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Toekomstplan Fairtrade Gemeente Nederland 2022 – 2025  

Introductie 
Dit plan biedt op hoofdlijnen het kader voor het beleid van Fairtrade 
Gemeente Nederland in de komende vier jaar. Er gaan heel veel 
dingen goed bij Fairtrade Gemeente Nederland en we zijn trots op de 
actieve achterban, de kernteams en het nog altijd toenemende aantal 
Fairtrade Gemeenten en andere Fairtrade organisaties. Tegelijkertijd 
zien we ons met een aantal uitdagingen geconfronteerd, zoals het 
aantrekken van nieuwe (jonge) vrijwilligers en het op de agenda 
houden van Fairtrade te midden van alle andere duurzame 
onderwerpen die de aandacht vragen.  

Dit plan sluit aan bij het laatste toekomstplan uit 2014. Er zijn sindsdien een aantal ontwikkelingen geweest, zowel 
extern (corona, de introductie van de SDG’s, steeds meer aandacht voor klimaat, lokale productie, etc.), als intern 
(ontwikkeling heldencampagne, vernieuwde criteria en website). Ook het bestuur is begin dit jaar vernieuwd. 
Kortom, hoog tijd voor een nieuw toekomstplan, dat ons allemaal richting geeft. 

1. Missie 
Het creëren en faciliteren van een beweging van burgers die bijdraagt aan de bevordering van eerlijke handel en 
duurzame productie, met als resultaat een rechtvaardig inkomen uit werk voor boeren, arbeiders en producenten in 
ontwikkelingslanden, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  

2. Visie 
Fairtrade: het nieuwe normaal! 

3. Kernwaarden 
We hebben met de achterban 5 kernwaarden geformuleerd welke passen bij de Fairtrade Gemeente campagne. 
 
Kernwaarde 1: verantwoordelijk 
Overheden, bedrijven, organisaties en burgers hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het 
bijdragen aan een betere wereld. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf maar ook voor anderen, dichtbij 
en ver weg.  

Kernwaarde 2: gelijkwaardig 
Eerlijke handel houdt voor ons in dat iedereen in de keten gelijkwaardig is. De boeren, arbeiders en producenten 
verdienen respect en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en beloning voor hun werk. 

Kernwaarde 3: inspirerend 
We inspireren mensen op een positieve manier om op hun manier bij te dragen aan een eerlijkere wereld.  

Kernwaarde 4: samen 
Fairtrade ‘het nieuwe normaal’ maken, doen we samen met alle vrijwilligers en deelnemers in Nederland, met onze 
samenwerkingspartners en natuurlijk met de boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden. 

Kernwaarde 5: optimistisch 
Wij zijn optimistisch en geloven dat Fairtrade en de kracht van onze beweging een bijdrage leveren aan een betere 
wereld.  
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4. Doelen 
Fairtrade Gemeente Nederland wil in 2025 een invloedrijke en aansprekende burgerbeweging zijn met een breed 
draagvlak. Om dat te bereiken zullen we een aantal uitdagingen, die we nu en in de nabije toekomst zien, 
aanpakken.  

De komende vier jaar zullen we ons gezamenlijk inzetten voor de volgende doelen. 

Doel 1: Fairtrade als wezenlijk onderdeel van de duurzaamheidsbeweging op de agenda  
Klimaat, circulaire economie, lokale productie, de Sustainable Development Goals (SDG’s): het zijn allemaal 
belangrijke onderwerpen die aandacht vragen en krijgen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat Fairtrade en de 
verbetering van het inkomen en de levensomstandigheden van boeren, arbeiders en producenten in 
ontwikkelingslanden als een wezenlijk onderdeel van deze duurzaamheidsbeweging gezien wordt en als zodanig ook 
op de kaart gezet wordt. De aanpak hiervan is tweeledig: 

 Laten zien wat de samenhang is tussen de verschillende onderwerpen en welke bijdrage Fairtrade levert 
aan de oplossing van deze vraagstukken. Eerlijke handel draagt bijvoorbeeld bij aan 10 van de 17 SDG’s. 

 Benadrukken dat een fatsoenlijk inkomen en betere arbeidsomstandigheden van boeren, arbeiders en 
producenten in ontwikkelingslanden ook een doel op zichzelf is. 

