färm.Vivierd’Oie. De Free
Go is gelegen aan het station van Kalevoet. Sinds 2020
komen ongeveer 250 mensen twee maal per week langs,
studenten vormen een groot aandeel van deze groep.
In Etterbeek bevoorraden ongeveer 105 gezinnen zich
wekelijks tijdens één van de twee distributiemomenten
van de Free Go. In 2020 zijn mensen die de Free
Go gebruiken met 20% gestegen. De profielen zijn
gevarieerder: er zijn meer jongeren en kunstenaars die
zich in moeilijke situaties bevinden. Het goede nieuws
is dat de FreeGo in staat was uitkeringen te blijven
verstrekken aan deze nieuwe (niet uitsluitend kansarme)
huishoudens dankzij de toename van donaties van de
buurtwinkels.

Steun aan migranten
De vrijwilligers van de Porte d’Ulysse halen één maal
per week alle onverkochte producten op bij Globe en
Vivier d’Oie. Hiermee bereiden ze maaltijden in het
opvangcentrum.

'Onverkochte' producten van
de aankoopcentrale
Door de ontwikkeling van de aankoopcentrale, werden
we geconfronteerd met ‘onverkoopbare’ producten (soms
licht beschadigd en daardoor niet aantrekkelijk genoeg
om te verkopen in de winkel). Resto du Coeur ligt op
een boogscheut van de centrale, waardoor zij regelmatig
langskomen om groenten en fruit te recupereren. Wij
organiseerden ook donaties via de Schenkingsbeurs
(https://www.schenkingsbeurs.be/).
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ECHO'S OVER

OPENINGEN

Het was een ware uitdaging om een winkel te
openen in volle lockdown. Hieronder lees je de
uiteenlopende ervaringen van de geranten van
vier winkels, met elk een totaal andere beleving.

Joffrey,
Färm.Mont-Saint-Jean

Joffrey Roch & Joëlle Korman @ Färm.Mont-Saint-Jean

Jean-David Couderc @ Färm.Leuven

Joffrey begon zijn carrière in de grote distributie, alvorens hij zijn
eigen lokale en biologische winkel opende. “Ik nam deel aan een
conferentie voor toekomstige franchisenemers bij Färm. Daar ben ik
heel enthousiast buitengekomen. Ik wilde deelnemen aan dit project.”
Om het reilen en zeilen van een coöperatie te ontdekken, startte
hij in Fernand Cocq. “Ik voelde me onmiddellijk thuis in de Färm
familie.” Daarna ontmoette hij Cédric, verantwoordelijk voor de
opleidingen. Samen met hem tekenden zij de eerste stappen uit
om een winkel te openen. “Op 26 maart openden wij de winkel
met drie, samen met mijn moeder Joëlle.” Die opening verliep
helemaal anders dan gepland. “Wij konden niet communiceren
over de opening, want alle adverteerruimtes bij de tram- en bushaltes
waren opgeëist door de overheid voor communicatie rond de covidpreventiecampagne.” Joffrey geeft toe dat de eerste dagen rustig
waren, maar ook moeilijk. “We hebben de moed erin gehouden
en hebben de tijd genomen om alles goed te organiseren. Ook was
de scheiding met onze teamleden erg zwaar.” Teamspirit is een
belangrijke pijler voor Joffrey. “Voor de opening, zijn we met het
hele team drie dagen naar Gesves gegaan om ons gemeenschappelijk
bestuur vorm te geven, dit was een unieke ervaring.”

Jean-David,
over Färm.Leuven

Fanny,
Brüt by Färm Tenbosch
Jean-Baptiste en Jean-David hadden het plan om een tweede
winkel te openen in hun buurt. Daardoor stelde Fanny zich
kandidaat als zaakvoerder. “We hebben samen overlegd, daarna
stelden zij me voor om samen de winkel te openen. De winkel opende
op 8 mei 2020. Aanvankelijk was de opening voorzien op 23 april,
maar veel leveringen liepen vertragingen op, zoals bijvoorbeeld de
Italiaanse traiteurproducten.” Het team maakte wel een event aan
op de Facebookpagina, maar heeft jammer genoeg het geheel met
degustatie van streekproducten moeten annuleren. Toch kende
de opening een groot succes. “De maand mei was een heel goede
maand, de zomer daarentegen was minder goed. Vooral wanneer de
restaurants terug opengingen, kenden we een daling in onze omzet.”
Fanny werkt erg graag in een Brüt by Färm winkel. “Dit project
heeft een toegevoegde waarde: met zijn bulk low waste zone en
het stimuleren van klanten om bewust en lokaal te consumeren.”

Patricia,
Färm.Vivier d’Oie
Patricia opende de winkel met haar echtgenoot Karim. Voor
hen is Färm een stukje familiegeschiedenis. Amine, de broer
van Karim, is zelf zaakvoerder van Färm.Globe met zijn vrouw
Lorena en zijn andere broer Samir. “Ik ben het eigenlijk niet
gewend om in een winkel te staan, ik ben meer een doorwinterde
‘admin’, maar toch nam ik deel aan de winkel Globe van Amine in
september 2019. Ik wilde bijleren, verstaan, ik had plezier in mijn
job.” Tijdens de lockdown stonden we voor een enorme taak,
Karim kwam zijn familie een handje helpen. “Daarnaast stond
gepland dat Färm nog een winkel zou openen, Amine investeerde in
dit project. Wij hebben ze gevolgd en openden in november 2020 een
winkel in Vivier d’Oie.” De opstart was formidabel en kende een
groot succes. “We hadden dit niet zien aankomen, maar de winkel
bevindt zich inderdaad op een toffe plek, we hebben een parking, wat
gemakkelijk is voor de auto’s, maar ook voor de fietsers en steppers.
We hebben zelfs een klant die met de kruiwagen langskomt.” Patricia
en Karim, zowel verbonden op het werk als in het leven, dragen
dagelijks de waarden van Färm uit. “Elke dag helpen we klanten
om beter te leven en zich beter te voelen. Wij beschouwen onszelf als
een buurtwinkel, en niet als supermarkt.”

Fanny Van Mullem @ Brüt by Färm Tenbosch

Patricia Vandoorslaer @ Färm.Vivier d'Oie

Vanaf het begin wilden de oprichters niet dat Färm uitsluitend een
Franstalig project zou zijn. En zo geschiedde! In 2020 hebben we
onze eerste stappen dieper in Vlaanderen gezet: een eerste winkel
opende de deuren in Leuven. “Als Franstaligen in Vlaanderen is het
niet makkelijk, het liep verschillende keren mis. Ook deze ervaring was
niet vanzelfsprekend voor ons.” legt Jean-David uit.
De eerste moeilijkheid situeert zich intern: met een bijna volledige
Franstalige organisatie. En een tweede moeilijkheid is de positie
van biologisch voedsel: die is anders in het noorden van het land.
“In Wallonië gaat het om geschiedenis, een ethiek, een sector en een
juiste prijs, terwijl in Vlaanderen er meer gezondheidsgericht gekeken
wordt. Ze zijn er ook prijsgevoeliger. Dit is voor ons een uitdaging, want
wij pleiten voor een juiste prijs en dat is niet per se de goedkoopste…
Wij hebben onze strategie een beetje moeten aanpassen en producten
moeten voorstellen die meer in de lijn liggen van de verwachtingen van
de Vlaamse klanten.”
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Ondanks de crisis, heeft Färm zijn vijfjarige doelen behouden (20192023). Waar staan we in 2020?
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Färm ontwikkelt en verenigt 10% van de
bio-markt, van de distributie en productie
van de geëngageerde bio
We staan nog ver van het te bereiken
marktaandeel van 10%, maar we geven niet
op. Wij willen onze invloed op geëngageerde
bio verderzetten, en ons niet tevreden te
stellen met een gewoon biolabel.” 2020 was
een aangrijpend jaar waar we, ondanks alles,
een enorme stap zetten. Vier nieuwe winkels
zagen het licht en ons netwerk telt nu 16
verkooppunten. Op die manier is onze omzet

