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BRENG FAIRTRADE DICHTBIJ
De Fairtrade Gemeente campagne is het werk van vele burgers, bedrijven, overheden en organisaties
die kiezen voor fairtrade. De vrijwilligers in de lokale kernteams motiveren, inspireren, plannen,
vergaderen, overleggen, overtuigen, agenderen en organiseren. Ze organiseren een waaier aan
activiteiten van themabijeenkomsten, debatten, proeverijen tot het geven van voorlichting op scholen
om bij burgers, bedrijven en openbaar bestuur te pleiten voor fairtrade. In 2017 hebben meer dan
700 vrijwilligers zich ingezet voor fairtrade en de campagne. Een diepe buiging voor iedereen!
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VIER DE FAIRTRADE WEKEN
Tijdens de twee Fairtrade Weken in mei en oktober organiseerden ongeveer de helft van de lokale
kernteams activiteiten. De thema’s van de Fairtrade Weken waren ‘Celebrate Fairtrade ’ en ‘Het begint
met fairtrade’. Een greep uit de vele originele plaatselijke activiteiten:
• Fair Fashion Festival (Utrecht)
• Fairtrade Coffee Break (Sittard)
• Fairtrade ontbijt op scholen (Ridderkerk)
• Walking Fairtrade diner langs vier restaurants (Wassenaar)
• Uitdelen van warme fairtrade chocolademelk bij de bushalte (Opsterland)
• Een concert en informatieavond (Stichtse Vecht)
• Duurzaamheidsmarkt (Venlo en Ten Boer)
• Meet & Greet met een zilversmid uit Nepal (Meppel)
• Taartenbakwedstrijd ‘Heel Teylingen bakt Fairtrade’ (Teylingen)

Plaatselijke ondernemers weten soms op wel heel bijzondere manieren
hun klanten op fairtrade te trakteren. Zo kan op een aantal Friese markten
biologische fairtrade suikerbrood gekocht worden, zijn er Goudse fairtrade
siroopwafels en werd bij sommige supermarkten na aankoop van een
fairtrade product een tweede gratis product weggegeven.
Het succes van de campagne is te danken aan de enorme inzet van
de kernteams, bedrijven en organisaties in de gemeenten. Deze
succesverhalen zijn gebundeld in een inspiratieboekje: ‘Heel Nederland
Fairtrade’. Het boekje is ter inspiratie van alle mensen die al meedoen
in de campange en tegelijkertijd roepen we anderen op ook actief mee
te doen in de campagne. Heel Nederland Fairtrade verscheen in 2017
tijdens de eerste Fairtrade Week in een oplage van 5.000 stuks. Alle
kernteams, gemeenten en provincies hebben een exemplaar ontvangen.
Het inspiratieboekje is met enthousiasme ontvangen.
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CAMPAGNE DYNAMIEK
De titel Fairtrade Gemeente behalen is een knappe prestatie. Het
behouden van de titel is eveneens een knappe verrichting. Een jaar na
het behalen van een Fairtrade titel moet een gemeente aantonen dat
ze nog steeds voldoen aan de criteria en dat de uitdagingen die de jury
heeft neergelegd gerealiseerd zijn. Vervolgens vindt herbevestiging van
de titel om de twee jaar plaats. De afgelopen jaren hebben we gezien
dat het zijn van een Fairtrade Gemeente meer is dan het voldoen aan
de criteria zoals beschreven in de handleiding. Omdat de campagne
soms neigt naar een tellingsmechanisme met een scorelijst zijn op
verzoek en in samenspraak met de lokale kernteams de criteria voor
hernieuwing van de titel gewijzigd. Het hernieuwen van de titel kan
nu gerealiseerd worden met behulp van een verdiepingsplan waarin
activiteiten ten behoeve van fairtrade zijn opgenomen i.p.v. uitsluitend
een hertelling van het aantal producten bij supermarkten, bedrijven en
organisaties.
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Lokale kernteams zijn creatief en vinden fantastische manieren om eerlijke handel onder de aandacht
te brengen. Van projecten rond basisscholen tot fairtrade suikerspinnen, van Fairtrade Sportclubs tot
participeren in lokale kookprogramma’s op TV. De lijst van activiteiten is lang en verrassend. Om meer
erkenning te geven aan deze activiteiten is in 2017 besloten om de criteria van herbevestiging van de
Fairtrade-titel te verbreden. Deze verbreding
moet ertoe leiden dat het eigen initiatief in
de vorm van lokale activiteiten onderdeel
wordt van de criteria van een Fairtrade
Gemeente. In 2017 hebben Amsterdam,
Lochem, De Bilt, Leusden, Eindhoven en Uden
een verdiepingsplan opgesteld. Het kernteam
uit Amsterdam focust met een meerjarige
campagne ‘Heerlijk uit in Amsterdam’ op de
promotie van fairtrade in de uitgaanssector.

RESULTATEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.753.821 Nederlanders wonen in een Fairtrade Gemeente
86% van de consumenten heeft vertrouwen in Fairtrade
77% van de Nederlandse huishoudens kochten in 2017 een of meerdere fairtrade producten per
jaar. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2016
2.040 Fairtrade Towns in 36 landen
5.492 organisateis en bedrijven kiezen dagelijks voor fairtrade
Ruim 1,6 miljoen boeren & arbeiders zijn onderdeel van fairtrade
In 2017 startten maar liefst 19 nieuwe initiatieven Fairtrade Gemeente
Wij Nederlanders drinken dagelijks 2 miljoen kopjes fairtrade koffie
Eind 2017 staat de teller op 81 Fairtrade Gemeenten
Fairtrade Gemeente werkt concreet aan 8 van de 17 Sustainable Development Goals
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OVERZICHT TITELS 2017
Begin 2017 leek het erop dat de Provincie Flevoland na Utrecht en Friesland de derde provincie
met de titel Fairtrade Provincie zou worden. De gelegde contacten op lokaal en provinciaal niveau
leidden in 2017 helaas nog niet tot een titel. Ook de contacten met de provincies Gelderland en
Noord Holland hebben er in 2017 nog niet toe bijgedragen dat er provinciale kernteams zijn gevormd
en van start zijn gegaan.
In 2017 hebben wij het eerste Waterschap, Wetterskip Fryslân, de eerste Scoutinggroep, de Agger
Martini Groep (AMG) uit Maartensdijk en de eerste voetbalclub FC De Bilt mogen verwelkomen.













81 Fairtrade Gemeenten
2 Fairtrade Provincies
82 Fairtrade Kerken
46 Fairtrade Scholen
4 Fairtrade Restaurants
3 Fairtrade Hogescholen
2 Fairtrade Universiteiten
1 Fairtrade Ziekenhuis
1 Fairtrade Waterschap
1 Fairtrade Voetbalclub
1 Fairtrade Scoutinggroep
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In totaal zijn 17 lokale titels toegekend aan
scholen, kerken, restaurants, verenigingen
etc. waarvoor ook landelijke erkenning
vereist is.
Aalsmeer, Beesel, Hellendoorn, Hilversum,
Kollumerland-Nieuwkruisland, Leerdam,
Leeuwarden en Westerveld behaalden de titel
Fairtrade Gemeente. Ede heeft de titel niet kunnen prolongeren.
Eind 2017 hebben 81 gemeenten de fairtrade titel.
Maar liefst 19 nieuwe lokale initiatieven startten in 2017 om ook voor
hun gemeente de titel Fairtrade Gemeente te behalen (regio Parkstad,
Achtkarspelen, Gorinchem, Menameradiel, Zeewolde, Duiven, Simpelveld,
Voorschoten, Westervoort, Voerendaal, Waalwijk, Lelystad, Terneuzen,
Leidschendam-Voorburg, Grave, Raalte, Zevenaar, Krimpenerwaard en Apeldoorn)
Een bijzondere vermelding voor PLUS supermarkten, die namen in 2017 het initiatief om de Regio
Parkstad in Limburg een titel te bezorgen.