 
Het succes van doel 1 zal gemeten worden aan de hand van de volgende indicatoren: 

 vermeldingen van acties en activiteiten van de Fairtrade Gemeente campagne in lokale en nationale 
media 

 collegeprogramma’s en moties waarin opgeroepen wordt om het gebruik en de promotie van Fairtrade 
te bevorderen 

 uitnodigingen op lokaal en nationaal niveau om als vertegenwoordiger van de Fairtrade Gemeente 
campagne deel te nemen aan bijeenkomsten 

 
Het jaar 2022 zal het uitgangspunt zijn, waaraan de resultaten van de jaren erna worden afgemeten. 

Doel 2: verjonging van de achterban 
Het grootste deel van de 500 actieve vrijwilligers is ouder dan 60 jaar, en ook veel van het publiek dat op activiteiten 
afkomt is van oudere leeftijd. Het doel is om de komende vier jaar meer jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar te 
betrekken, zowel als vrijwilliger en als deelnemer aan Fairtrade activiteiten.  

Het succes van doel 2 zal gemeten worden aan de hand van de volgende indicatoren: 

 in de periode 2022-2025 hebben minstens 200 jongeren zich ingezet als vrijwilliger, hetzij op projectbasis, of 
voor een langere periode 

 in de periode 2022-2025 hebben minstens 2000 jongeren meegedaan aan activiteiten die door Fairtrade 
Gemeente vrijwilligers zijn georganiseerd, hetzij fysiek of online 

 ervan uitgaande dat Instagram een kanaal is dat door veel jongeren wordt gebruikt, is ons doel om het 
aantal Instagram volgers in de periode 2022-2025 te vergroten naar 10.000 volgers 

 er zijn 100 onderwijsinstellingen met de Fairtrade titel 
 in 2023 is er een vrijwilligersbeleid met specifieke aandacht voor jongeren. 

 
Doel 3: actieve kernteams 
Steeds meer kernteams worstelen met het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dit kan als gevolg hebben dat 
kernteams worden opgeheven, waarmee de Fairtrade titel verloren kan gaan. Deels heeft dit doel overlap met doel 
2, maar het aanvullen van de kernteams hoeft niet per se alleen met jonge vrijwilligers te gebeuren.  

Naast het werven van nieuwe vrijwilligers, kan eventueel ook gedacht worden aan innovatieve andere oplossingen, 
zoals bijvoorbeeld het samenvoegen van lokale kernteams tot een regionaal kernteam, of het kernteam laten 
overlappen met andere lokale (SDG) groepen. Ook zal er aandacht besteed worden aan de manieren waarop 
vrijwilligers behouden kunnen worden.  
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Het succes van doel 3 zal gemeten worden aan de hand van de volgende indicatoren: 

 kernteams zijn voldoende bemenst om de Fairtrade Gemeente campagne lokaal levend te houden 
 over de hele periode 2022-2025 zijn ten minste 1.000 vrijwilligers actief geweest voor de Fairtrade 

Gemeente campagne  
 in 2025 hebben 100 gemeenten de Fairtrade titel 
 daarmee worden 6 miljoen inwoners bereikt 
 in 2025 zijn er 175 Fairtrade organisaties en initiatieven (kerken, scholen, etc.). 

 
5. Strategie 
Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen hoe Fairtrade Gemeente Nederland de doelen wil bereiken. De verschillende 
onderwerpen zullen samen met de kerngroepen in actieplannen verder uitgewerkt worden. 

Strategie doel 1: Fairtrade op de agenda als wezenlijk onderdeel van de duurzaamheidsbeweging 
De landelijke organisatie zal de achterban informatie en instrumenten geven waarmee zij op hun beurt aan burgers 
en gemeentebestuur op een heldere manier kunnen uitleggen waarom het belangrijk is om de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en lonen van boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden onder de aandacht 
te blijven brengen als onderdeel van de brede duurzaamheidsbeweging. Daarbij wordt duidelijk gemaakt op welke 
wijze Fairtrade op de verschillende duurzaamheidsaspecten haar bijdrage levert. 

Voorbeeld: Er worden regelmatig klimaatdemonstraties georganiseerd. Als Fairtrade Gemeente campagne doen we 
hieraan mee met een spandoek of bord dat duidelijk maakt wat de bijdrage is van Fairtrade aan de SDG’s. 

