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De werkloosheid neemt toe 

 
informatiebron 1 geregistreerde werkloosheid 2007 - maart 2013 
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 bron: CBS 
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Wereldwinkel 

 
informatiebron 2 De Wereldwinkel is tegen protectionisme 
 
 
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen samen. De Wereldwinkel 
verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit 
ontwikkelingslanden. Een ‘eerlijke’ prijs is een prijs waarbij de producent 
uit een ontwikkelingsland zoveel krijgt betaald als hij nodig heeft om van 
te leven én om weer eenzelfde product te maken.  
Door protectionisme vanuit de EU wordt de markttoegang voor 
producenten uit ontwikkelingslanden belemmerd. De Wereldwinkels 
werken samen met Oxfam-Novib, een ontwikkelingsorganisatie. 
 
 
informatiebron 3 procentuele opbouw consumentenprijs Oxfam  
 chocolade reep 
    

 
 
 bron: www.test-aankoop.be 
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Zullen we het laten bezorgen? 

 
informatiebron 4 top 10 thuisbezorgers in Nederland in 2014, omzet 
 in miljoen € 
 

levensmiddelenbezorging  275 

platforms (bijvoorbeeld thuisbezorgd.nl) 168 

maaltijdbezorging ouderen 139 

pizza-koeriers 107 

wijnclubs 72 

belegde broodjes 34 

diepvriesproducten 31 

cafetaria, snacks 31 

shoarma/döner, grillrooms 27 

versproducten  9 

 
 
informatiebron 5 prijsvergelijking op de site van FijnVers.nl 
 

 ‘de supermarkt’* FijnVers.nl 

ingrediënten   

recepten   

thuisbezorging   

bijzondere producten   

totaal € 50,00 € 49,00 

* gemiddelde prijs van 10 verschillende supermarkten 
 
 bron: www.FijnVers.nl 
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Chocolade zonder nasmaak! 

 
informatiebron 6 Waar komt cacao vandaan?       
 

 
 
 bron: www.tonychocolonely.com 
 
 
informatiebron 7 opbouw winkelprijs, inclusief btw, van een reep  
 chocolade       
 

 
 
 bron: www.tonychocolonely.com 
 

einde  
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