
Fairtrade Gemeente in 2015 
 

Een Fairtrade Provincie, een Fairtrade Eiland, de Fairtrade Week en de 

oprichting van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland. Eind 2015 woont ruim 

30% van de Nederlanders in een Fairtrade Gemeente.  Dit is slechts een greep 

uit de hoogtepunten van 2015, vooral mogelijk gemaakt door de fantastische 

inzet van de lokale kernteams.  

 

 

Opnieuw hebben vele honderden wrijwilligers hun tijd, energie, expertise en passie 

gedeeld en gegeven voor de Fairtrade Gemeente campagne. Jaar in jaar uit zetten 

zij zich in om van de campagne een succes te maken. Het hele jaar door organiseren 

ze evenementen en weten daardoor instellingen, bedrijven, gemeenten en burgers te 

enthousiasmeren voor fairtrade. Samen zorgen deze voorvechters ervoor dat 

fairtrade producenten een menswaardig bestaan hebben en zich kunnen blijven 

ontwikkelen.  

 

 

 

 

  

Waar staan wij voor? 

Het fairtrade concept verbindt de productie in armere regio’s 

in de wereld met het Nederlandse (en internationale) 

bedrijfsleven, burgers en instellingen. Handel reageert met 

aanbod op vragen van consumenten, instellingen en 

bedrijven. Precies dat is wat de Fairtrade Gemeente 

campagne teweeg brengt. Fairtrade producenten kunnen op 

eigen kracht armoede aanpakken als ze een eerlijke prijs 

krijgen, zich organiseren en duurzaam ondernemen. Dat is 

eerlijke handel. Dat is fairtrade.  
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Nieuwe Fairtrade Gemeenten 

Gedurende 2015 hebben tien gemeenten de 

Fairtrade Gemeente titel in ontvangst genomen. 

Zowel grote als kleine gemeenten zijn trots op de 

titel die ze mogen dragen.  

 Wijk bij Duurstede 

 Opsterland 

 Bussum 

 Schiermonnikoog 

 Súdwest-Fryslân 

 

 Zutphen 

 Waddinxveen 

 Rhenen 

 Den Haag 

 Smallingerland 
Opsterland krijgt de titel overhandigd door 

bestuurslid Jochum Veerman 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 24 oktober 2015 mag Den Haag 

zich officieel Fairtrade Gemeente 

noemen. De vier grootste steden van 

Nederland dragen de fairtrade-titel. 

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 

gingen Den Haag voor.  

 

10 Nieuwe Fairtrade Gemeenten 

Het aantal Fairtrade Gemeenten is in 2015 opnieuw gegroeid. 

Zowel kleine als grote gemeenten hebben door de inzet van 

lokale kernteams de titel in 2015 in de wacht weten te slepen. 

Hierdoor woont sinds eind 2015 bijna een derde van de 

Nederlandse bevolking in een Fairtrade Gemeente. 

 

Mijlpalen 2015 
 

1e Fairtrade Provincie 

Op 21 november nam de provincie Utrecht als eerste provincie 

van Nederland de titel Fairtrade Provincie in ontvangst tijdens een 

inspirerende fairtrade middag in het Figi theater in Zeist. De titel 

werd overhandigd  door Agnes Jongerius, Europarlementariër en 

jurylid Fairtrade Gemeente. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-

Pouw: “Ik ben trots dat het Utrecht gelukt is om als eerste in 

Nederland de titel Fair Trade Provincie te behalen. De afgelopen 

jaren is hier met elkaar hard aan gewerkt. Het betekent dat de 

regio Utrecht staat voor eerlijke handel met respect voor mens en 

milieu.”  

En de tweede Fairtrade Provincie van Nederland is onderweg. 

Provincie Friesland wil in 2016  de tweede provincie worden met 

de fairtrade-titel.   

 



Fairtrade Week 

De laatste week van oktober 2015 stond Nederland in het teken van de 

Fairtrade Week. Overal in het land werden fairtrade activiteiten 

georganiseerd zoals een Fair Fashion festival, fairtrade 

bananenhappen, fairtrade markten. Veel Nederlanders deden mee aan 

de activiteiten en nog meer Nederlanders konden een week lang niet 

anders dan stilstaan bij het belang van eerlijke handel. 

Welkom Leiden, Horst aan de Maas, Weert, Amersfoort, Noordwijkerhout, Overbetuwe, Huizen, Alphen 

aan de Rijn, Sint Oedenrode, Bodegraven-Reeuwijk, Uithoorn, Woerden, Bergen (L), Krimpenerwaard, 

Hilversum, Hellendoorn en Aalsmeer.  