LOKALE POLITIEK
In 2017 is er een oproep aan plaatselijke politieke partijen uitgegaan om het plan Fairtrade Gemeente
op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Door fairtrade een plek te geven binnen de politieke
campagne dragen gemeenten bij aan maar liefst acht van de Sustainable Development Goals. We
stuurden flyers en het inspiratieboekje Heel Nederland Fairtrade mee en gaven voorbeelden van
passages welke in het verkiezingsprogramma kunnen worden opgenomen. Op 21 maart 2018 gaan we
naar de stembus en we hopen dat een aantal nieuw samengestelde raden een impuls gaan geven aan
de lokale campagne.
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NATIONALE ONTWIKKELINGEN
Lokale kernteams proberen de lokale overheid te overtuigen om een Fairtrade Gemeente te worden.
Fairtrade Gemeente Nederland probeert dat met de Rijksoverheid. Het interne verzoek van mevrouw
Ploumen, de voormalige Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
om te bezien of Nederland fairtrade gemaakt kan worden is medio 2017 doorgeschoven als
een verantwoordelijkheid van het toenmalige ministerie van Infrastructuur & Milieu en/of van
Economische Zaken. Na deze verwijzing is er overleg geweest met ambtenaren van verschillende
afdelingen die actief zijn op het gebied van milieu, duurzaam inkopen en publieksvoorlichting. Maar
vanwege het demissionaire karakter van het toenmalig kabinet werden geen toezeggingen gedaan. In
2018 zullen de gesprekken worden voortgezet.
De rijksoverheid heeft de laatste jaren de steun aan initiatieven die burgers in Nederland informeren
over ontwikkelingssamenwerking beëindigd. Dat heeft door de jaren heen geleid tot ingrijpende
gevolgen voor 3 van de 4 oorspronkelijke initiatiefnemers van de Fairtrade Gemeente campagne: COS
NL, ICCO en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW). Het is laatstgenoemde organisatie
in 2017 niet gelukt de Fairtrade Gemeente campagne als vanouds te steunen. Het campagnekantoor
verhuisde daarom medio 2017 naar de vierde oprichter: Stichting Max Havelaar.

INTERNATIONALE BEWEGING
Fairtrade Gemeente is een internationale beweging die in 36 landen en op 6 continenten actief
is. In september 2017 werd de mijlpaal van 2.000 Faitrade Towns bereikt. Stichting Fairtrade
Gemeente Nederland is actief in een internationale werkgroep die de richtlijnen heeft ontwikkeld
voor landen om in aanmerking te komen voor de titel ‘Fairtrade Nation’. Deze richtlijnen zijn volop
in ontwikkeling en tevens vastgelegd in ‘Developing a model for Fairtrade Nations en Regions’. In
2017 zijn deze richtlijnen tijdens de internationale conferentie in Saarbrücken goedgekeurd. De
campagnecoördinator, de voorzitter, twee regioadviseurs en twee vrijwilligers hebben deelgenomen
aan deze meerdaagse Fairtrade Towns conference in Saarbrücken, Duitsland.

JAARVERSLAG 2017 – FAIRTRADE GEMEENTE

7

EERLIJKE BETALING

Handgeplukte
thee uit
Sri Lanka

De Fairtrade Gemeente is een campagne die lokaal gedragen wordt
door mensen die zich inzetten voor eerlijke handel. Zij zetten zich in
voor eerlijke handel omdat met een eerlijke betaling voor producten
het leven van miljoenen werkers, boeren en producenten in
zogenoemde ontwikkelingslanden wordt verbeterd. In 2017 werd de
doelstelling van de campagne met de verschillende geledingen uit
de achterban opnieuw geijkt. Kern daarvan is om in de context van
duurzame economische ontwikkeling, eerlijke lonen en inkomens
voor producenten (werkers, boeren en bedrijven) in zogenoemde
ontwikkelingslanden centraal te blijven stellen.
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Miljoenen kleine producenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika leven
van de opbrengst van hun land of van de spullen die zij maken. Zij
kunnen op eigen kracht armoede aanpakken als ze een eerlijke
prijs krijgen, zich organiseren en duurzaam ondernemen. Dat is
eerlijke handel. Dat is fairtrade. Iedereen in Nederland kan daar
aan bijdragen door eerlijke producten te (ver)kopen. Simpel
en doeltreffend! Het fairtrade assortiment breidt zich elk jaar
verder uit, zo werden in 2017 o.a. gember, druiven,popcorn,
bananenyoghurt en composteerbare koffiecups geïntroduceerd.

