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Inleiding

Als waterschap, ook wel eens ‘hoogheemraadschap’ genoemd, kun je zorgen voor meer eerlijke handel
in de wereld. Dit kan al door bijvoorbeeld fairtrade producten te gebruiken en dit actief uit te dragen
zodat je hiermee anderen inspireert om ook in actie komen. Wanneer een waterschap dit doet, kan de
titel Fairtrade Waterschap (of Fairtrade Hoogheemraadschap) behaald worden! Deze titel verdien je als
waterschap wanneer je structureel fairtrade producten gebruikt, over eerlijke handel communiceert en
andere waterschappen of instellingen in Nederland activeert om fairtrade inkopen te doen. Aan de hand
van de drie criteria toon je als waterschap aan dat je je inzet voor duurzame economische ontwikkeling in
ontwikkelingslanden. Alle waterschappen in Nederland kunnen een Fairtrade Waterschap worden.
Deze campagne sluit aan bij het in december 2016 door de waterschappen (en andere overheidsinstellingen)
ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De Fairtrade Waterschap campagne is
een ideale manier om als waterschap bij te dragen aan de impact van MVI.
In deze handleiding lees je meer over wat fairtrade is en wat de titel Fairtrade Waterschap inhoudt. Ook vind
je tips over hoe jij van de campagne een groot succes kunt maken. In grote lijnen zal aan onderstaande drie
criteria voldaan moeten worden:

Campagnecriteria
1. Gebruik van fairtrade producten

2. Communicatie over fairtrade

3. Fairtrade bij andere waterschappen en instellingen stimuleren

Hoe word je een Fairtrade Waterschap?
Allereerst meld je je aan ‘als organisatie’. Kijk hiervoor op de algemene pagina op de website
www.fairtradegemeenten.nl onder het kopje ‘Doe ook mee’ naar ‘als organisatie’. Je ontvangt vervolgens
een officiële welkomstmail met daarbij de handleiding Fairtrade Waterschap. Nadat je deze handleiding
aandachtig hebt gelezen kun je echt beginnen met plannen maken om de titel te veroveren! Voldoe je aan
alle criteria? Dan kun je de Fairtrade Waterschap titel aanvragen. Lees in deze handleiding waar je precies
aan moet voldoen om deze titel te behalen.
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Fairtrade?
De Fairtrade Gemeente campagne geeft iedereen in Nederland de mogelijkheid om zich in te zetten voor
fairtrade. Bijvoorbeeld door zelf fairtrade producten te kopen of in winkels en horeca te vragen naar
fairtrade producten. Of door anderen te inspireren om ook eerlijk in te kopen. Denk daarbij niet alleen aan
individuen, maar ook aan instellingen zoals een waterschap. De campagne brengt al die mensen bij elkaar
die fairtrade een warm hart toedragen. Samen vergroten zij de vraag naar en het aanbod van fairtrade in
Nederland. Samen brengen we zo fairtrade dichtbij!

Wat is fairtrade?
Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met
respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op
gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor
hun werk. Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen
investeren in zichzelf, hun familie en in de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze bij de keuze
voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu.

Waarom fairtrade?
Iedere dag kan je tijdens het winkelen kiezen voor fairtrade producten en op die manier gemakkelijk
bijdragen aan duurzame armoedebestrijding. Door fairtrade producten te kopen weet je zeker dat ze
onder eerlijke en duurzame voorwaarden zijn verhandeld. Ook als waterschap kun je fairtrade opnemen
in je inkoopbeleid en zo een mooie bijdrage leveren. Zo zorg je voor betere sociale omstandigheden en
milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

Waar is deze definitie van fairtrade op gebaseerd?
De initiatiefnemers van Fairtrade Gemeente en Fairtrade Waterschap gebruiken in de campagne de
internationale definitie van fairtrade. Deze definitie is in 1998 opgesteld door FINE, een organisatie waarin
alle betrokkenen binnen de fairtrade ketens wereldwijd zijn betrokken. Van de producent en de importeur,
tot de retailer, het bedrijfsleven en het onafhankelijke keurmerk. Samen hebben al deze partijen afgesproken
wat zij verstaan onder fairtrade. Als je wilt weten wat de internationale fairtrade criteria zijn, bekijk dan op
de website www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/fairtrade/wat-is-fairtrade het uitgebreide document over
dit onderwerp.