Färm is een duurzame onderneming op
economisch vlak, wat zich vertaalt in een
geconsolideerde winst, voor belastingen,
van minstens 3% van de omzet
2020 was het eerste winstgevende jaar van
Färm. Na meer dan zeven jaar investering,
boeken we in 2020 een geconsolideerd
positief nettoresultaat. Vandaag staan
we inderdaad dichter bij 1% dan de
vooropgestelde 3%. Toch evolueren we
in de goede richting. Dit is een blijk van
vertrouwen en professionaliteit van hen
die in ons geloofden en ons nog steeds
ondersteunen.
De winst zal volledig worden geïnvesteerd
in verschillende projecten. Vandaag kunnen
we onze groei op een autonome manier
financieren via :
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in 2020 met 54% gestegen.
Ook hebben we de aankoopcentrale en het
logistiek centrum ingehuldigd, maar 15
dagen voor de eerste lockdown. Daar geven
we enerzijds voorrang aan directe aankopen,
om ons maatschappelijk engagement na
te komen. Anderzijds willen we zo een
garantie bieden op een meer transparante
voedselketen.

DOEL

DOEL

De opening van nieuwe winkels, om
zo verder de toegankelijkheid tot
biologische voeding te verzekeren
voor iedereen.
Het doel om te ontwikkelen en te
verenigen (zie doel 1).
De
verdere
ontwikkeling
van
ons logistiek centrum. Om zo de
bevoorrading van de winkels te
verbeteren en nog meer lokale
producenten te ondersteunen.
Voor Färm is winst geen doel op zich, maar
wel een middel om ons algemeen doel te
bereiken: met eten verander je de wereld!

DOEL
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Färm is een onderneming die werkt
volgens het participatieve beheer
We zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheid
om professioneel actief te kunnen zijn in een
stimulerende omgeving zowel de mensen als
de onderneming ten goede komt. Daarom
willen we een participatief beheer op touw
zetten en werken volgens dat model.
Desondanks de omstandigheden van 2020,
hebben we na enkele weken de draad terug
opgepikt om verschillende transversale
comités digitaal te laten samenkomen.
Aangezien het grote aantal winkels, die
geografisch erg verspreid liggen, hebben

we onze goede intenties waargemaakt
door verschillende comités op afstand te
organiseren. Op die manier hebben een
honderdtal färmers de mogelijkheid gehad
om op regelmatige basis deel te nemen aan
één van de participatieve comités zoals het
fruit & groenten comité, traiteur comité, enz.
Sinds 2019 wordt, tijdens de veertiendaagse
opleiding, voor elk nieuw team bij de opening
van een winkel, een initiatienamiddag
georganiseerd rond collectieve intelligentie
en participatief beheer.

Färm helpt de consumenten hun
consumptiegewoonten te veranderen
voor een nog grotere positieve impact,
door proportioneel 30% meer lokale, alsook
bulkproducten te verkopen dan in 2018.
Jaar na jaar worden we beter. In 2020 is 38%
van onze voedingsproducten van Belgische
bodem. De lancering van de Brüt by Färmwinkels en de ontwikkeling van non-food

bulk in alle winkels hebben ons in staat
gesteld jaar na jaar vooruitgang te boeken
met onze verkoop zonder verpakking.

Onze medewerk(st)ers, producenten en
klanten "blijvend gelukkig" maken!
In het algemeen klinken vandaag alle
färmers en andere actoren tevreden. Dit
gek jaar heeft slechts een beperkte impact
gehad op hun moraal. Lees ook de resultaten

van onze enquêtes die wij hielden bij onze
producenten, voedselbewerk(st)ers, klanten
en onze färmers. Vind alles hierover over op
pagina 25 en 29.

Färm bindt mee de strijd aan tegen de
klimaatverandering door de CO2-uitstoot
ten opzichte van 2019 met 50% te
verminderen
Als onze activiteit groeit, spreekt het voor zich
dat ook onze uitstoot verhoogt. Wij willen een
plan op poten zetten waar de uitstoot minder
snel groeit dan onze activiteit. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door een hogere proportionele
verkoop van energiebesparende producten,
de aanmoediging van low waste praktijken

of de promotie van zachte mobiliteit bij
ons personeel en klanten. Zo gingen we in
2020 bijvoorbeeld een samenwerking aan
met Billy, een Brusselse organisatie voor
elektrische deelfietsen. Zo wilden we onze
klanten aanmoedigen om deelfietsen uit te
proberen.
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Färm
helpt
de
consumenten
hun
consumptiegewoonten te veranderen voor
een nog grotere positieve impact, door
proportioneel 30% meer lokale, alsook
bulkproducten te verkopen dan in 2018.
Voor het jaar 2020 kunnen we met trots zeggen dat we ons
blijven verbeteren.
Om ons bewust te zijn van onze duurzaamheidskeuzes,
hebben wij onze voedingsproducten onder de loep genomen
(meer details hierover vind je op p22).

52%

10%

51,5% IN 2018

Brüt by Färm.Tenbosch

10,4% IN 2018

38%

Het concept Brüt by Färm laat toe om bio
nog toegankelijker te maken voor iedereen,
met aandacht voor eenvoud.

38,1% IN 2018

Op het etiket van alle voedingsmiddelen wordt een vlag
aangebracht die het mogelijk maakt de oorsprong van de
productie te kennen voor rauwe producten en de verwerking
voor verwerkte producten.

Verschillende elementen laten toe om ethische producten
aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitsverhouding:

PRODUCTIE OF

OMVORMING VAN
VOEDINGSPRODUCTEN

Brüt by Färm.Jourdan
Abribusaffiche voor een communicatiecampagne van Brüt by Färm

JE FÄRMIDABELE PRODUCT 500 G

Voor bulkproducten maken we er een erezaak van om u een
berg zin te geven in bulkaankopen. Ze zijn dan ook bijna
in alle afdelingen van onze winkel terug te vinden: in de
delicatessen-, bakkerij-, groenten- en fruitafdelingen en
natuurlijk meer dan 200 referenties van "droge voeding"
producten in de silo's.

De lancering van de Brüt by Färm-winkels en de ontwikkeling
van non-food bulk in alle winkels hebben ons in staat gesteld
jaar na jaar vooruitgang te boeken met onze verkoop zonder
verpakking.

bio voor
iedereen,
dat kan
vandaag al!

Nieuwe winkel
Na de lancering in september van Brüt by Färm van Jourdan,
openden wij een tweede Brüt by Färm aan Tenbosch op
8 mei.
Zoals de winkel bij Jourdan, bezit ook de winkel aan Tenbosch
een eigen bakkerij. Het cliënteel van Jourdan geniet van de
lekkernijen van Agribio, terwijl de klanten van Tenbosch
smullen van het lekkers van de meesterbakker Dimitri Pierrot.
Hij ontwikkelde “Hopla Geiss” in Sint-Gillis. Dit atelier is, na
verschillende obstakels, met enkele maanden vertraging van
start kunnen gaan na de opening van de winkel.