Een jeans of shirt waarvoor
de maker een faire prijs heeft
gekregen draagt toch een stuk
plezieriger? Een eerlijk kopje
koffie of thee drinkt veel lekkerder!
En de reep chocolade gemaakt van cacao
– onder eerlijke handelsvoorwaarden – is nog
verslavender. Een betrouwbare banaan zoekt een eerlijke
eter! De manier waarop we kopen kunnen we zelf verbeteren.
En het aanbod producten is enorm. Wereldwijd zijn er meer
dan 35.000 fairtrade producten in 140 landen te koop.
Keus genoeg!
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ORGANISATIE
Op organisatorisch gebied is er in 2017 veel gebeurd.
Initiatiefnemer en samenwerkingspartner de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels (LVWW) heeft vanwege drastische interne
reorganisatie niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Dit heeft
erin geresulteerd dat het landelijk campagnebureau is verhuisd van
het kantoor van de Wereldwinkels in Culemborg naar het kantoor van
Max Havelaar in Utrecht. Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
heeft het werkgeverschap overgenomen en de campagnecoördinator
is eind 2017 nog net niet officieel in dienst van de Stichting Fairtrade
Gemeente Nederland (per 1 janauri 2018).
Ook in het bestuur hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
Het bestuur werd gevormd door Henk Zandvliet, voorzitter en na het
eerste kwartaal tot december vervangend penningmeester,
Evert Jan Hazeleger, bestuurslid vanuit Kerk in Actie tot en met het
eerste kwartaal 2017,
Maikel Rondon, penningmeester vanuit de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels tot en met eerste kwartaal 2017,
Harry Alers, bestuurslid tot november 2017,
Jochum Veerman, secretaris vanuit Stichting Max Havelaar Nederland tot december 2017 en
Peter D’Angremond, secretaris en penningmeester vanuit Stichting Max Havelaar Nederland vanaf
december 2017.

CAMPAGNEBUREAU
Op het campagnebureau werd de uitvoering van de landelijke Fairtrade Gemeente activiteiten in
hoofdzaak verzorgt door campagnecoördinator Karin van Breda. In 2017 hebben twee stagiaires
een bijdrage geleverd: Marlieke Penninx en Julie Zwinkels. Huub Jansen is als zelfstandig adviseur
in ondersteunende en uitvoerende zin betrokken bij de samenwerking met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en verrichte ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur. Jochum Veerman
vervulde naast zijn bestuurslidmaatschap vooral communicatie werkzaamheden en onderhield
contact met externen. Voorzitter Henk Zandvliet nam deel aan werkoverleggen, aan de internationale
Fairtrade Towns conferentie en hij onderhoudt contacten met externe partijen. De vier regioadviseurs
zijn aanspreekpunt voor initiatieven in hun regio en organiseren regiobijeenkomsten. Pieter Arts is in
2017 als vierde en laatste adviseur voor de regio Midden begonnen. De regioadviseurs zijn vrijwilligers
en verbonden aan het landelijke campagnebureau.
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Het land is onderverdeeeld in vier regio’s onder begeleiding van vier regioadviseurs.
Noord
Anke van Duuren
Groningen, Friesland en Drenthe
Midden
Pieter Arts	Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland
West
Ruud Lambregts	Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland
Zuid
Hans Kreutzer	Noord Brabant en Limburg