Fairtrade en de SDGs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fairtrade draagt bij aan de realisatie van de SDGs en 
omgekeerd is dat ook het geval. In de criteria staat duidelijk omschreven hoe Fairtrade bijdraagt aan een groot deel 
van de Sustainable Development Goals. Met name aan doel 1 ‘Einde aan armoede’, levert Fairtrade – het betalen 
van een eerlijk inkomen – een structurele bijdrage.  

Tegelijkertijd is het voor Fairtrade Gemeente belangrijk om de eigen rol te benadrukken. Onze missie is om via een 
burgerbeweging in Nederland bij te dragen aan betere arbeidsomstandigheden en lonen van boeren, arbeiders en 
producenten in ontwikkelingslanden. Bij de acties die we nationaal en lokaal organiseren houden we deze missie in 
ons achterhoofd. 

Strategie doel 2: verjonging van de achterban 
Jongeren zijn bij uitstek actief op sociale media. Fairtrade Gemeente campagne gaat actief aan de slag met het 
aantrekkelijker maken van haar sociale media voor jongeren. Er zijn al heel wat scholen met de Fairtrade titel. Dat 
aantal willen we vergroten. En we willen deze scholen nadrukkelijker als ingang gebruiken om jonge vrijwilligers te 
werven. Natuurlijk zullen we de waardevolle input die uit het Heldencampagne traject is gekomen, meenemen in het 
aantrekken van jongeren. 

De Heldencampagne 
Begin 2019 heeft een focusgroep onder leiding van een expert op het gebied van branding gewerkt aan het maken 
van een plan om meer en beter jongeren te bereiken. Het resultaat hiervan was de zogenaamde ‘Heldencampagne’. 
Lessen die we zeker zullen meenemen uit de campagne is hoe we jongeren het beste kunnen inspireren om mee te 
doen met onze beweging. 

 Een platform bieden voor initiatieven, klein en groot, die bedoeld zijn om het systeem te veranderen. 
 Dichtbij brengen van het thema en helpen identificeren met boeren, arbeiders en producenten. 
 Tegenwerking framen als trigger om in actie te komen: millennials bewijzen dat het systeem veranderen 

wel degelijk kan! 
 Het licht, luchtig en optimistisch te houden. 
 Laten zien dat iedereen een held kan zijn: kleine acties kunnen een groot effect hebben. 
 Laten zien dat niks doen omdat het complex is, erger is dan niets doen en falen. 
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 Verbinden van mensen en initiatieven: Ieder zijn eigen pad, maar 
samen voor een grotere impact.  
 
Voor verdere informatie over de Heldencampagne verwijzen we naar 
de presentatie die daarover gemaakt is. 

Sociale media 
Veel jongeren zijn bezig met de wereld om zich heen, en willen graag 
bijdragen aan een betere wereld. Zij doen dat wel op een andere 
manier dan oudere generaties. Zij zijn veel actiever op sociale media 
en gebruiken dat als medium om zich te laten informeren, hun mening 
te geven en mee te doen aan bepaalde bewegingen en initiatieven. 

Een expert zal het Instagram account aantrekkelijker maken voor 
jongeren, hetzij door het uitwerken van beleid en/of door 
daadwerkelijke uitvoering.  

 

Scholen 
Scholen voor voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten zijn goede ingangen om jongeren te bereiken, 
zeker als deze opleidingen de Fairtrade School titel hebben. Er zal ingezet worden op het vergroten van het aantal 
opleidingen met deze titel. Daarnaast zullen handvatten en communicatiemiddelen ontwikkeld worden die de 
leerlingen/studenten inspireren om buiten hun school op vrijwillige basis actief te worden voor Fairtrade Gemeente 
Nederland.  

Jonge vrijwilligers 
Jongeren zijn best bereid om zich in te zetten als vrijwilliger, maar vaker dan oudere vrijwilligers doen ze dat graag 
op projectbasis, en willen ze zich niet voor jaren verbinden. Daarnaast vinden jongeren vrijwilligerswerk 
interessanter als ze er zelf voordeel uithalen, bijvoorbeeld doordat je de ervaring op je CV kan zetten.  