39,1%

Onze klanten houden van ons
E.R. : Alexis Descampe, Rue Gray 10, 1040 Bruxelles

IN 2018

IN 2019

Low waste, wij bieden een maximum aan producten
in bulk aan om afval te voorkomen.

Transparantie, de kennis van de bedrijven met wie
wij samenwerken, en de herkomst van producten is
essentieel.

OOP VAN
DE VERPRKODUCTEN
BU L K

37,7% 37,8%

Eén behoefte = één product. Als antwoord
op de aanmoediging voor overconsumptie in
grootwarenhuizen met enorm veel keuze, opteren
wij voor eenvoud.

Nabijheid, onze aandacht gaat naar lokale, korte
keten en seizoensgebonden producten.

Brüt by Färm.Tenbosch
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Het hart van bio
tegen de eerlijkste prijs,
voor iedereen!

IN 2020
Je bio markten zijn ook op zondag open!

In januari 2021 namen we een enquête af in onze
Brüt by Färm winkels. De resultaten bewijzen dat de klanten
zich volledig aansluiten bij het concept Brüt by Färm: 97,5%
van onze klanten zijn tevreden van onze kwaliteit/priis/
ethiek.
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FÄRMOSCOOP

onze producten onder het
vergrootglas voor de meest
duurzame consumptie

Niet alleen de prijs van een product is
belangrijk, het is ook moeilijk om objectieve
informatie te vinden over de duurzaamheid
van de producten. Daarom lanceerden wij in
2020 de Färmoscoop.
De Färmoscoop is een productanalyse
waarbij producten onder het vergrootglas
worden genomen op basis van 11 ecologische,
maatschappelijke en economische criteria.
Deze analyse leidt tot een ‘färmoscore’ voor
elk product, een duurzaamheidsindicator,
die stijgt met een punt telkens een product
aan een criterium beantwoordt. Je vindt de
Färmoscore terug op alle prijsetiketten in
onze winkelrekken.
Intern wordt er al jaren aan de Färmscoop gewerkt. Maar ons
project kreeg helemaal vorm dankzij onze deelname aan het
project CosyFood, dat gedurende drie jaar de duurzaamheid
van distributieketens onderzocht. De Färmoscoop is een
coöperatief project, dat veel input kreeg van färmers met
verschillende competenties. Wij zijn fier op het resultaat.
Wij leggen nogmaals de nadruk op het feit dat klanten van
Färm zich al engageren, want alle producten zijn bio. Geen
enkel product is beursgenoteerd. Onze wens is om duurzame
merken te waarderen.

MAATSCHAPPELIJK
ECOLOGISCH

Alexis, medeoprichter van de coöperatie, legt uit: “In onze
visie is consumeren zoals stemmen. De maatschappelijke
drijfveer van de Färmoscoop is om je te helpen de waarde van
producten opnieuw te bepalen, vooral van hun positieve impact
op de wereld. Op die manier kan je bewuste keuzes maken
en actief bijdragen tot de wereld van morgen. Wij hopen een
voorbeeld te kunnen zijn voor andere actieve spelers, ook over
de grenzen heen."

ECONOMISCH
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1. Aan producten uit de bio-landbouw

+1

Alle producten bij Färm zijn bio of in omschakeling.
Ze krijgen dus allemaal 1 punt, behalve enkele
uitzonderingen zoals zout, water of producten van
wilde oorsprong, zoals bv. vis (deze bestaan niet in bio).

Maar wist u dat een terrine of een visbereiding biologisch
gecertificeerd kan zijn? Het is een transformatie waarbij alle
andere ingrediënten biologisch gecertificeerd zijn.
2. Aan niet-beursgenoteerde merken

+1

Het uitsluiten van beursgenoteerde merken is één
van de pijlers van ons Product Handvest; zo worden
onze beslissingen in het algemeen belang en niet in het
belang van de aandelenkoers genomen.

5. Aan producten die voor 80% Belgische ingrediënten
bevatten

+1

Kaas met Belgische melk, Nu-vlees! of een appelsap met
minder dan 20% mango blijven Belgische producten.
6. Aan Belgische of Europese merken die duidelijk de
oorsprong van elk ingrediënt aangeven

+1

3. Aan Belgische bedrijven
Die we ondersteunen om op die manier het
economische weefsel van België te versterken.

Een chocolade gemaakt met cacao, die geproduceerd
werd buiten België, maar in België verwerkt werd.
Een appelsap dat wordt gemaakt met Belgische en
buitenlandse appels, maar in België wordt verwerkt.
Voorbeeld van producten waaraan wij geen punt geven:
Granen die worden verkocht door Vajra, een Belgisch
bedrijf dat ons geweldige producten biedt, maar in
sommige gevallen "slechts" als verpakker positioneert
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9. Aan onbewerkte en minder energieverslindende
producten

+1

We geven de voorkeur aan producten die minder
grondstoffen verbruiken, producten dus die weinig of
niet bewerkt zijn en vegetarisch.

Wij willen plantaardige producten waarderen en mensen
motiveren om zelf te koken.
Voorbeeld van producten waaraan wij het punt geven:
Appelsap, pasta, meel en olijfolie, want dat zijn heel
eenvoudige transformaties.
Voorbeeld van producten waaraan wij geen punt toekennen:

Transparantie is een van de kernwaarden van
Färm. Als een klant een opmerking heeft over
een product, stellen we onze keuzes ter discussie
en starten we een onderzoek. Onze coöperatie
zet zich in voor het uitschrijven van producten
die niet voldoen aan ons handvest. Elk jaar
worden verschillende merken uit onze schappen
gehaald, vaak omdat ze worden opgekocht
door beursgenoteerde multinationals, of omdat
hun productie- en verwerkingsmethoden niet
voldoende transparant zijn. Wanneer een
product uit onze schappen wordt gehaald,
vervangen we het altijd door een zo lokaal en
kwalitatief mogelijk alternatief.
Deze producten verlieten onze schappen:

Kazen vereisen een aanzienlijke bewerking van de melk.

Het merk Florentin, gehouden door
Obelia, die deel uitmaakt van Pepsico
(beursgenoteerd).

10. Aan producten met statiegeld of voor minimum 90%
in papier

+1

Producten op basis van teff van Joannus,
te weinig transparantie over de herkomst
van dit graan, ondanks de controverse.

We gaan voor nog minder verpakkingsafval!

11. Aan producten in bulk

+1

Het merk Danke, behoort tot de groep
Essity, beursgenoteerde leider in
hygiënische producten.

Wij willen onze klanten aanmoedigen om hun eigen
verpakkingen of onze papieren en/of katoenen zakjes
te gebruiken.

De producten van Solgar, dat nu
toebehoort tot NBTY-groep (Nature’s
Bounty Co.), ook beursgenoteerd.
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De kazen van "la bergerie" geven duidelijk aan dat
ze vervaardigd zijn met melk afkomstig van Franse
schapen. Ze krijgen dus het punt toegekend.
7. Aan merken in het bezit van de producent zelf en/of
samenwerkend met een gekende keten

+1

We kiezen voor ondernemers die hun producten een
echte meerwaarde geven. Verpakkers hebben zeer
goede producten maar geven ze minder meerwaarde.

Voorbeeld van producten waaraan wij het punt geven:

uit de catalogus van 2020

De oorsprong van de glutenvrije pasta op basis van rijst
kan zijn: de naam van het land/EU/NIET-EU. Als we de
naam van het land niet hebben, geven we het punt niet.

