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Maar liefst 24 jaar werkte Franklin Ginus als directeur voor Chiquita 
in de Benelux, Frankrijk, Centraal- en Oost-Europa. Een goede baan 
zette hij afgelopen zomer opzij om samen met zijn vriend Randy van 
Dinter te starten met BeFrank. Een nieuw bananenmerk met als doel 
de wereld eerlijk en leefbaar te maken. “Alle duurzaamheidsinitiatieven 
ten spijt, er is nog geen eerlijke banaan. Het klinkt dan maar activistisch, 
maar klagen langs de zijlijn heeft geen zin. Ik wil de handschoen 
oppakken en mijn uiterste best doen dit aan te pakken. Wij gaan een 
banaan op de markt brengen, waar eerlijk delen centraal staat en 
waarbij transparantie een voorwaarde is om deze stappen te kunnen 
maken.”

Waarom BeFrank?
In de 25 jaar dat ik in de bananenwereld 
meeloop, heb ik veel gezien. Er zijn mooie 
initiatieven opgestart in de jaren ’80 en ’90 

van de vorige eeuw, zoals Fairtrade en Rain-
forest Alliance, waarbij de eerste zich voor-
al richt op het sociale- en het tweede op het 
milieu-aspect. Initiatieven die nodig waren 

om de bananenwereld een klein beetje leef-
baar te maken. Maar we leven nu in 2019 en 
we zijn met z’n allen niet in staat gebleken 
de bananenketen in haar geheel duurzaam 
te maken. Ik heb tijdens mijn bezoeken in 
plantages veel leed gezien. Ondanks vele 
mooie initiatieven gaan er kinderen zonder 
eten naar bed, werken er medewerkers in 
gescheurde en vieze kleding, liggen er ber-
gen plastic langs de wegen naar de farms, 
werken bananenplukkers zonder bescher-
mende middelen met bestrijdingsmidde-
len, wordt er nog steeds geen leefbaar loon 
betaald en zijn er nog steeds mensen die 
geen sociale voorzieningen hebben zoals 
een zorgverzekering of pensioen. Kom op, 
het kan toch niet zijn dat er in 2019 nog 
steeds mensen in huizen wonen zonder 
vloer, fatsoenlijke bedden, stromend water, 

“Met BeFrank willen we een 
bananenrevolutie ontketenen!”

Voormalig Chiquita-directeur Franklin Ginus: 

elektriciteit of bescherming tegen insecten. 
Let wel, de bekende producenten hebben 
het over het algemeen goed voor elkaar, 
maar ook bij de bekende producenten in de 
bananenindustrie wordt ongeveer 65 pro-
cent elders aangekocht en met name daar 
zijn nog enorm veel misstanden. Ik kan er 
mijn ogen niet meer voor sluiten, omdat 
het mij raakt. Ik wil er dus wat aan doen.

Zijn Fairtrade-bananen daar geen 
oplossing voor?
Tijdens het ‘bananendebat’ op 30 mei 
2017 in De Rode Hoed te Amsterdam werd 
gepraat over True Cost, True Pricing, waar-
bij uit onderzoek bleek dat de verborgen 
kosten van de teelt van bananen  gemid-
deld 6,70 dollar per doos van ruim 18 
kilo bedragen. Overigens veroorzaken de 
Fairtrade-gecertificeerde telers 45 procent 
minder extra kosten. De meeste bananen 
zijn spotgoedkoop. Dat wijst erop dat de 
gevolgen van bijvoorbeeld slecht loon, kli-
maatverandering, ongezond werk en water-
uitputting niet in de prijs zijn opgenomen. 
Deze kosten worden niet doorgerekend in 
de prijs, dus de consument ziet ze niet. Dat 
laatste betekent niet dat ze dan verdwijnen. 
Vaak moet de gemeenschap opdraaien voor 
deze kosten, vandaar dat ze verborgen kos-
ten worden genoemd. Dat is dertig jaar na 
de invoering van Fairtrade-bananen dus 
nog altijd zo. Eigenlijk zijn onze hersenen 
heel erg lui, daarom stoppen wij ook met 
denken zodra wij Fairtrade kopen. Op het 
moment dat consumenten het woordmerk 
of logo van Fairtrade zien, dan denken de 
hersenen dat ze een goede aankoop doen. 
Op zich is dat ook zo, want Fairtrade heeft 
in de afgelopen 30 jaar heel veel goede din-
gen gedaan. Er zijn heel veel consumenten 
die jaarlijks Fairtrade-producten kopen en 

dat is prachtig, maar wat de consument 
niet weet, is dat er nog heel veel zaken bij 
zijn die bij zo’n certificering nog steeds niet 
geregeld zijn.