Welke producten kunnen fairtrade zijn?
In Nederland zijn verschillende producten fairtrade. Je kunt denken aan koffie, thee, wijn, broodbeleg,
chocolade, noten, ijs, rijst, vruchtensappen, olie, noedels etc. Naast eten en drinken zijn er nog veel meer
producten. Zoals eerlijk katoen, tassen, vazen, beelden en andere spullen voor de inrichting van je kantoor
bijvoorbeeld. Genoeg te kiezen dus! In bijlage 1 ‘Breng fairtrade dichtbij’ staat opgenomen hoe je fairtrade
producten herkent.

Is fairtrade het hoogst haalbare?
Het kan altijd beter. Sommige producten kunnen zowel fairtrade zijn als op een andere manier bijdragen
aan een betere wereld. Daarom stimuleren we in deze campagne ook initiatieven die wij als fairtrade+
beschrijven. Dit zijn bijvoorbeeld producten die niet alleen het internationale fairtrade keurmerk dragen,
maar tegelijk ook EKO (biologisch) gecertificeerd zijn. Of, kledingstukken gemaakt van fairtrade gecertificeerd
katoen en die daarnaast bijvoorbeeld door Fair Wear Foundation erkend zijn als verantwoord geproduceerd.
In bijlage 2 ‘Fairtrade wegwijzer’ vind je hierover meer informatie.
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Criterium 1:
Gebruik van fairtrade producten
Je kunt je als waterschap simpelweg al inzetten voor eerlijke handel door voortaan fairtrade koffie en thee te
schenken. Er wordt tijdens een werkdag heel wat koffie en thee gedronken, je kunt dus echt impact maken
als waterschap! Dit criterium houdt in dat je fairtrade een plek geeft in het officiële inkoopbeleid van de
organisatie, wat perfect aansluit bij het ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit
2016.

Het waterschap neemt fairtrade koffie en thee op in het
inkoopbeleid en gebruikt structureel fairtrade koffie en thee
in de eigen gebouwen en bij alle externe vergaderingen en
bijeenkomsten.

Andere producten
Naast fairtrade koffie en thee kun je als waterschap ook andere fairtrade producten gebruiken. De keuze
aan fairtrade producten is groot. Denk eens aan fairtrade suiker en koekjes of fudge tijdens vergaderingen
en bijeenkomsten. Of aan fairtrade bananen en beleg zoals hagelslag, chocoladepasta en pindakaas in de
kantine van het waterschap. Wil je een relatiegeschenk geven? Kies voor een fles fairtrade wijn. Ook zijn
er talloze mogelijkheden om fairtrade kerstpakketten samen te stellen en te geven aan alle medewerkers.
Kortom: keuze genoeg!

Bedrijfskleding
Voor bedrijfskleding is fairtrade het uitgangspunt. Er zijn allerlei opties en mogelijkheden om voor je
medewerkers fairtrade bedrijfskleding te faciliteren. Dat is een manier om een grotere impact te maken als
waterschap. Bekijk hiervoor eens de ‘Criteria voor duurzaam inkopen van Bedrijfskleding’, op de website
Pianoo, www.pianoo.nl/document/10559/productgroep-bedrijfskleding.
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Tips bij dit criterium
•

Laat de medewerkers van het waterschap op een leuke manier kennismaken met fairtrade producten.
Geef een presentatie over fairtrade en jullie campagne of organiseer een fairtrade proeverij, ontbijt,
lunch of diner. Hiermee laat je zien dat jullie fairtrade producten gebruiken en dat het dus heel makkelijk
is voor medewerkers om dat thuis ook te doen.

•

Als je een bijeenkomst of vergadering op een externe locatie organiseert, vraag dan al bij het reserveren
van de locatie om fairtrade producten zoals koffie, thee, suiker en koekjes.

•

In bijlage 2 vind je alle fairtrade keurmerken, merken en verkoopkanalen die de campagne Fairtrade
Waterschap ondersteunt. Handig om uit te zoeken welke producten nu eigenlijk fairtrade zijn en waar je
deze kunt kopen.

Indicatoren voor het behalen van dit criterium
•

Het waterschap neemt fairtrade koffie en thee structureel op in het inkoopbeleid.

•

Het waterschap gebruikt structureel fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in
de eigen gebouwen.

•

Het waterschap gebruikt ook op externe locaties zo veel mogelijk fairtrade producten als koffie, thee en
koekjes, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en vergaderingen.