Ook supermarktketen Aldi maakte, ondermeer door toedoen van 

de campagne, een eerlijke keus. Aldi startte met een assortiment 

fairtrade producten. In de winkel is het nog even zoeken, maar het 

gaat om bananen van het biologische merk Mama Natuur, 

chocorepen en honing met het merk Fair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nieuwe aanmeldingen 

gemeenten 
 

De titel behouden en de campagne actief 

houden is geen sinecure. Fairtrade Gemeente 

Dordrecht en Ede lukte het helaas niet en 

konden de lokale campagne niet voortzetten. 

De balans van het aantal Fairtrade Gemeenten 

per 31 december 2015 kwam hierdoor op 63 te 

staan.    

 

Daarentegen hebben 15 gemeenten met succes 

hun titel verlengd en heeft de campagne 17 

nieuwe initiatieven mogen verwelkomen. Al 

deze 17 nieuwe gemeenten gaan in hun 

gemeente aan de slag om fairtrade te promoten. 
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Fairtrade Gemeente

Nieuwe FTG Verlengd Gestopt Nieuwe initiatieven

Het vertrouwen in fairtrade onder Nederlanders is nog steeds hoog. 86% van de Nederlanders geeft aan 

vertrouwen te hebben in fairtrade en 46% heeft zelfs veel vertrouwen. Ook het aantal Nederlandse 

huishoudens dat weleens fairtrade producten koopt steeg in de periode 2009-2014 – van 40% naar 

63%. 

 

Deze toename is goed nieuws, want het betekent dat de vraag naar fairtrade producten toeneemt. Het 

aanbod speelde hierop in: supermarktketens zoals Plus en Spar breidden hun fairtrade assortiment uit. 

Spar en Plus ontvingen beide in mei 2015 in het kader van de Fairtrade Gemeente fruit campagne de 

Fairtrade Banana Award.  

 

 

 

 

 

63% van huishoudens koopt fairtrade 
 

Peter d’Angremond overhandigt tijdens de 

Fairtrade Week de Fairtrade Gemeente 

titel aan wethouder Joris Wijsmuller van 

Den Haag 



Bananenactie 
In het kader van de fruit campagne vroegen we de supermarkten in 

Nederland welke prijs zij “hun” bananenboeren betalen voor hun  

bananen. De bananenactie was succesvol, bij veel supermarkten werden de bananenkaartjes ingeleverd, wat 

supermartken aan het denken zet om het belang van fairtrade in te zien. Een aantal supermarkten reageerden 

positief, andere minder positief. De supermarktketens Jumbo en Hoogvliet gaven wel uitleg over hun MVO 

beleid maar gaven geen inzicht in de prijs die ze boeren betalen en beantwoordden daarmee niet de vraag: wat 

betalen jullie de bananenboer?  

 

In het kader van de Fairtrade Gemeente fruit campagne ontvingen Spar en Plus beide in mei 2015 de Fairtrade 

Banana Award.  

 

In het  Cacaoactie 

Niet alleen de bananenboer, maar ook de 

cacaoboer stond centraal in 2015. Het Klokhuis 

heeft twee afleveringen en een lespakket gemaakt 

over kinderarbeid en hoe cacaoboeren proberen 

om kinderarbeid te voorkomen. Dit programma 

werd gelanceerd op Fairtrade School De 

Regenboog in De Bilt. De Fairtrade Gemeente 

campagne sloot aan en kernteams werden 

geïnspireerd met ideeën over hoe zij fairtrade 

chocolade konden promoten in hun gemeente en 

scholen. 

Financiën 
Helaas waren er ook tegenslagen. Het landelijk campagneteam kreeg te maken met een drastische afname 

van de financiële middelen. Dat leidde tot ingrijpende bezuinigingen en tot ombouw van de campagne. De 

stafbezetting verminderde met 75 % en ook de mogelijkheden voor het ondersteuningsprogramma daalde 

naar een minimum. Omdat de laatste jaren er een goede basis onder de campagne is gelegd en omdat de 

Fairtrade Gemeente campagne vooral het werk is van burgers, actief op lokaal niveau, behaalde de 

campagne toch mooie resultaten. Door samenwerking met Stichting Max Havelaar konden de geplande 

fruitcampagne en het educatieve chocoladeprogramma doorgaan. 