Hoe wil je dat dan voor elkaar krijgen?
Wij van BeFrank geloven erin dat wanneer 
wij transparant zijn en de verborgen kos-
ten inzichtelijk maken en daarvoor pro-
gramma’s opstarten, dat wij een volledig 
duurzame banaan op de markt kunnen 
zetten. Om dit te realiseren, heb je helden 
nodig. Helden, die durven het roer om te 
gooien en samen met ons die 100 procent 
duurzame banaan op de markt willen zet-
ten. Het is aan ons om iedereen te laten 
zien dat het kan en dat de consument best 
bereid is meer te betalen, mits het verhaal 
achter de banaan authentiek en volledig 
transparant is. Het is onze missie een keten 
op te zetten, waarin de opbrengsten eerlijk 
en transparant worden verdeeld, zodat wij 
de kleine telers en arbeiders in de produc-
tieketen helpen een menswaardig bestaan 
te krijgen. We zien het als onze plicht de 
aarde goed door te geven aan de volgende 
generaties.

Waarin onderscheiden jullie je dan van 
Fairtrade?
Ons businessmodel begint met een basis 
en dat is Fairtrade. Deze instantie heeft al 
veel gedaan om de omstandigheden in de 
productieketen te verbeteren, maar het kan 
nog veel beter. Ik wil echt benadrukken dat 
Fairtrade hard heeft gewerkt om te komen 
waar zij nu staan, maar wij gaan nog veel 

‘fairder’. Zo willen wij programma’s opzet-
ten die verborgen kosten minimaliseren. 
Verborgen kosten op sociaal gebied, zoals 
een leefbaar loon of onvoldoende sociale 
zekerheid. Ook op milieugebied zetten we 

met onze afnemers mooie programma’s op. 
Programma’s die voorkomen dat de natuur 
verder wordt aangetast. Denk bijvoorbeeld 
aan verzamelplaatsen voor afval en de juis-
te verwerking ervan of het produceren van 
een CO2-neutrale banaan. Wij willen ook 
de huidige bananencontainers om laten 
bouwen tot huizen waarin de medewerkers 
kunnen wonen, een circulaire economie en 
betere leefomstandigheden voor de mede-
werkers en hun gezinnen.

Alle begrip voor je intenties, maar 
wat als Keuringsdienst van Waarde 
langskomt bij een producent waarin het 
toch niet zo fair gaat als is voorgesteld?
Dan zou ik blij zijn met hun komst, want 
dan kunnen we dat verbeteren. Wat heb-
ben we te verbergen? Transparantie is een 
voorwaarde om deze stap te zetten. Ik ga 
daar niet voor weglopen, maar zou ze vra-
gen over een maand terug te komen, zodat 
we de gelegenheid hebben om het te verbe-
teren. Kom op, we zijn BeFrank niet gestart 
om alleen maar een leuk bananenmerk in 
de markt te zetten. Ik kan mijn ogen niet 
sluiten voor de misstanden, omdat het mij 
raakt. Ik wil er dus wat aan doen! 

Waar is het eigenlijk allemaal 
misgegaan?
De ratrace naar beneden is begonnen in 
Engeland met lage consumentenprijzen en 
een dalend prijsniveau in aankoop. Alle-
maal met als doel om meer consumenten 
naar binnen te lokken op basis van een 
lagere prijs. Helaas is deze trend ook over-
gewaaid naar het vasteland. In 2013 zijn 
supermarkten in Europa begonnen om 
bananen te verkopen voor €0,99 per kilo. 
Bananen als loss-leader zogezegd, ofwel 
gewoon een ‘uitbuitbanaan’. Toen heb ik 
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die daarvan afhankelijk zijn, maar zeker 
ook op het milieu. De bananenindustrie 
heeft met de schimmels Black Sigatoka en 
Tropical Race 4 al genoeg uitdagingen. Wij 
zijn oprecht van mening dat iedereen moet 
kunnen lachen wanneer je een banaan eet. 
En laat de banaan maar als benchmark 
dienen voor de hele voedselproductie. Ik 
geloof dat dit kan!