•

Het waterschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk daarbij voor
dagelijks gebruik aan: fairtrade koekjes, suiker, bananen, beleg en frisdranken. Denk bij incidenteel
gebruik zoals relatiegeschenken aan fairtrade bloemen, wijn en kerstpakketten.
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Criterium 2:
Communicatie over fairtrade
Om de verkoop van producten te kunnen vergroten moeten naast bedrijven en hun medewerkers ook
consumenten afweten van fairtrade. Een waterschap is dagelijks aan het werk voor en met burgers en heeft
een netwerk met een groot bereik. Daarom bevat deze campagne ook een criterium over communicatie.
Het waterschap kan burgers in haar netwerk stimuleren om producten te kopen en hen duidelijk maken
dat zij op die manier eerlijke handel in de wereld vergroten. Om dit te bewerkstelligen moeten burgers zich
bewust zijn van het bestaan van fairtrade, wat het is en welke producten er allemaal op een eerlijke manier
verhandeld worden.

Criterium 2:
Het waterschap zorgt voor structurele communicatie over
fairtrade en de campagne, binnen en buiten het waterschap.

Om dit te criterium te behalen kun je gebruik maken van de verschillende bestaande
communicatiekanalen van het waterschap. Denk bijvoorbeeld aan social media, de
website en de interne en externe nieuwsbrief. Daarnaast kun je als waterschap ook
artikelen over fairtrade plaatsen in de lokale of regionale krant. Misschien lukt het zelfs
om een item te regelen op de lokale radio- of nieuwszender.
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Tips bij dit criterium
•

Heeft jouw waterschap een leuke actie georganiseerd? Schrijf hier een stukje over op de website, in de
nieuwsbrief of stuur het in naar de lokale krant, radio of televisie. Wil je dat er een journalist aanwezig is
bij de actie? Nodig deze dan op tijd uit.

•

Je kunt ook een vaste fairtrade rubriek verzorgen waarin je aandacht kunt besteden aan nieuwe
producten of verhalen over fairtrade producenten uit ontwikkelingslanden.

•

Veel mensen zijn actief op sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wil je mensen op de
hoogte houden van jullie acties? Je kunt een eigen campagne account aanmaken en op die manier
iedereen op de hoogte houden van jullie Fairtrade Waterschap campagnenieuws.

•

Betrek de communicatieafdeling bij deze campagne. Door hen mee te laten denken over de website,
nieuwsbrief of acties maak je gelijk meer mensen enthousiast voor de campagne. Bovendien hebben zij
wellicht tips voor het schrijven van berichten of het benaderen van journalisten.

•

Gebruik je al fairtrade producten? Laat het weten! Maak op een briefje of een bordje kenbaar dat een
product in jullie gebouw fairtrade is en wat dit inhoudt.

Indicatoren voor het behalen van dit criterium
•

Het waterschap brengt fairtrade het hele jaar door onder de aandacht binnen de organisatie en bij de
achterban via haar reguliere communicatie uitingen. Bijvoorbeeld de website, nieuwsbrief of sociale
media.

•

De medewerkers van het Fairtrade Waterschap worden actief betrokken bij de campagne en met
regelmaat op de hoogte gebracht van de fairtrade vorderingen binnen het waterschap.

•

Als de titel Fairtrade Waterschap wordt toegekend maakt het waterschap dit bekend aan de
medewerkers en bij de achterban.
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Criterium 3:
Fairtrade bij andere waterschappen en
instellingen stimuleren
De Fairtrade campagne heeft een sterk sneeuwbaleffect. Als één groepering fairtrade wordt, is binnen
een korte tijd een volgende groepering ook actief bezig om de titel te veroveren. Als Fairtrade Waterschap
heb je natuurlijk genoeg kennis, ervaring en enthousiasme om andere organisaties ook te betrekken bij
de campagne. Je neemt als het ware een ambassadeursrol op je. Je kunt helpen om de campagne in heel
Nederland te verspreiden door actief andere waterschappen en instellingen te benaderen om mee te doen.

Criterium 3:
Het waterschap stimuleert fairtrade inkopen bij andere
waterschappen en bij instellingen waarin het waterschap
participeert, zoals Stichtingen, Gemeenschappelijke Regelingen
en Diensten.

Tips bij dit criterium
•

Breng andere waterschappen en instellingen op een leuke manier op de hoogte van de campagne.
Het Landelijk Campagnebureau heeft verschillende folders en materialen ontwikkeld die je kunt
verspreiden. Deze zijn te bestellen via de website op de werkgroepenpagina onder het kopje ‘Bestel’,
www.fairtradegemeenten.nl/product_category/bestelbaar-materiaal.