Kernteams worden regelmatig benaderd door geïnteresseerde jongeren, maar vaak haken zij voortijdig af. Het is niet 
helemaal duidelijk wat daarvoor de reden is. Hiermee wordt wel aangetoond dat jongeren interesse hebben in de 
activiteiten van de Fairtrade Gemeente campagne. Het is zaak om die energie vast te houden op een manier die bij 
de jongeren past. Dit hoeft niet per se direct bij te dragen aan het behalen van een titel. Het gaat om het bijdragen 
aan betere arbeidsomstandigheden van boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden door burgers te 
betrekken. Als jongeren daar andere ideeën voor hebben of dat op een andere manier willen uitvoeren, dan staat 
Fairtrade Gemeente Nederland daar open voor. 

Er zal een pilot opgezet worden waarbij in een gemeente een jongerencommissie wordt samengesteld die zich zal 
inzetten voor de Fairtrade Gemeente campagne. Deze commissie kan onderdeel zijn van het kernteam, of zal ten 
minste regelmatig overleg hebben met het kernteam. 

In de tweede helft van 2023 wordt een vrijwilligersbeleid ontwikkeld, waarin duidelijk wordt welke mogelijkheden 
en taken Fairtrade Gemeente Nederland ziet voor lokale en landelijke vrijwilligers (en specifiek jonge vrijwilligers), 
wat we verwachten van vrijwilligers en wat daartegenover staat.  
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Strategie doel 3: actieve kernteams 
Om de kernteams in stand te houden en daarmee de titels te halen en behouden zullen beide wegen bewandeld 
worden: meer vrijwilligers werven en nieuwe manieren om kernteams te vormen. Binnen de bestaande kernteams is 
veel ervaring, kennis en expertise op dit onderwerp die gedeeld kan worden, zodat andere kernteams daarvan 
kunnen profiteren. 

Op basis van de informatie vanuit kernteams gaan we in kaart brengen welke manieren van vrijwilligers werven er 
gebruikt worden en welke succesvol zijn. Ook maken we een overzicht van de verschillende vormen van kernteams 
die er zijn, of waarmee kernteams willen experimenteren. 

Tijdens regiobijeenkomsten zal dit onderwerp op de agenda staan zodat de kernteams onderling hun ervaringen met 
het werven van vrijwilligers en mogelijke nieuwe vormen kunnen uitwisselen. 

Vrijwilligers waarderen het dat ze onderdeel uit maken van een gemeenschap. Dit is goed te zien aan het 
enthousiasme waarmee wordt deelgenomen aan regionale en landelijke bijeenkomsten. In de toekomst zullen we 
op regelmatige basis een bijeenkomst organiseren over een relevant inhoudelijk thema, zodat vrijwilligers hun 
kennis en netwerk kunnen uitbreiden en verdiepen. 

Het bovengenoemde vrijwilligersbeleid heeft als aanleiding het betrekken van meer jonge vrijwilligers, maar zal 
uiteraard geldig en zinvol zijn voor vrijwilligers van alle leeftijden. 

6. Continuering van activiteiten 
Uiteraard blijven de werkzaamheden die de afgelopen jaren door de coördinator, geassisteerd door een stagiaire, 
uitgevoerd werden, ook de komende jaren doorgaan: 

 ondersteuning van de kernteams met inhoudelijke informatie en communicatiemiddelen 
 het organiseren van Fairtrade weken, landelijke bijeenkomsten en andere evenementen 
 het samenstellen van nieuwsbrieven en sociale mediaberichten 
 het actueel houden van de website 
 het zorgdragen van betaling door deelnemende gemeenten 
 het begeleiden en coördineren van titelaanvragen 
 het samenstellen van het activiteitenplan 
 het ondersteunen, monitoren en evalueren van de activiteiten 
 het samenstellen van het jaarverslag. 

 
7. Samenwerkingspartners 
Fairtrade Gemeente werkt op internationaal, nationaal en op lokaal niveau samen met een groot aantal partners, die 
allemaal hun eigen rol hebben. 

Fairtrade Gemeente maakt deel uit van een internationale beweging, Fair Trade Towns International. Er zijn ruim 
2.000 Fairtrade Gemeenten in meer dan 30 landen. Onderling worden ervaringen uitgewisseld, vooral tijdens de 
jaarlijkse conferenties. 