4. Aan Belgische productie en verwerking

+1

Wij willen de transparantie bevorderen en zo het
streven naar de laagste prijzen op de wereldmarkt
ontmoedigen. Want die lage prijszetting leidt tot
een grote volatiliteit in de betrekkingen met de
producenten van een land.

Toelichting
Voor een tomatensaus zouden we 3 soorten informatie
kunnen hebben over de oorsprong van de tomaten:
Tomaten - tomaten uit Italië - tomaten van de "xyz"
coöperatie. Het punt wordt niet toegekend als alleen
"tomaten" worden vermeld.

Als een merk wordt opgekocht, wordt het na enkele weken
uit de rekken gehaald. De tijd die nodig is om een waardig
alternatief te vinden en om de voorraad te verkopen.
Sommige producten zijn "niet gelabeld" als biologisch
(zie punt 1)

We willen gaan voor lokale producten, om op die
manier de ecologische impact te verlagen en de
veerkracht van ons grondgebied te versterken.

Voorbeeld van producten waaraan wij het punt geven:

Daarom hebben 99,9% van onze producten minstens 2 punten.
Waarom 99,9%?

+1

VERWIJDERDE MERKEN

DE +11 DURABILITEITSCRITERIA

Elk product wordt geanalyseerd onder het
vergrootglas van deze 11 criteria, die ons
allen tezamen in staat stellen het belang
van de ecologische, economische en
maatschappelijke aspecten van een product
te begrijpen.

2

De producent die zijn producten transformeert,
garandeert ons een betere traceerbaarheid en
profiteert rechtstreeks van de toegevoegde waarde
die hun producten krijgen. De gekende ketens zijn
ook voorstander van solide partnerschappen en een
eerlijkere prijs, omdat ze op middellange en lange
termijn onderhandelen. Zo stellen ze de producenten
in staat om door het merk te worden gesteund.

Op dit punt is onze kennis van de sector en van de ondernemingen
het belangrijkst; daardoor kennen wij bv. de coöperatie die
instaat voor de tomaten van het voorbeeld in punt 6.
8. Aan producten die verder gaan dan het bio-label

+1

We willen de aandacht vestigen op producenten
die verder gaan dan de eisen van het Europese biolabel. Sommige labels houden ook rekening met
aspecten zoals de correcte prijs en/of de oorsprong
van de producten zoals Demeter, Fairtrade, Nature &
Progrès...

PRODUCTEN
VERWIJDERD UIT ONZE
CATALOGUS IN 2020

4

MERKEN
VERWIJDERD UIT DE CATALOGUS
IN 2020

Beursgenoteerde merken verwijderen ten
voordele van alternatieven op menselijke schaal
is voor ons essentieel want :
			
			
			

Familiale en zelfstandige bedrijven
worden beheerd met een langetermijnvisie.

			
			
			
			
			

Wie belegt op de beurs zoekt meestal
winst op korte termijn, en steunt minder
het maatschappelijke doel van het
bedrijf waarin de aandeelhouder
investeert.

			
			
			
			
			
			

Beursgenoteerde bedrijven hebben
minder behoefte aan de steun van
een kleine speler zoals Färm om te
groeien
in
tegenstelling
tot
familieondernemingen,
coöperaties,
kleinere bedrijven, ...
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ONZE

SCHAKELS

Onze keten

HANDELNETWERKEN

VERSTERKEN
MET ONS

EN

HANDVEST

Als coöperatie nodigen wij de consumenten uit om deel te nemen
aan de ontwikkeling van de Belgische bioproducten. Daarvoor
richtten wij ketens op, zoals bijvoorbeeld onze bakkersketen
Agribio of onze keten Nu! (een 100% Belgisch vleesassortiment,
dat aan heel wat meer vereisten moet voldoen dan enkel het
biolabel en een degelijk loon garandeert voor de producenten).
Naar het voorbeeld van onze samenwerking met de
producentenorganisaties Porcs Bio van Wallonië in 2020,
gingen we een nieuw partnerschip aan met de coöperatie
SAINBIOOZ. Onze bedoeling is om zo een directe band op te
bouwen met rundvleesproducenten. Dit project garandeert
ons echte engagementen, die verder gaan dan de eisen van het
Europees biolabel. Daarbij staan ze ook in voor de technische
opvolging en de berekening van een juiste productieprijs.
Tijdens deze missie voor verbetering onderzochten wij
ook hoe het aandeel plastiek van de verpakking kunnen
verminderen. Wordt vervolg in 2021!

Samenwerking met
de producenten

FOCUS
OP

DOEL

5

In 2020 interviewden we alle producenten met wie
we rechtstreeks samenwerken (via een winkel, de
aankoopcentrale of het logistiek centrum).
60% van
hen antwoordde en deelde hun standpunten over de
samenwerking met Färm. Sommige vragen werden al
gesteld in de enquête van 2017, in het kader van het project
CosyFood, waar Färm aan deelnam. De resultaten stemmen
ons heel tevreden, want de trend gaat de positieve richting
uit. Hier enkele fragmenten uit de enquête:
De waardering van jullie werk door de consumenten
van Färm: het gemiddelde van 2020 is 3,72/5 ten
opzichte van 3,40/5 in 2017.
De waardering van jullie werk door de werknemers/
sters van Färm: het gemiddelde is 4,40/5.

Marktontwikkeling
Ondanks we veel over bio spreken,
beslaat dit aandeel toch slechts 4%
van de verkochte voedingswaren in
België. In 2019 was 62% van deze
marktaandelen in handen van de grote
distributie, tegenover slechts 32%
van de gespecialiseerde biologische
winkels. 52% van de consumenten
koopt zijn biologische producten in
grootwarenhuizen, slechts 6% koopt
uitsluitend in een biowinkel. En
daarnaast verdeelt de consument 29%
van zijn aankopen over beide soorten
winkels.
Door de prijzenconcurrentie die de
grote distributie opdringt, loopt de bio
markt het risico om uiteengedreven
te worden. Enerzijds krijgt men het
gewone biolabel en anderzijds de
geëngageerde biolabels. De laatst
genoemde hecht waarde aan de
herkomst van het product, zijn
seizoengebondenheid, de juiste prijs,
de ethiek, de verpakking, …
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Het is aan ons om te bewijzen dat bio
voor iedereen toegankelijk is. Ook voor
consumenten met een krap budget,
zonder daarom te kiezen voor de
laagste prijs, want dat kan ten koste
gaan van de werkomstandigheden
van de producenten en/of de kwaliteit
van het product. De uitdaging voor
gespecialiseerde biowinkels ligt in de
verdere ontwikkeling en specialisatie
om zich te onderscheiden, en zo meer
geëngageerde consumenten aan te
trekken. Gaan we deze uitdaging niet
aan, dan lopen we het risico dat bio
gereduceerd wordt tot een gewoon
biolabel, dat geen antwoord biedt op
de uitdagingen van een duurzame
samenleving.

Wetende dat er altijd ruimte voor verbetering is, zijn we toch
heel tevreden en hopen in de toekomst op het behoud van
deze goede relaties.
De grote meerderheid van de respondenten (80 tot 90%)
gaat akkoord met volgende standpunten:
Färm is betrouwbaar
Het is aangenaam om met Färm te werken
Het beheer van de bestellingen en facturen is eenvoudig
Färm betaalt een juiste prijs voor hun werk
Bedankt voor het vertrouwen!
“In het algemeen, is jullie benadering de meest gezonde
op de markt. Wij zijn trots om onze producten in jullie
rekken te zien. Jullie transparantie, gemeenschappelijke
aanpak is de kracht voor een gezondere consumptie.”
Pierre, gerant van Into The Spoon, alsook Brusselse
sociale biotransformator.
“Bedankt om te luisteren.” - meerdere respondenten.
“Wij waarderen het ontspannen contact en de efficiëntie
van Färm enorm.” Belgisch wijnboer, eigenaar gevestigd
in Frankrijk (Aude) – oogst van het domein Moulin les
Rainettes.