Het landelijk campagneteam bestaat uit één betaalde campagnecoördinator die samen
met bestuur en vrijwillige regioadviseurs zorgt voor de basisondersteuning aan de lokale
kernteams. De belangrijkste taak van het landelijke campagneteam is het inspireren en
informeren van kernteams en vrijwilligers. Dat doet het landelijk campagneteam met nieuwsbrieven,
sociale media, website, handleidingen, mailings, promotie materialen, actitviteiten en met zowel
landelijke als regionale bijeenkomsten. De verhuizing, implementatie van nieuwe werkprocessen en
de overdracht van het werkgeverschap zorgden ervoor dat er minder tijd beschikbaar was voor een
aantal activiteiten, zoals de Fairtrade Tour en de geplande vernieuwing van de website.

Naast dat kernteams worden geïnformeerd over elkaars acties en activiteiten krijgen ze nieuws
en informatie over acties van organisaties die ook werken aan het realiseren van eerlijke betaling
voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. De kernteams ontvingen onder andere van
de volgende bedrijven en projecten informatie: Schone Kleren Campagne, Fair Trade Original,
Wereldwinkels, Max Havelaar, Fairfood, Return to Sender,
Solidaridad en OxfamNovib.
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FONDSENWERVING
De lokale initiatieven vragen landelijke ondersteuning en daar zijn financiële middelen voor nodig.
Het is in 2017 niet gelukt om de toekomst van Fairtrade Gemeente zeker te stellen. Het vinden
van meerdere financieringsbronnen is niet geslaagd. Eind 2017 is daarom besloten om Fairtrade
Gemeenten, Provincies en Waterschappen om een bijdrage te vragen.
Begin 2017 hebben we het plan ‘Nederland voor eerlijke handel’ ontwikkeld en in gediend bij het
ministerie van Buitenlandsezaken c.q. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het
plan was opgesteld in het kader van het overleg tussen Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
en vertegenwoordigers van het Ministerie. Het plan was de basis voor een ambtelijk advies aan de
toenmalige Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot
het ondersteunen van de campagne met een programma-subsidie. Het plan sloot naadloos aan bij de
doelstellingen van de Minister en was op verzoek van haar ministerie geschreven. Het plan beschreef
hoe Fairtrade Gemeente duurzame en inclusieve economische ontwikkeling sneller wilde bereiken:
‘Door beïnvloeding van het koopgedrag van vooral zakelijke en daarnaast ook van particuliere
consumenten.’ Het plan bevatte het voornemen om samen met andere partijen te werken aan het
verwerven van een titel ‘Nederland voor Fairtrade’. Het Ministerie verwees ons uiteindelijk naar
andere ministeries.
Voor het werven van fondsen is in 2017 mevrouw Lilian Peters aangetrokken. Zij heeft een
fondsenwervingsplan ontwikkeld en uitgezet bij verschillende fondsen. Onder de noemer ‘Programma
Accelereren’ werd een vierjarenplan voorgelegd dat voortbouwt op het succes van de afgelopen jaren.
Helaas bleef de werving zonder succes.
Bij het OranjeFonds dienden we een subsidieaanvraag in. Dit projectsubsidieplan voor deelactiviteiten
heeft geleid tot het Fairtrade Basisschoolproject van ‘Waarden naar Waarde’. Voor dit project werd
samengewerkt met de vereniging Ouders van Waarde en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
De aanvraag werd helaas afgewezen.
Er is afgezien van een verdere ontwikkeling aan het sponsering- en crowdfundingsplan na gesprekken
met deskundigen over dit onderwerp. Het belangrijkste motief om van het plan af te zien is omdat dit
plan een duurzame tijdsinvestering vraagt van het landelijk campagnebureau en dat is in deze mate
niet beschikbaar.
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Stichting Fairtrade Gemeente Nederland dankt haar financiers die de Fairtrade Gemeente
campagne in 2017 financieel mogelijk hebben gemaakt:

Voor het uitgebreide Financiële Jaarverslag 2017 zie
www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/over-ons/anbi-gegevens/
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