
wat doet de held nu?10 jaar Fairtrade Gemeenten 



verleden en heden

de reis van de held

Ruben en Nina

de toekomst

OpbOuw van de presentatie



 de start van dit traject
Het is 29 juni 2018. Bestuur, regiocoördinatoren en campagnecoördinator Fairtrade Gemeenten buigen zich over de toe-
komst van de campagne. Met lef en visie besluiten zij dat een nieuwe campagne nodig is. Een heldenmerk. En niet zij, 
maar een groep jonge mensen, moet zich buigen over de vraag hoe dat eruit gaat zien. Wat een klasse!



 uitgangspunten
We erkennen en waarderen wat er is bereikt. We zijn gericht op impact behouden en vergroten. Vanwege de afhankelijke-
heid en van inzet en geld, is aantrekkingskracht cruciaal. Merkbewustzijn is belangrijk. Oude behouden en nieuwe ontwik-
kelen. Held zijn betekent: doen wat nodig is. 



 verleden en heden | 1
De Fairtrade Gemeente campagne is 10 jaar geleden opgericht om het gebruik van fairtrade producten onder consumenten 
te stimuleren, om zo de omzet van fairtrade te vergroten. Beïnvloeding van onderaf stond centraal in een grassroot-like 
beweging van lokale kernteams. In honderden gemeenten werd met succes gewerkt aan de titel 'Fairtrade Gemeente'.



 verleden en heden | 2
Nog steeds is in veel gemeenten een kernteam actief. Het échte momentum voor de campagne lijkt voorbij. Titelbehoud 
kost energie, ambassadeurs raken opgebrand of haken af, het onderwerp fairtrade verliest het van klimaat, en subsidies 
zijn weggevallen. De wereldhandel is, ondanks mooie resultaten in de campagne, niet veel eerlijker geworden. 



 verleden en heden | 3
Het is tijd voor de held om op te staan. Een nieuwe campagne, die aandacht vraagt voor de oneerlijke wedstrijd die 
talloze ondernemers (boeren en producenten) in ontwikkelingslanden spelen. We're in this game together. We willen een 
eerlijke wedstrijd. Niet omdat zij zielig zijn en wij ze moeten helpen, maar juist omdat we hetzelfde zijn. 



 de fOcusgrOep
Andrew, Karen, Karin, Maaike en Yvonne. Onder leiding van Francien van TR-IBU maakten zij in drie maanden en vijf 
strategiesessies een reis. De reis van de held. Ze verdiepten zich in het archetype van de held, in Millennials als primaire 
doelgroep én in de reis die de held van De Nieuwe Campagne (werktitel) maakt. Een topteam!



 de reis van de held?
De reis van de held is afkomstig uit de storytell ing. Alle hoofdpersonen in verhalen, maken de reis van de held. Die reis 
volgt een vast patroon. Het is een succesformule omdat het ons de mogelijkheid geeft om ons te identificeren met de 
held, zijn struggles en overwinningen. 

gewone wereld

speciale wereld

begin van de reiseinde van de reis
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Onze held
Voor merken die werken met brand archetypes en de kracht van storytell ing, geldt dat de belangrijkste speler (de held in het 
verhaal) altijd de klant is. Wie is hij (of zij), waar is hij mee bezig en wat houdt hem bezig? Welke reis maakt hij, en welke 
rol speelt het merk in zijn verhaal? 



 ruben en ninaWelkom in de wereld van 



 Wie zijn ruben en nina | 1
Ruben en Nina zijn 25 jaar. Ze hebben hun studies afgerond en staan aan het begin van hun werkzame leven. Zij stappen 
in een wereld die oudere generaties hebben gecreëerd, en vinden daar iets van. Zij ontdekken hun interesses en bepalen in 
deze fase van hun leven hun eigen morele kompas. 



 Wie zijn ruben en nina | 2
Ze zijn ongebonden en reizen graag. Volgen hun eigen pad, en ervaren dat ook als hun grondrecht. De wereld is hun dorp, 
ze hebben vrienden overal. 



 Wie zijn ruben en nina | 3
Ruben en Nina hebben een neus voor echtheid, en groot respect daarvoor. Ze zijn optimistisch en oplossingsgericht. Ze 
zijn vooral gericht op zingeving. Ze willen graag - natuurlijk met anderen - bijdragen aan iets dat groter is dan henzelf. 
Goed doen is een asset. Ze zijn te porren voor iets heldhaftigs. Daarvoor moet dat 'iets' wel dichtbij hen staan. 