TEVREDENHEID: 8,15/10
ONTHAAL: 8,47/10
PRIJS/KWALITEIT:
38,01%
49,82%
11,16%
FOCUS
OP

Klantenenquête

DOEL
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Wij namen een klantenenquête af, zowel online als in de
winkels. Ons doel is namelijk dat iedereen tevreden is over
zijn relatie met Färm (5de doel, als je een goed geheugen
hebt). Daarom wilden wij ook onze klanten aan het woord
laten.
Niet minder dan 1547 personen namen deel aan de enquête,
ontdek hier hun mening:
Wij zijn ons bewust van verdere verbetering, maar waren
toch ook geraakt door de aanmoedigende woorden van onze
klanten:
“Wat ik bijzonder vind bij Färm, is dat elke winkel
verschillend is. Elke winkel heeft zijn eigen identiteit,
sfeer en producten die overeenkomen met de wensen
van de buurtbewoners. Elke winkel weerspiegelt zijn
buurt vind ik. Echt hartelijk en gemoedelijk. Helemaal
het tegengestelde van een grootwarenhuis, waar alles
identiek is. Proficiat voor alle teams van Färm, doe zo
verder!”
“Groei verder en blijf hameren op de herkomst van de
producten (Färmoscoop) et de communicatie over jullie
juiste prijzen.”
“Ik voel me goed bij jullie: ga verder op jullie pad van
eerlijkheid, respect voor de aarde en mens, en lokaal en
seizoensgebonden producten.”
“Het personeel is altijd vrolijk, hartelijk, professioneel
en heeft ook aandacht voor mijn vragen. Zij weten wat
ze verkopen, en als ze het niet weten, dan informeren
ze zich. En dat is uitzonderlijk. Het is makkelijker om
te zeggen ‘ik weet het niet of dat verkopen we niet’. Ik
bedank iedereen voor zijn inzet naar de klanten toe,
maar ook voor jullie engagement naar de producenten en
aarde. »

😉

25

STEEDS

EEN STAP VERDER
MANAGEMENT
HANDVEST
MET HET

Leve de zachte mobiliteit

Naar zo weinig mogelijk afval

We willen dat onze verplaatsingen een beperkte impact
hebben en moedigen daarom de zachte mobiliteit aan. Färm
blijft een (heel) lokale werkgever. De ontwikkeling van onze
activiteiten in minder dichtbevolkte of randgebieden van
de hoofdstad verandert de situatie op het gebied van de
mobiliteit echter enigszins.

De gebeurtenissen van vorig jaar verhinderden onze actie om
bakjes voor eenmalig gebruik te weren uit de traiteurafdeling.
De door de overheid opgelegde hygiënemaatregelen verboden
de klanten hun eigen potten en bokalen mee te brengen. Eens
de meest kritieke fase voorbij was, kwam het gebruik van
glazen bokalen met statiegeld terug op gang. Wij moedigen
onze klanten altijd aan om voor herbruikbare potten en
bokalen te kiezen, want elke stap naar minder afval, is een
stap in de goede richting!

Toch stellen we een mooie trend vast in de mobiliteit van de
Färmers, die zo veel mogelijk voor zachte mobiliteit kiezen en
de auto links laten liggen:
29% van de färmers woont op minder dan
2km van hun werkplek.
38% van de medewerkers/sters van Färm
gingen naar het werk zonder CO2-uitstoot (te
voet, met de fiets of elektrische fiets).

HET MANAGEMENTHANDVEST VERZEKERT DE COHERENTIE VAN DE
ENGAGEMENTEN EN DE ACTIES DIE FÄRM ONDERNEEMT OP HET VLAK
VAN BEHEER EN DE BEVOORRADING VAN DIENSTEN EN GOEDEREN.

34% van de färmers gebruikten het openbaar
vervoer.
In totaal gebruikten 72% van de werknemers/
sters dus geen individueel motorvoertuig om
naar het werk te gaan.

We proberen ook de beste opties te vinden voor de
verpakkingen die we ter beschikking stellen: de krafttassen
zijn volledig composteerbaar en bedrukt met natuurlijke
inkt, het inpakpapier aan de traiteursafdeling is biologisch
afbreekbaar, zelfs de kleine kartonnen potjes zijn
composteerbaar... Tip: als u geen compost hebt, vindt u
alle informatie om er thuis mee te beginnen of om u aan
te sluiten bij een buurtcompost in Brussel op de website
http://www.wormsasbl.org.
Daarnaast, geven we zoveel de voorkeur te geven aan
herbruikbare, ecologische of tweedehands materialen in onze
winkelvoorzieningen. Hier enkele concrete voorbeelden:
Alle flyers en affiches worden afgedrukt met
inkt op waterbasis en op gerecycleerd of FSC
papier. Wij werken samen met verschillende
lokale en betrouwbare dienstverleners met
wie we al meerdere jaren samenwerken.
Wij hebben een tweede leven gegeven
aan de bakkersafdeling van de winkel
Färm.Mont-Saint-Jean.
In 2020 verhuisde het coöperatiecentrum
naar een nieuw lokaal. Daar zijn alle tafels
en burelen tweedehands, sommige meubels
werden in België gemaakt, anderen werden
uit recuperatie hout vervaardigd.

18%

MET DE FIETS
OF MET DE STEP
WAARVAN

4%

20%

ELEKTRISCH

Ook tal van computerapparatuur werd
aangekocht bij een leverancier van
gereviseerde apparatuur.

34%

MET HET OPENBAAR
VERVOER

3%

MET DE
SCOOTER
MOTO

TE VOET

+6% VERSUS ‘16

+4% VERSUS ‘16

VERSCHIL MET HET BELGISCHE GEMIDDELDE
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+18%

25%

MET DE AUTO

+7%

-18% VERSUS ‘16

-3% VERSUS ‘16

+6% VERSUS ‘16

https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit

+23%

+2%

-40%
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EN

PARTICIPATIEF BEHEER

BULGARIJE: 1

HANDVEST SOCIALE ZAKEN

ITALIË: 5

MET ONS

GRIEKENLAND: 1
ZWITSERLAND: 1
SPANJE: 3

VOOROP

BELGIË: 155
FRANKRIJK: 25
MAROKKO: 2
VERENIGD KONINKRIJK: 1
PORTUGAL: 1

SAMENWERKEN

Diversiteit
22% van de werknemers/ster hebben geen Belgische
nationaliteit, zonder rekening te houden met de afkomst
van de vorige generaties… De diversiteit van onze teams
weerspiegelt min of meer de culturele verscheidenheid van
België. Hoe langer hoe meer worden onze teams verrijkt met
personen met gevarieerde profielen en achtergronden. Zo
is er ook diversiteit in de opleidingen en ervaringen van de
färmers, met een grote meerderheid van mensen die eerst
gestudeerd en zich gespecialiseerd hebben, voor ze naar de
praktijk zijn overgegaan in onze winkels.