Fairtrade Nederland is op verschillende vlakken onze belangrijkste samenwerkingspartner. Fairtrade Nederland is 
verantwoordelijk voor het op de kaart zetten, uitbouwen en controleren van het Fairtrade keurmerk in Nederland. 
Dat doen ze bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met koffie- en chocoladebedrijven, te lobbyen bij de overheid 
voor betere wetgeving en door het Fairtrade keurmerk bekend te maken bij het grote publiek. Fairtrade Gemeent 
maakt gebruik van het kantoor van Fairtrade Nederland en Fairtrade Nederland draagt jaarlijks substantieel bij aan 
het Fairtrade Gemeente budget. De directeur is lid van het Fairtrade Gemeente bestuur.  
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Daarnaast zijn de gemeenten natuurlijk een belangrijke 
samenwerkingspartner. Het gebruiken en promoten van Fairtrade 
producten door de gemeente is een van de criteria om Fairtrade 
Gemeente te kunnen worden. Om de titel te houden dienen 
gemeenten een jaarlijkse bijdrage over te maken. Daarnaast kunnen 
gemeenten bijdragen door een vertegenwoordiger af te vaardigen in 
de kerngroep en financiële ondersteuning te geven aan de kerngroep. 
Veel gemeenten doen dit ook. De kerngroepen zijn verantwoordelijk 
voor de samenwerking met de gemeente, waarbij het landelijk bureau 
instrumenten en tools zal aanleveren. Op nationaal niveau werkt 
Fairtrade Gemeente samen met Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
VNG informeert haar leden over Fairtrade Gemeente. Daarnaast is 
VNG initiator van Gemeenten 4 Global Goals.  

Omdat de Global Goals een belangrijk onderdeel zijn van onze criteria, 
zullen we de samenwerking met SDG Nederland uitbouwen en lid 
worden van hun community. Ook de kernteams kunnen hier lid van 
worden en zo Fairtrade een duidelijker profiel geven binnen de Global Goals. 

Fairtrade Gemeente heeft regelmatig contact met platform wereldwinkel.nu en wil met hen en met Wereldwinkels 
Nederland verkennen of we vaker samen kunnen optrekken. Wereldwinkel vrijwilligers zijn vaak lid van kernteams 
en samenwerking met lokale wereldwinkels is een taak van de kerngroepen. 

EerlijkWinkelen bestaat niet meer, maar met Local Birds is een goede vervanging gevonden. Het Local Birds platform 
kan gebruikt worden om lokale ondernemers aandacht te geven. 

In het verleden heeft Fairtrade Gemeente gebruik gemaakt van de Young & Fair gastlessen. Contact onderhouden is 
lastig omdat het bestuur ieder jaar wisselt. Omdat Young & Fair belangrijk is voor het behalen van onze doelstelling 
op verjonging gaan we opnieuw de samenwerking met hen zoeken.  

Verder blijven we organisaties volgen die zich ook met Eerlijke Handel bezig houden, zoals Oxfam Novib, Solidaridad 
en FairFood. We haken aan bij hun campagnes als dat bij ons past en gaan ervoor zorgen dat wij bij hen meer op de 
radar staan. 

8. Fondswerving 
Om het toekomstplan uit te kunnen voeren, is er extra financiering nodig. Met de inkomsten vanuit de gemeenten 
en de bijdrage van Fairtrade Nederland heeft Fairtrade Gemeente Nederland een stabiele basis van waaruit de 
coördinator, communicatie en andere materialen betaald kunnen worden en de continuïteit gewaarborgd is. 

Er zal extra financiering gevonden moeten worden voor: 

- Het aantrekken van een social media expert die het Instagram account een extra impuls kan geven. 
- Het maken en uitvoeren van een plan om meer scholen voor voortgezet onderwijs, hogescholen en 

universiteiten te krijgen met de titel Fairtrade en het ontwikkelen van middelen om leerlingen/studenten te 
inspireren om ook buiten hun school actief te worden. 

- Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid, dat met name gericht is op het aantrekken van jongeren. 
- Plannen en projecten die voortkomen uit uitwerking van de strategie in actieplannen. 

 

 

 