 Wie zijn ruben en nina | 4
Ruben en Nina zijn avontuurlijke helden. Ontdekkende geesten met de wil om iets te betekenen voor de wereld. Ze zijn 
heldhaftig, ondernemend en jong. Ze voelen zich (en zijn!) verbonden met mensen over de hele wereld.



wat staat er op het spel?
Je eigen pad volgen. Je leven in eigen handen nemen. Jezelf ontwikkelen en verrijken. Niet met geld en bezit, maar met 
vrijheid, ervaringen en zingeving. Dat drijft Ruben en Nina. Dat grondrecht om je eigen pad naar succes te kiezen, zou 
voor iedereen moeten gelden. Het systeem, de wereld waarin wij leven, moet dat mogelijk maken. 



hun call tO adventure | 1
Ruben en Nina vinden dat overheden en bedrijven in dat systeem hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze ontdekken 
dat dat niet gebeurt, en zien wat de gevolgen daarvan zijn voor henzelf, en hun vrienden dichtbij en in het buitenland. 



hun call tO adventure | 2
Oudere generaties praatten erover maar veranderden het niet. Zij gaven het op, accepteerden dat het leven nu eenmaal niet 
eerlijk is. Wat een losers!  Dan gaan wij het gewoon doen!



 tegenspelers | 1
Op hun reis komen Ruben en Nina een aantal tegenspelers tegen. De eerste is natuurlijk die oudere die ze vertelt dat de 
wereld nu eenmaal niet eerlijk is.



 tegenspelers | 2
De tweede wil ze laten zien dat de wereld weliswaar oneerlijk is, maar zij daar zelf geen last van hebben. ''Focus je nou 
maar op wat dichtbij en bekend is,'' zegt hij. 



 tegenspelers | 3
De derde zegt: ''Waar maak je je druk om? Wat hebben we aan een eerlijke wereld als deze dreigt te verdwijnen? Wat we 
nodig hebben, is een focus op duurzaamheid en klimaat.'' 



 tegenspelers | 4
Een vierde tegenspeler brengt Ruben en Nina maar wat graag in de war, met de complexiteit van het thema. ''Wanneer 
doe je nu eigenlijk goed? Zelfs fairtrade partijen zijn het oneens over wat eerlijk is. Als zij het al niet weten...''



 tegenspelers | 5
De laatste tegenspeler is een wantrouwige purist, die Ruben en Nina laat zien dat ze alleen underdogs kunnen vertrouwen. 
''Je gelooft toch niet écht dat grote partijen het écht menen?'' zegt hij. Waardoor alleen initiatieven in de niche een kans 
krijgen, en het grote systeem niet verandert. 



Generation Z

 de nieuwe campagne als mentor | 1
De Nieuwe Campagne is in het verhaal van Ruben en Nina een mentor, en helpt ze door: 

- een platform te bieden voor initiatieven, klein en groot, die wél bedoeld zijn om het systeem te veranderen



Generation Z

 de nieuwe campagne als mentor | 2
De Nieuwe Campagne helpt Ruben en Nina door: 

- dichtbij brengen van het thema en helpen indentificeren met ondernemers, producenten en boeren



Generation Z

 de nieuwe campagne als mentor | 3
De Nieuwe Campagne helpt Ruben en Nina door: 

- tegenwerking te framen als trigger om juist in actie te komen: wij Millennials gaan bewijzen dat het wél kan!



Generation YGeneration Z

 de nieuwe campagne als mentor | 4
De Nieuwe Campagne helpt Ruben en Nina door: 

- het l icht, luchtig en optimistich te houden



Generation YGeneration Z

 de nieuwe campagne als mentor | 5
De Nieuwe Campagne helpt Ruben en Nina door: 

- laten zien dat iedereen een held kan zijn: kleine acties kunnen een groot effect hebben



Generation YGeneration Z

 de nieuwe campagne als mentor | 6
De Nieuwe Campagne helpt Ruben en Nina door: 

- laten zien dat niets doen omdat het complex is, erger is dan proberen en falen, en ruimte geven aan hun ontdekkingsreis



Generation YGeneration Z

 de nieuwe campagne als mentor | 7
De Nieuwe Campagne helpt Ruben en Nina door: 