En als het niet lukt?
Dat is op dit moment geen optie en zou 
zonde zijn van al die privé-centjes die we 
erin hebben gestopt. Als dit project niet 
lukt, dan ben ik weg uit de bananensector, 
maar dan wil ik ook nooit meer iemand iets 
horen roepen over de noodzaak van ver-
duurzaming van de bananensector. Deze 
uitdagingen kunnen worden opgepakt en 
opgelost wanneer wij de handen inéén 

slaan en het ook gewoon gaan doen! Leve-
ranciers die mee willen in onze bananen-
revolutie en minimaal Fairtrade gecertifi-
ceerd zijn, worden uitgenodigd een mailtje 
te sturen!  (IH)

franklin@befrank.world

V i s i e

al gezegd dat ik dat erg onverstandig vond. 
Ik zou iedereen die bananen verkoopt wil-
len aansporen om ook eens een keer trots 
te zijn op een prijsverhoging. Dit kan voor 
vele mensen in de keten, inclusief het mili-
eu, de redding zijn. Wanneer je dan ook nog 
bereid bent eerlijk te delen, dan komen we 
een heel eind. 

Geloof je dan dat de consument bereid 
is veel meer te betalen voor een eerlijke 
banaan?
Wij van BeFrank geloven erin dat de con-
sument bereid is de juiste prijs te betalen 
voor bananen. Wanneer de consument een 
banaan eet, dan moeten zij kunnen genie-
ten van de lekkere smaak, zonder erover 
hoeven na te denken of ze wel duurzaam 
geproduceerd zijn. BeFrank gaat het anders 
doen, wij gaan de verborgen kosten 100 
procent meenemen in onze consumenten-
prijs. Het geld wat daarbij vrijkomt, gebrui-
ken wij om sociale en milieuprogramma’s 
op te zetten in de productielanden. 

Op welk prijsniveau komt volgens jullie 
een eerlijke banaan dan uit?
Wij zijn na veel berekeningen uitgekomen 
op een prijsniveau voor consumenten van 
€2,29 per kilo voor conventionele bananen 
en €2,49 per kilo voor biologische bananen. 
Daarmee moet volgens ons iedereen in 
de keten een juiste marge verdienen. Niet 
iedereen zal het leuk vinden, maar wij heb-
ben de verdeelsleutel waarmee de marge-
verdeling tot stand is gekomen ook op onze 
website gepubliceerd. Het duurt ongeveer 
negen maanden voordat een banaan thuis 
op de fruitschaal ligt. Simpel gezegd heb je 
producenten, exporteurs, rijpers, en super-

markten die allemaal een 
gezonde boterham moe-

ten verdienen. Wij van 
BeFrank houden van 

eerlijk delen en 
wanneer wij 

dit doen, 

dan zijn we met z’n allen in staat de boe-
ren in de productieketen een menswaardig 
bestaan te geven, terwijl ook in de rest van 
de keten een nette marge mogelijk is. Want 
laten we wel wezen, drie bananenmultina-
tionals zijn de afgelopen jaren opgegaan in 
een ander bedrijf, dat is ook geen teken van 
luxe. In de fruitwereld denkt iedereen bij 
een lage prijs maar op de bonnefooi con-
tainers te kunnen importeren, wij willen 
veel meer gaan produceren op basis van 
behoefte.