Studie & opleidingen
UNIVERSITAIRE STUDIE (4 OF 5 JAAR)
FÄRMERS

63

NATIONALITEITEN

HOGERE STUDIE KORTE TYPE (3 JAAR)

49

FÄRMERS

HOGER MIDDELBAAR
FÄRMERS

69

FOCUS
OP

Gelijkheid voor alles
Zoals dit handvest voorschrijft, mag de loonspanning, het
verschil tussen het laagste en hoogste salaris, maximaal
1 tot 5 voor een voltijds equivalent zijn. In 2020 bedroeg
de verhouding tussen het laagste en hoogste loon als
ondernemingskost 3,64 voor een voltijds equivalent, premies
en voordelen inbegrepen.
In 2020 werkten er meer vrouwen dan mannen bij Färm:
104 vrouwen en 93 mannen. Wat de leidinggevende
functies betreft, staan we nog een stapje dichterbij een
evenwicht. Namelijk, van de 49 managementfuncties of
verantwoordelijke van een team (raad van bestuur, directies,
verantwoordelijken, zaakvoerders en adjunct-zaakvoerders)
werd 49% ingenomen door vrouwen en 51% door mannen.

53%
AANTAL
PERSONEN

2020
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2019
2018
2017
2016

Op 31 december 2020 waren 197 färmers (zonder onze
studenten) van 19 tot 60 jaar in de Färm coöperatie actief.
Gemiddelde leeftijd: 34 jaar en 4 maand.

49%

47%

VROUWEN

197

FUNCTIES MET
VERANTWOORDELIJKHEID

44%
41%
47%
42%

51%

VROUWEN

MANNEN

PERS.

56%
59%
53%
58%

Teams van färmers
pluriform naar het beeld van
het bedrijf

RAAD VAN BESTUUR,
WINKELLEIDING, DIRECTIE,
VERANTWOORDELIJKE VAN
EEN TEAM IN HET COÖPCENTRUM

MANNEN

DOEL

KWALIFICERENDE OPLEIDING OF ANDERE
FÄRMERS

16

5

Levensvreugde
Al bijna naar gewoonte houden we een enquête onder onze
teams over hun tevredenheid en voldoening in hun werk. De
oefening wordt elk jaar gemaakt, gezien dit deel uitmaakt
van onze visie tot 2023. We willen namelijk graag weten of
onze collega’s gelukkig zijn. Op een schaal van 1 tot 5 staan
hieronder de resultaten van 198 antwoorden (inclusief de
antwoorden van de regelmatig tewerkgestelde studenten).
De jaren gaan voorbij en lijken niet op elkaar, maar blijkbaar
blijft werken bij Färm heel aangenaam, dat maakt ons blij!

TEVREDENHEID DIE JE
UIT JE WERK HAALT

4,06/5

HET VERTROUWEN DAT JE
HEBT IN DE WERKZEKERHEID

4,16/5

Anciënniteit
Op 31 december 2020 bedroeg de gemiddelde anciënniteit
van onze teams iets meer dan 2 jaar (zonder de winkels die
in de loop van het jaar werden geopend). De meeste collega’s
hebben dus samen een groot stuk van de weg afgelegd… Er
zijn er overigens 10 die er bijna vanaf het begin bij waren!

VOEL JE JE GERESPECTEERD
EN OP EEN GELIJKWAARDIGE
MANIER BEHANDELD DOOR JE
HIËRARCHISCHE OVERSTE?

4,62/5

KUN JE IN JE WERK REKENEN
OP DE STEUN EN HULP VAN JE
COLLEGA’S?

4,4/5

PERS.

33%
30%
24%
12,5%

49

67%
70%
76%
87,5%

4/5
IN 2019

4,07/5
IN 2019

4,52/5
IN 2019

4,5/5
IN 2019
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ISADORA

COLLECTIEVE
INTELLIGENTIE

FOCUS
OP

DOEL

3

SAMEN GAAN WE
VERDER

Collectieve intelligentie is een
“intelligentie die overal wordt
gedeeld,
permanent
wordt
opgewaardeerd, in real time
gecoördineerd, wat resulteert in
een effectieve aanwending van de
competenties”.*

Isadora werkt in het coöperatiecentrum. Ze probeert
de teams aan te moedigen om zich steeds meer in
te zetten voor meer duurzaamheid in verschillende
methodieken. Zij is ook de pro van participatief beheer
in de coöperatie.
“Ik heb een opleiding personeelsbeheer en milieumanagement
gevolgd. Eerst heb ik twee jaar gewerkt in een
headhuntersbureau, maar ik aardde er niet. De activiteiten
van de klanten voor wie ik werkte, droegen niet bij aan een
betere wereld, zelfs geen klein beetje.” Daarom besloot ze haar
ontslag in te dienen, en startte ze in 2015 bij Färm. Ze werkte
zes maanden in de traiteurafdeling van Sainte-Catherine, en
daarna twee maand in de traiteurafdeling van Hankar, die net
zijn deuren had geopend. “Op dat moment zag ik een vacature
voor het beheer van het project CosyFood. Ik solliciteerde en
werd geselecteerd. Zo ben ik, ongeveer vijf jaar geleden, gestart
in het coöperatiecentrum.”
In het kader van dat project, heb ik een opleiding collectieve
intelligentie gevolgd. “Via dit project had ik zowel de opleiding
als de praktijk. Zo bouwde ik beetje bij beetje mijn ervaring op
en paste deze principes toe bij Färm. Sinds de oprichting van
Färm was er interesse voor participatief beheer. Mijn inbreng
en ervaring was dus meer dan welkom. Je moet openstaan om
bepaalde gewoontes te veranderen, met oefening lukt het heel
goed.”

*Volgens Pierre Lévy, filosoof, socioloog en onderzoeker in
informatie- en communicatiewetenschappen

Isadora Meersseman
Co-färmer •• verantwoordelijke van duurzame projecten
Facilitator Collectieve Intelligentie

30

Isadora is overtuigd van de voordelen van de collectieve
intelligentie. “Het argument over autoriteit is geen argument.
Er zijn manieren voor handen om ons beter en met meer respect
te organiseren. Deze methode was voor mij in alle geval een
openbaring. Deze tools zijn echt nuttig, en zijn veel meer dan
‘nice to have’.”
Zij animeert de meeste comités. “Ik hou enorm van het feit
dat ik mijn collega’s kan helpen in hun dagelijks werk. Zij zijn
tevreden om samen te komen en te overleggen. Op die manier
vergroten ze de zingeving van hun werk, ze creëren banden
en wisselen tips uit. Die momenten verbeteren de werking
van de organisatie. Mijn focus gaat naar optimalisatie en
doeltreffendheid, ik vind het idee om die te combineren met het
menselijke aspect en de mens in zijn geheel, een geniaal idee."
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COÖPERATIE EN

BEDRIJFSBEHEER
Färm is een coöperatie die voor iedereen open staat. Iedereen kan
enkele aandelen kopen en deelnemen aan de algemene vergadering
(AV), informatie krijgen over de coöperatie, deelnemen aan de
dialoog. In de AV komen alle coöperanten uit alle categorieën samen.
Hoewel het stemmen in de AV gebeurt volgens het principe “een
aandeel, een stem”, zijn er twee democratiseringsmechanismen. De
raad van bestuur die is benoemd door de AV bestaat uit minstens
een lid van elke categorie van coöperanten. Let wel, hoewel
categorie A 93% van de aandelen bezit, heeft ze in de AV slechts 50%
van de stemmen.

5

CO-FÄRMERS IN
DE RAAD VAN BESTUUR
FABIENNE VELGE
GUY DE MARNIX - LARS BVBA.
CHRISTOPHE NOTHOMB
OLIVIER VAN CAUWELAERT - SCALE UP S.C.R.L.
BARBARA ROOSE - S.R.I.B. S.A.