- verbinden van initiatieven en mensen: ieder zijn eigen pad maar samen voor een grotere impact



de reis | 1
Ruben en Nina zijn avontuurlijke helden, die op ontdekkingsreis gaan. Ze hebben geen vastomlijnd plan, geen duidelijke 
stip aan de horizon. Hun intrinsieke motivatie ligt in de vraag wat eerlijk eigenlijk is, en hoe ze kunnen en willen bijdragen 
aan een eerlijker wereld. 



de reis | 2
Factchecking maakt daar een belangrijk deel vanuit. Hun eigen pad (en waarheid) ontdekken en volgen als groot goed. Be-
palen wat zij kunnen doen om wél bij te dragen aan een eerlijker wereld, ondanks de skeptici, betweters en ongelovigen 
die zij tegenkomen. 



 succes | 1
Wat succes is, komt voor Ruben en Nina in uiteenlopende vormen. Succes kan die geweldige ontmoeting met een onder-
nemer in Azië zijn, hun eigen fairtrade merk, een festivalachtig event dat gelijkgestemden verbindt, of die ene vriend die 
besluit ook eens fairtrade producten te kopen. 



 succes | 2
Het grote plaatje of een klein verhaal. Alles wat helpt bij het creëren van een systeem dan klopt. Succes is altijd persoon-
lijk, en dichtbij. Anderen inspireren en een voorbeeld zijn, dat voelt heerlijk!



 Waarden
De waarden die De Nieuwe Campagne deelt met Ruben en Nina, zijn:
- eerlijkheid  - ontdekken wat klopt    - omarmen van complexiteit  - optimisme
- initiatief, uitdagingen aangaan en actiegerichtheid   - alleen en samen   - ieder op zijn eigen manier



 ritueel / 1
De Nieuwe Campagne is een platform voor initiatieven. Ruben en Nina voelen zich er thuis, en blijven dat voelen, door: 



 ritueel / 2
- voortdurende inspiratie en uitdaging om hun eigen pad te ontdekken
- vrijheid en ruimte om te bepalen wat waar is, en om wel of niet iets te doen
- optimisme, gelijkwaardigheid en het uitblijven van een oordeel



 ritueel / 3
- verhalen die het onderwerp dichtbij brengen
- het vieren van successen en duidelijkheid over resultaten
- verbinding met anderen



de toekomst: de reisgids
Dit betekent iets voor De Nieuwe Campagne. Wat dat is, of kan zijn, hebben we uitgebreid besproken. Het laat zich het 
beste vertellen aan de hand van de rol van de campagne als mentor in het verhaal van Ruben en Nina. Deze mentor heeft 
het karakter van de reisgids. 



A

B

de route van a naar b
Dit betekent iets voor De Nieuwe Campagne. Wat dat is, of kan zijn, hebben we uitgebreid besproken. Het laat zich het 
beste vertellen aan de hand van de rol van de campagne als mentor in het verhaal van Ruben en Nina. Deze mentor heeft 
het karakter van de reisgids. 



A

B

de 7 uitgangspunten van b
Ruben en Nina zijn op weg van A naar B. B is de ideale situatie. De wereld die eerlijk is. Waarin het allemaal niet meer 
complex is. We bepaalden met elkaar wat die ideale situatie is, volgens ons. 



1. eerlijke wereld, eerlijke regels



2. transparante handel, niet cOmplex



3. leefbaar lOOn voor iedereen



4. fatsoenlijke arbeidsOmstandigheden
   vOOr iedereen



5. geen slavernij, geen kinderarbeid



6. ook klimaat-issues? 
ja. maar en/en, niet Of/Of.



7. ook dichtbij-issues? 
ja. maar en/en, niet Of/Of.



sOcial footprint 
Het gaat hier dus over footprint. Maar niet je groene footprint, maar je rode. De social footprint die je achterlaat in je 
leven op weg van A naar B.  



A

B

de 5 routes naar b
Ruben en Nina zijn op weg van A naar B. B is de ideale situatie. Een ontdekkingsreis naar een wereld die eerlijk is. De 
NIeuwe Campagne biedt ze vijf routes. 



rOute 1: Wensen en verlangen
Dit gaat over dichtbij brengen, verhalen vertellen, ontmoeten, je eigen ambitie kennen, inspiratie, je eigen pad ontdekken, 
een goed gevoel, individueel, motivatie, gunnen, harmonie en impact. 



rOute 1: Wensen en verlangen

Reizen

Social footprint
meter (tool)

Impactgesprekken*

* mogelijk samen 
met babyboomers
(ivm nalatenschap) 



rOute 2: begrijpen
Dit gaat over weten, fact checken, resultaten laten zien, duiden, transparantie, wegnemen van complexiteit, onderzoek en 
journalistiek. 