•

Schenk tijdens een bijeenkomst of vergadering met andere waterschappen of instellingen een momentje
aandacht aan fairtrade. Bijvoorbeeld door middel van het schenken van fairtrade koffie of thee of
producten als suiker en koekjes. Bij aanvang van de vergadering of bijeenkomst kun je uitleggen dat jullie
Fairtrade Waterschap zijn. Dit is een mooie manier om anderen actief te vertellen over de campagne en
waarom jullie dit belangrijk vinden.

•

Help andere waterschappen en instellingen op weg door hen te ondersteunen bij de eerste stappen van
de campagne. Wijs ze waar informatie te vinden is en geef ze tips over hoe jullie het hebben aangepakt
met bijvoorbeeld de aanpassing van het inkoopbeleid.

Indicatoren voor het behalen van dit criterium
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•

Het waterschap benadert andere waterschappen en instellingen met de fairtrade boodschap en uitleg
hoe zij mee kunnen doen.

•

Bij elke bijeenkomst of vergadering met externe relaties wordt duidelijk gemaakt waarom er fairtrade
producten aangeboden worden door het Fairtrade Waterschap.

•

Iedere relatie krijgt na afloop van een meeting een folder met informatie over de campagne.
Bijvoorbeeld deze handleiding Fairtrade Waterschap. Op deze manier krijgen veel mensen weet van de
campagne, wat hen kan stimuleren er zelf ook mee aan de slag te gaan.
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Voldoe je aan alle criteria? Vraag dan de titel Fairtrade Waterschap aan!
Het aanvraagformulier voor de titel Fairtrade Waterschap vind je terug op de werkgroepenpagina op
onze website onder het kopje ‘Handig’. Stuur het ingevulde formulier naar de Commissie Titeltoekenning:
commissie@fairtradegemeenten.nl.
Als je van de Commissie Titeltoekenning hoort dat jouw waterschap de titel Fairtrade Waterschap mag
dragen ontvang je een metalen titelbord voor aan de gevel van jouw waterschap en een beoordelings
rapport. Nu kun je een welverdiend titelfeest organiseren! Nodig hiervoor bijvoorbeeld de burgemeester uit
om het titelbord officieel te overhandigen aan de directie. Of organiseer een markt binnen het waterschap
om alle medewerkers en geïnteresseerden te laten zien wat jullie waterschap allemaal doet en heeft gedaan
om die titel Fairtrade Waterschap te behalen.

Na de titeluitreiking…
Ook nadat het waterschap de titel heeft behaald is het zaak actief te blijven, de titeluitreiking is geen
eindstation. Je kunt altijd meer medewerkers, burgers, waterschappen en andere instellingen overtuigen
om eerlijk te consumeren. Zorg ervoor dat je hun aandacht vasthoudt en zoek nieuwe uitdagingen voor de
toekomst. In het beoordelingsrapport staan hiervoor diverse tips.
Iedere drie jaar moet je de titel herbevestigen bij de Commissie Titeltoekenning. Zo laat je zien dat jullie
waterschap de titel nog steeds waard is. Je stuurt een ingevuld aanvraagformulier voor behoud van de titel
naar de Commissie Titeltoekenning via commissie@fairtradegemeenten.nl. Zodra de titel weer is toegekend
is dat natuurlijk een mooie gelegenheid voor een feestje en media-aandacht.
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Bijlage 1: Breng fairtrade dichtbij
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➔
KIES VOOR FAIRTRADE

Kies voor fairtrade producten. Deze zijn onder eerlijke
en duurzame voorwaarden verhandeld. Zo worden bij
fairtrade het recht op vakbonden en het verbod op
gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren
en producenten ontvangen een eerlijke beloning
voor hun werk en produceren volgens
strenge milieucriteria. Ook zorgt fairtrade
voor langdurige handelsrelaties, zodat
de boeren en producenten kunnen
investeren in zichzelf, hun familie,
en in de gemeenschap
waarin zij leven.

WATERSCHAP
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Ga een stapje verder en
breng fairtrade dichtbij!
www.fairtradegemeenten.nl
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Bijlage 2: Fairtrade wegwijzer
Er komen steeds meer producten op de markt met een label, een keurmerk of een verklaring dat het product
duurzaam zou zijn. Maar hoe herken je als consument in dit grote woud nu de fairtrade producten?