De ombouw van de campagne vergt meer vrijwillige inzet op landelijk niveau. Eind 2015 is het landelijk 

campagnebureau uitgebreid met drie vrijwilligers uit het land als regioadviseur. De regioadviseurs 

ondersteunen kernteams in hun regio. In 2015 zijn vanwege de bezuinigingen minder bijeenkomsten 

georganiseerd, wat door kernteams als een gemis is ervaren. Vanaf eind 2015 gaat de campagne verder in de 

zelfstandige Stichting Fairtrade Gemeente Nederland.  

Bijzondere waardering is er voor de keuze van de drie initiatiefnemers ICCO/Kerk in Actie, Landelijke 

Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar om de campagne te blijven financieren, ondanks het 

wegvallen van de andere medefinanciers. Hierdoor konden de campagne en activiteiten worden voortgezet.  
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Bas Ruter (jurylid FTG) overhandigt Banana 

Award aan Sepha Smit van Plus 

Bananen- en cacaoactie 
 

Thema’s en acties 
 



Het landelijk campagne team 

Binnen het landelijk campagneteam is er gedurende 2015 veel veranderd. Er werd afscheid 

genomen van Melinda Choo en Lara Peters. Timo Wielemaker kwam als stagiair het team 

versterken vanaf september 2015 en Henk van IJken is van start gegaan als vrijwillige 

reporter.  

 

 

 
 

 

De Jury 
De jury is gedurende het jaar 2015 niet van samenstelling veranderd. Jacobine Geel is de 

voorzittster De onafhankelijke jury beoordeeld titelaanvragen die kernteams van 

gemeenten/provincies indienen. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, stelt de jury een 

juryrapport op met een beoordeling en eventueel advies per criteria. 

 

 

  

De Commissie titeltoekenning 

De commissie titeltoekenning kent titels toe aan organisaties en instanties zoals kerken, 

scholen, restaurants en bedrijven. Kernteams van Fairtrade Gemeenten mogen deze titel 

zelf toekennen, maar kunnen de commissie inschakelen voor een onafhankelijke 

beoordeling.  

Jacobine Geel 

Voorzitster GGZ 
Nederland  

Sybren de Hoo 

Hoogleraar MVO 

 

Agnes Jongerius 

Europarlementariër 

 

Marga Hoek 

Directeur De 
Groene Zaak 

 

Bas Ruter 

Directeur Duurzaamheid 
Rabobank 

 

Pieter Arts Piet Kroft Yvonne Renkens 

Op 18 december 2015 werd de nieuwe Stichting Fairtrade Gemeente Nederland officieel 

opgericht. Het bestuur heeft de taken van de voormalige stuurgroep overgenomen. Verder 

bestaat de organisatie uit de jury, de commissie titeltoekenning, het landelijk campagneteam 

en de regioadviseurs. 

 

Stichting Fairtrade Gemeente Nederland 

Karin van Breda Timo Wielemaker Henk van IJken Ruud Lambregts 



De Fairtrade Gemeente campagne is een initiatief van en 

wordt mogelijk gemaakt door ICCO, de Landelijke Vereniging 

van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar. 

 

Het Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden. Drie vertegenwoordigers van de 

initiatiefnemers en twee leden die deelnemen in een lokale Fairtrade Gemeente campagne. 

Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een regioadviseur? 
Regioadviseurs zijn vrijwilligers van het 

landelijk campagneteam en vervullen met veel 

passie hun ambassadeursrol. Ze dragen de 

visie van de Fairtrade Gemeente campagne 

met veel enthousiasme uit. 

Wat doet een regioadviseur? 
Een regioadviseur stimuleert en initieert in de 

eigen regio fairtrade initiatieven en 

ondersteunt kernteams in het behalen van de 

titel en geeft op verzoek voorlichting over de 

campagne. Regioadviseurs zijn op de hoogte 

van wat er speelt in de regio, spelen in op de 

hulpvraag van kernteams, en zijn herkenbaar 

als aanspreekpunt in het geografisch gebied. 

Tevens organiseren zij twee maal per jaar een 

bijeenkomst voor uitwisseling tussen alle 

fairtraders actief in hun regio. 

 

 

 

Regioadviseurs 

Eind 2015 werd er via de website en nieuwsbrief een oproep gedaan onder de vrijwilligers 

om regioadviseur te worden. Dit is een nieuwe vrijwillige positie binnen de landelijke 

organisatie van de Fairtrade Gemeente campagne.  

 

Evert-Jan Hazeleger Huub Jansen Henk Zandvliet Jochum Veerman Harry Alers 