rOute 2: begrijpen

Netflix docu

Whatsapp chatbox

Podcasts / TED

Video snacks

Colleges*

* mogelijk samen 
met babyboomers
(ivm nalatenschap) 

Fact check jury



rOute 3: verbinden
Dit gaat over weten dat je niet alleen bent, community, reizen en ontmoeten, netwerken, events, successen vieren, dicht-
bij en ver weg, sparringspartners, coaching, zichtbaar en niet abstract, twinning. 



rOute 3: verbinden

Reizen

Reisblog en -vlog
(Andrew)

Events

Meet-ups zoals 
'lees'-clubs

Social media 
vloggen

Verhalen vertellen



rOute 4: groter maken
Dit gaat over politieke lobby, bewustwording, impact laten zien, inspireren, samen dingen doen, beïnvloeding, mensen in 
beweging brengen, een voorbeeld zijn, bloggen/vloggen, verhalen vertellen. 



rOute 4: groter maken

Kookprogramma

Influencers

Absurdistische 
tegenstell ingen laten 
zien (bv mag ik naar 
de WC?).

Roadmap van 
(bestaande) 
initiatieven



rOute 5: doen
Dit gaat over instant gratification, koopgedrag, stemmen, kleine acties, organiseren, challenges die impact laten zien, 
lokaal en landelijk, supporten, coachen, doneren, samenbrengen. 



rOute 5: doen

Challenges, bv
- kook een week 
met...
- elke dag 1 eerlijk
product
- alleen faire koffie

Competitie tussen
universiteiten

Eerlijk winkelen

Online kopen

 



 conclusies: swOt / 1
De conclusie vanuit TR-IBU: om het onderwerp fairtrade (en dit is bewust breder dan: de campagne) naar de toekomst te 
brengen, is een andere insteek nodig. De Nieuwe Campagne is eigenlijk een platform voor iedereen die een held wil zijn. 

Strengths: 

- heldhaftig én verbindend
- held past bij Millennials en bij actuele trends
- erkennen van oudere generaties (nalatenschap)
- erkennen van bestaande initiatieven



 conclusies: swOt / 2
De conclusie vanuit TR-IBU: om het onderwerp fairtrade (en dit is bewust breder dan: de campagne) naar de toekomst te 
brengen, is een andere insteek nodig. De Nieuwe Campagne is eigenlijk een platform voor iedereen die een held wil zijn. Er 
zijn 

Weaknesses: 

- vereist andere manier van werken
- voorbij ego en eigen gelijk
- huidige imago fairtrade en concurrentie duurzaamheid



 conclusies: swOt / 3
De conclusie vanuit TR-IBU: om het onderwerp fairtrade (en dit is bewust breder dan: de campagne) naar de toekomst te 
brengen, is een andere insteek nodig. De Nieuwe Campagne is eigenlijk een platform voor iedereen die een held wil zijn. Er 
zijn 

Opportunities: 

- uberhaupt toekomst voor thema fairtrade
- dichtbij brengen van het onderwerp
- Millennials aantrekken
- doorgeven eigenaarschap (nalatenschap)
- samen in plaats van wij vs zij
- interessant voor financiers



 conclusies: swOt / 4
De conclusie vanuit TR-IBU: om het onderwerp fairtrade (en dit is bewust breder dan: de campagne) naar de toekomst te 
brengen, is een andere insteek nodig. De Nieuwe Campagne is eigenlijk een platform voor iedereen die een held wil zijn. Er 
zijn 

Threats: 

- behoudendheid en angst voor verandering 
- financiering
- inhoudeijke koers: jonge zielgevers nodig



prangende vragen
We vinden het best spannend. We zijn benieuwd naar wat jull ie er van vinden. Hoe jull ie de verhouding en aansluiting zien 
met de bestaande Fairtrade Gemeente campagne. Welke kansen zien jull ie? En waar zien jull ie tegenop? En niet onbe-
langrijk: hoe nu verder? 



 Woorden van dank
Wat begin 2019 begon als een spannend avontuur van zes nagenoeg onbekenden, werd een teameffort die zijn weerga 
niet kent. Vanuit TR-IBU alle respect en bewondering voor de verantwoordelijke, bewuste en creatieve houding van alle 
focusgroepleden. Speciaal woord van erkenning voor Karin die open, eerlijk én krachtig invulling gaf aan een lastige klus. 