Ik hoor de inkopers al denken: Veel te 
duur…
Ik ken het wereldje en het is ook de reac-
tie die ik in eerste instantie hoor. Maar dat 
is het oude denken. BeFrank wil anders 
zijn dan de gevestigde orde en zoekt het 
veel meer in toegevoegde waarde. We 
zullen echter geen enkele concessie doen 
aan deze berekende kostprijs en daarbij 
betaalt iedereen dezelfde prijs. Toch wil 
ik helden uitdagen om BeFrank-bananen 
op te nemen in hun assortiment. Iedereen 
heeft de mond vol van duurzaamheid, met 
BeFrank kun je er echt wat aan doen. We 
zullen onze kopers ook als helden onthalen, 
onder meer door ze nadrukkelijk op de site 
te vermelden. Het is allemaal niet zo moei-
lijk, alleen is het tijd om het ook te doen. 
Het is nu tijd voor de laatste stap en die 
stap wil BeFrank maken met de helden van 
de toekomst. Helden die keuzes durven te 
maken! Iedereen die onze bananen koopt 
en eet draagt meteen al bij aan 14 van de 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
die onze wereldleiders hebben vastgesteld 
in 2015 voor 2030, als vervolg op de Mil-
lennium Ontwikkelingsdoelen. 

Wanneer zijn de BeFrank-bananen te 
koop?
BeFrank start vanaf oktober met de bana-
nenverkoop in Europa. De komende weken 
heb ik veel afspraken staan bij groothan-
dels en retailers in de Benelux om BeFrank 
onder de aandacht te brengen. Uiteinde-
lijk moet heel Europa onze markt worden, 

maar we zijn al heel blij als we in de Bene-
lux een goede start kunnen maken. We 
starten met leverancier uit Colombia en 
Ecuador, maar als we een groter volume 
nodig hebben, dan kunnen we dat met mijn 
ervaring snel uitbreiden. Ik ben er namelijk 
van overtuigd dat veel leveranciers graag 
met ons willen werken. Wie wil er nu niet 
extra investeren in mens en milieu?

Heb je een product als voorbeeld?
Ik ben geïnspireerd geraakt door Tony’s 
Chocolonely, dat tot missie had om 100 
procent slaafvrij de norm in chocolade te 
maken. Maar naast een goede boodschap 
combineren ze dat met een cool concept, 
een topkwaliteit en blijven ze ver weg uit 
de hoek van de bekende chocolademerken. 
Inmiddels zijn ze wel marktleider en ver-
kopen ze 36,5 miljoen repen chocolade per 
jaar. De uitdaging voor de banaan is wel-
licht nog groter, omdat het qua smaakbe-
leving een homogeen product is, maar ook 
hierin denken wij stappen te zetten door 
middel van bijvoorbeeld een maximaal 
rijp- en productieproces. Zo onderzoeken 
we momenteel het gebruik van een 17 kg 
doos, omdat we denken dat we bij een lager 
gewicht het schadepercentage reduceren. 
Het mooie is dat we hierin snel kunnen 
schakelen, ik hoef alleen mijn compagnon 
te overtuigen en dan kunnen we ermee 
starten. Daarbij denken we met een cool 
en fair concept de bananenconsumptie, die 
in Nederland al jaren rond de 10 kilo per 
hoofd van de bevolking ligt, op te kunnen 
hogen. Uit ervaring weet ik dat de bana-
nenmarkt het tussen januari en mei moet 
verdienen. Maar dan blijft er nog meer dan 
een half jaar over! Wij hebben een super-
cool verhaal in een traditionele markt. Ik 
denk nog weleens te veel als AGF’er, maar 
mijn compagnon en zijn marketingteam 
hebben er alles aan gedaan om mij de afge-
lopen maanden te ‘brainwashen’.

Hoe reageren je oud-collega’s uit de 
bananenindustrie op de plannen?
Vooralsnog is niemand negatief. Velen vin-
den het initiatief fantastisch, maar denken 
dat het financieel niet uit kan. Het is aan 
ons om dat de komende maanden te bewij-
zen dat het wel kan. Ook richting detaillis-
ten zullen we door middel spraakmakende 
campagnes van ons laten horen

Hoe groot is het belang?
Bananen behoren tot de grootste drie 
single producten binnen een supermarkt 
en vertegenwoordigen vaak 1 tot 1,5 pro-
cent van de omzet. Dan spreek je over een 
omzet van 12 miljard. Wanneer je dit in je 
achterhoofd houdt, kun je voorstellen dat 
wanneer wij dit product gebruiken om 
mee te stunten, dit niet alleen een grote 
impact heeft op alle mensen in de keten 
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