Fairtrade keurmerken
In onderstaande tabellen staat opgenomen welke merken, keurmerken en winkels worden ondersteund
in deze campagne. Hieronder vallen alleen die merken, keurmerken en winkels die handelen volgens de
internationaal afgesproken fairtrade criteria.*

Initiatief:

Herkenbaar door: Producten:

Meer informatie:

Max Havelaar
keurmerk voor
fairtrade

het
keurmerklogo:

Koffie, thee,
chocolade, fruit,
katoen, rijst, wijn,
suiker, bloemen etc.

www.maxhavelaar.nl
(zie ook de productzoekmachine)
www.fairtrade.net

Erkenning:
World Fair Trade
Organisation
(WFTO)

WFTO erkent
haar eigen
leden als zijnde
fairtrade. De producten
dragen geen label, maar
de leveranciers mogen
het logo van WFTO in
hun communicatie
gebruiken.

Divers (cadeaus,
sieraden, vazen,
speelgoed, etc)

www.wfto.com
(klik rechtsbovenin op
de pagina op ‘find a
supplier’)

Het logo op de gevel

Cadeaus, sieraden,
vazen, speelgoed,
etc.

www.wereldwinkels.nl

Het logo op de
gevel

Divers (eten, drinken
en handnijverheid)

www.ditiswaar.nl

Fairtrade importeurs van
Gifts & Living producten
met WFTO erkenning

Cadeaus, sieraden,
vazen, speelgoed,
etc.

www.fairplaza.nl
www.centrummondiaal.nl

Het logo op het
product. De
producten zijn
te koop in o.a.
supermarkten en
Wereldwinkels.

Diverse food producten

www.fairtrade.nl

Winkels:
Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels
(LVWW)

WAAR

Inkoopcentra:
Fairplaza
Centrum Mondiaal

Merk:
Fair Trade Original

* Zie hoofdstuk ‘Fairtrade?’ pag. 3.
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Fairtrade+
Een product is alleen Fairtrade+ wanneer een product niet alleen maar voldoet aan bovenstaande
kenmerken, maar daarnaast ook voldoet aan aanvullende normen voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of milieu. Hieronder vallen bijvoorbeeld koffie zowel fairtrade als biologisch gecertificeerd
is, speelgoed uit de Wereldwinkel dat daarnaast gemaakt is van FSC-hout, of een kledingstuk gemaakt van
fairtrade gecertificeerd katoen en daarnaast erkend is door bijvoorbeeld Fair Wear Foundation.

Aanvullende initiatieven op de campagne
In een aantal branches bestaan er geen fairtrade producten. Die branches hebben eigen productketens waar
ook specifieke problemen in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitsterven van verschillende vissoorten
of grootschalig kappen van bossen. Deze problemen hebben effect op mensen wereldwijd. Vooral mensen
in ontwikkelingslanden worden hard getroffen door deze problemen. Er zijn een aantal initiatieven die zich
richten op de oplossing van deze wereldproblemen. In onderstaande tabel staan die labels opgenomen die
problemen in internationale handel tegengaan in die ketens waar geen fairtrade alternatief kan zijn.

Initiatief:

Herkenbaar door:

Producten:

Meer informatie:

Keurmerk:
MSC
(Marine Stewardship Council)

het
keurmerklogo:

vis

www.msc.org

Keurmerk:
FSC
(Forest Stewardship Council)

het keurmerklogo:

Hout en papier

www.fscnl.org

Erkenning:
Fair Wear Foundation

De producten zijn niet
herkenbaar
aan een
label. De
organisatie
heeft wel
een overzicht van
deelnemers op de
website staan.

Kleding, inclusief
bedrijfskleding en
sportkleding

www.fairwear.nl

Erkenning:
Made By

Het label op het
product:

Kleding, inclusief
bedrijfskleding en
sportkleding

www.made-by.nl

Naast alle bovengenoemde initiatieven, zijn er natuurlijk nog veel meer manieren waarop het waterschap
op een verantwoorde manier kan opereren. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van groene stroom, het
inkopen van biologische producten of het beleggen in microkredieten. Wij noemen dit MVO breed. Ook al
tellen deze initiatieven niet mee in de campagne, het is altijd goed om je waterschap ernaar te laten streven
om zoveel mogelijk duurzaam te opereren.
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Colofon
Tekst en coördinatie
Marlieke Penninx
Julie Zwinkels
Karin van Breda
Vormgeving
Grafisch Bureau Rapati

De Fairtrade Waterschap campagne
is een initiatief van de Stichting
Fairtrade Gemeente Nederland.

De Fairtrade Gemeente campagne is een initiatief van ICCO / Kerk in Actie,
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar.
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WATERSCHAP

Vragen of nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op www.fairtradegemeenten.nl