1 CO-FÄRMER IN DE RVB
ALEXIS DESCAMPE

1 CO-FÄRMER IN DE RVB
ALICE CODSI

1 CO-FÄRMER IN

DE RVB

RÉMY BOSSERT

CATEGORIE
A

De investeerders

CATEGORIE
B

De managers

CATEGORIE
C

De medewerk(st)ers

CATEGORIE
D

De sympathisanten

CATEGORIE
E

De leveranciers of
producenten

FLORENCE ABSALON

CATEGORIE
F
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CATEGORIE A
INVESTEERDERS

CATEGORIE B
MANAGERS

CATEGORIE C
MEDEWERK(ST)ERS

CATEGORIE D
SYMPATHISANTEN

50%
VAN DE STEMMEN

10%
VAN DE STEMMEN

10%
VAN DE STEMMEN

10%
VAN DE STEMMEN

CATEGORIE E
LEVERANCIERS
10%
VAN DE STEMMEN

In deze categorie vind je de coöperanten die directielid zijn bij
Färm.

Deze categorie omvat de coöperanten die behoren tot het
personeel van Färm.

Deze categorie bestaat uit klanten of in elk geval mensen die
het project willen steunen zonder dat ze een contractuele of
commerciële relatie hebben met Färm. Iedereen kan dus deel
uitmaken van deze categorie door aandelen te kopen voor een
minimum van 105€ (momenteel 5 aandelen van 21€) en voor
een maximum van 5 000€.

In deze categorie vinden we de producenten en leveranciers. Er
is geen verplichting om aandelen te verwerven om commercieel
samen te werken met Färm, maar het is natuurlijk leuk als je
elkaar kunt steunen.

1 CO-FÄRMER IN DE RVB 1 CO-FÄRMER IN DE RVB
VINCENT DE CONINCK
BIODYVINO BVBA

De personen in deze categorie verstrekken de financiële
middelen die nodig zijn om onze ambities waar te maken.

De franchisenemers
Deze categorie bestaat uit zelfstandigen die een Färm-winkel
geopend hebben.

CATEGORIE F
FRANCHISENEMERS
10%
VAN DE STEMMEN
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SAMENSTELLING VAN DE RVB IN 2020
In 2020 waren er enkele veranderingen in de samenstelling van
de raad van bestuur: er werden vier nieuwe leden verwelkomd:
Fabienne Velge, Guy de Marnix en Christophe Nothomb
vertegenwoordigers van de categorie A, en Rémy Bossert
vertegenwoordiger van de categorie D.
De Raad Van Bestuur (RVB) telt nu vier vrouwen en zes mannen, en heeft
een nieuwe voorzitster: Fabienne Velge, zij vervangt Lionel Wauters.

Alexis Descampe

CATEGORIE
B

Jouw lievelingsproduct van Färm?
De krounchy 3 choco in bulk voor mijn kinderen, die er helemaal verslaafd aan zijn.

Lid van de RVB sinds 2013

Alice Codsi

Guy de Marnix

CATEGORIE
C

Welk aspect heeft een positieve bijdrage in de RVB?
Het is een combinatie van twee zaken: enerzijds de openheid naar alle
deelnemers van het project (investeerders, franchisenemers, klanten, managers,
medewerk(st)ers en leveranciers) en anderzijds ook de oprechtheid in alle gesprekken.
Dat is een uitzonderlijke combinatie voor een RVB.

Waarom is deelnemen aan de RVB belangrijk voor jou?

Waarom is deelnemen aan de RVB belangrijk voor jou?

Jouw lievelingsproduct van Färm?

Lid van de RVB sinds zijn vertrek in 2013

De champignonade.

Barbara Roose

CATEGORIE
A

De groenten en fruit, en, hou het voor jou, de smeerpasta Nocciolata.

CATEGORIE
E

Olivier Van Cauwelaert
Ik sta garant voor de geest van de oprichters. Wij streven naar een juist evenwicht
tussen financiële houdbaarheid en een hoogst maatschappelijk engagement in de
sector.

Wat is voor jou bijzonder aan de RVB?
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van alle categorieën maakt deze RVB zo
bijzonder. Meer bepaald, de co-färmers die deel uitmaken van het winkelpersoneel (in
franchise) delen hun ervaringen van het terrein, dat is heel positief.

Jouw lievelingsproduct van Färm?
Hazelnootpasta van Brüt by Färm..

De klanten/consumenten worden vertegenwoordigd op de RVB, het beginsel van een
coöperatie. Dit maakt Färm uniek.

Vincent De Coninck

Prei.

CATEGORIE
A

Waarom is deelnemen aan de RVB belangrijk voor jou?
Jouw lievelingsproduct van Färm?

Lid van de RVB sinds 2018

Jouw lievelingsproduct van Färm?

Lid van de RVB sinds juli 2020
(uitgenodigd sinds december 2019)

De kazen van de kaasmakerij Gros Chêne.

CATEGORIE
D

Christophe Nothomb
Het laat me toe om de evolutie van Färm op de voet te volgen. Zo probeer ik te
garanderen dat de ontwikkelingen samenlopen met zijn missie. Tijdens besprekingen
en beslissingen, houdt mijn invalshoek rekening met de positieve impact die wij willen
creëren op lokale en geëngageerde producenten van primaire producten.

Om als medewerkster deel te kunnen nemen aan de RVB, en daarbij alle realiteit
en noden van het terrein te kunnen bespreken. Dit zijn mooie voorbeelden van het
participatief beheer.

Rémy Bossert

Het brood.

CATEGORIE
A

Wat is voor jou bijzonder aan de RVB?

Jouw lievelingsproduct van Färm?

Lid van de RVB sinds juni 2019

Jouw lievelingsproduct van Färm?

Lid van de RVB sinds januari 2020
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Door deel te nemen aan de RVB kan ik de volledige onderneming besturen met in
acht name van alle aspecten van het project.

Wij stelden enkele vragen aan de leden van de RVB, opdat jullie ze
beter kunnen leren kennen…

CATEGORIE
A

Lid van de RVB sinds 2018

Waarom is deelnemen aan de RVB belangrijk voor jou?

De RVB werkt volgens de principes van de collectieve intelligentie, waar verschillende
belanghebbenden (geen investeerders) deel van uitmaken. Dit laat ons toe om op
lange termijn de meest juiste beslissingen te nemen.

Jouw lievelingsproduct van Färm?

Lid van de RVB sinds 2018

Lid van de RVB sinds juni 2019

Wat is voor jou bijzonder aan de RVB?

Het ter plaatse gebakken brood.

Florence Absalon

CATEGORIE
F

Wat is voor jou bijzonder aan de RVB?
Het participatief beheer. De vergaderingen zijn altijd goed voorbereid en
georganiseerd. Er hangt een open en gemoedelijke sfeer, wat toelaat diepgaande en
moeilijke onderwerpen aan te snijden. Zo kunnen we beslissingen nemen die rekening
houden met alle deelnemers van het project.

Jouw lievelingsproduct van Färm?
De praliné chocoladerepen in bulk van KAKO, en alle andere producten van kleinere
producenten en voedselbewerk(st)ers. Ik hou ervan om ze te zien groeien in hun
project, zowel met ons als met anderen.
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LIONEL

FABIENNE
VELGE

WAUTERS

voorzitster van de RVB

betekenisvolle projecten
ontwikkelen

Fabienne Velge werd in juli 2020
verkozen tot nieuwe voorzitster,
zonder een kandidaat vanuit de
RVB zelf.

Wanneer je een Färm winkel binnenloopt, word je een deeltje
van onze coöperatieve, die alle spelers van een gezonde,
biologische en lokale voedselketen verbindt. Het project
zag het licht in 2013, na een ontmoeting tussen ethische
ondernemers en investeerders. Lionel Wauters is één van de
oprichters. Hij was de voorzitter van de RVB gedurende 5
jaar, tot hij vorig jaar in juli zijn job opgaf om met zijn familie
een fietsreis te maken.

“Na de fondsenwerving eind december 2019, ben
ik bij Färm gestart. Ik ben helemaal overtuigd door
dit project en volg het sinds het begin op de voet.
Ik ben tevreden om een plaats te hebben in de raad
en deel te kunnen nemen aan de visie op lange
termijn van Färm.” Begaan door alles wat leeft,
heeft haar werk in de wijnwereld, haar interesse
nog verder doen groeien voor de natuur. “Ik heb
met veel wijnboeren over hun grond gesproken. Het
essentiële zit in de bodem.” Haar loopbaan werd
ook op sociaal niveau beïnvloed. “Ik werkte 10
jaar als vrijwilliger in een gevangenis, alvorens
helemaal te kiezen voor voeding.” Fabienne
vervangt Lionel, die voorzitter en oprichter was.
“Als voorzitster, ben ik enorm alert voor het respect
van de waarden en de missie van Färm. Ik maak ook
de verbinding met het management. Wij zitten echt
op dezelfde lijn. We communiceren goed, en werken
volgens de principes van participatief beheer, alles
verloopt heel vlot.”

“Maatschappelijke
en
ecologische
vraagstukken
hebben
me
altijd
beziggehouden.
We
hebben
een
familiebedrijf dat investeert in ethische
projecten. Dat bedrijf komt voort uit
de familie Moorkens, in België gekend
voor de verkoop van auto’s.” Al is Lionel
een rebel met een groen hart, hij heeft
altijd verantwoording genomen voor
zijn herkomst. “Het is een geluk om een
vermogen te hebben om betekenisvolle
projecten te ontwikkelen. Mijn ouders
drongen aan om ideeën te ontwikkelen
waarin ik geloofde. Het feit om de
middelen te hebben, helpt natuurlijk
veel. Kapitaal staat ten dienste van de
onderneming en niet omgekeerd.”

Fabienne Velge
Lionel Wauters
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Lionel en zijn familie investeerden
in duurzame huurwoningen: Urbani.
“Tijdens een fietstocht in 2010-2011,
besefte ik dat we al investeerden in de
primaire behoefte van een woning,
maar dat er nog een primaire behoefte
is: voeding.” Een totaal onbekend
domein voor mij. Samen met mijn broer
Joachim en mijn oom François, hebben
we de markt bestudeerd. Wij wilden een
project op poten zetten om de kleine
producenten te verbinden met kleine
zelfstandige winkels. Het idee was om
een platform te creëren dat een brug
zou vormen tussen deze twee groepen.”
Precies tijdens dat denkwerk, zijn we
kleine winkels gaan bezoeken. “Ik was

klant bij The Peas, de winkel van Alexis
en Baptiste, en stelde hen mijn project
voor.” Het contact was onmiddellijk vlot
en we deelden hetzelfde enthousiasme.
“We hebben onze ideeën samengelegd:
hun wens voor distributie en ons
coöperatief project om alle verschillende
actoren te verenigen.”
De eerste winkel opent zijn deuren
aan Sainte-Catherine in 2013. Achter
het project staan drie duo’s: Alexis
en Baptiste, Olivier en Emmanuel,
François en Lionel. “Ik was gedurende
vijf jaar voorzitter van de RVB. Ik
werkte enorm veel samen met Alexis om
de strategische visie op punt te stellen.
Mijn rol bestond uit het opmaken van
de agenda van de RVB, belangrijke
beslissingen te markeren. Ik investeerde
me ook in specifiekere onderwerpen,
zoals het participatief beheer.” Lange
tijd keek Lionel erop toe dat de
waarden van Färm te allen tijde werden
gerespecteerd, zodat de beslissingen
in lijn lagen met onze missie. En niet
het ego, financiële vraagstukken of
gemakzucht
beslissingen
zouden
beïnvloeden. Ook al stond hij ver van
het operationele, toch had hij een totaal
vertrouwen in de competenties van het
personeel. “Ik ben het meest fier op
de levensvreugde en goede sfeer die in
Färm heerst.”
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FÄRM

GROEIT

WORD

CATEGORIE B
MANAGERS

CATEGORIE C
MEDEWERK(ST)ERS

CO-FÄRMER
BIJ FÄRM

Co-färmer worden, betekent financieel
deelnemen aan het avontuur door
aandelen te kopen. Je wordt zo een
deelnemer van verandering.

CATEGORIE D
SYMPATHISANTEN

CATEGORIE E
LEVERANCIERS

CATEGORIE F
FRANCHISENEMERS

De tastbare voordelen?
·· Co-färmer worden !
			
·· Ontvang 2% korting op je aankopen in Färm-winkel
			
			 ·· Ontmoetingen
met
de
färmidabele
leveranciers
			
"producentenbezoeken".

MAAR

NIET OM HET EVEN
DE PRODUCTIE

CATEGORIE A
INVESTEERDERS

DE WINKELS

HOE ...

De producenten
Agribio.Färm
Filières NU!
Les Filles Cuisinent

Färm
2021 •• Antwerpen
2021 •• Gozée
2020 •• Vivier d'Oie
2020 •• Leuven
2020 •• Mont-Saint-Jean
2019 •• Les Halles Coopératives
2019 •• Roodebeek
2019 •• Globe
2019 •• Wemmel
2018 •• Meiser
2017 •• Fernand Cocq
2017 •• Tongres
2017 •• Louvain-la-Neuve
2016 •• Bascule
2015 •• Hankar
2013 •• Sainte-Catherine
Brüt by Färm
2020 •• Tenbosch
2019 •• Jourdan

tijdens

Concreet wordt de deelname via de website geregistreerd.
Je vindt er de prijs van een aandeel, de door jouw in te voeren gegevens en het
huishoudelijk reglement (IRO).
Heb je nog een vraag?
Aarzel niet om een e-mail te sturen naar juliette@farmstore.be.

DE LOGISTIEK
BioUnicorn

HET COÖPERATIEVE CENTRUM

EEN

WELGEMEENDE

DANKUWEL
AAN
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IEDEREEN

·· Onze Färmers*
·· Onze Co-färmers*
·· Onze producenten
·· Onze leveranciers
·· Onze klanten
·· Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
·· Het Waalse Gewest
* Onze Färmers :
Onze medewerk(st)ers
Onze Co-färmers :
Onze coöperanten

Teams
IT •• HR •• Expansie
Communicatie & Marketing
Duurzame projecten •• Aankoop & logistiek
Financiën & ondersteuning/boekhouding
Beheer & collectieve intelligentie
Comités
Uitvoerend Comité
Participatiecomités
AV & RVB
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur

© de fotos : Jérome Hubert p9-p12-p13-p14-p19 •• Frédéric Raevens p24-p31-p34-p35-p37 •• Isaac Taylor p26 •• Zen Chung back •• © alle tekeningen : Fred Jannin
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ONS

FÄRMIDABELE
JAARRAPPORT
UITGELEZEN ?

Deel het met een vriend(in)
Breng het terug naar Färm

ZODAT IEMAND ANDERS HET KAN LEZEN

Een vraag?
Feedback?

INFO@FARMSTORE.BE

www.farm.coop

