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Fairtrade Gemeente

Fairtrade Gemeente is een eretitel

die aangeeft dat de gemeente 

bijzonder veel aandacht heeft voor 

fairtrade. 



Wat is fairtrade?

• Minimumprijs

• Langdurige handelsrelaties

• Voorfinanciering mogelijk

• Fairtrade premie voor ontwikkeling

• Geen kinder- en dwangarbeid

• Mannen en vrouwen gelijkwaardig beloond

• Zorg voor het milieu



Werken aan Fairtrade Gemeente

• 29 Fairtrade Gemeenten, 90 werkgroepen actief

• Titel behaald: Eindhoven, Venlo, Sittard-Geleen, Tilburg



Stappenplan

1. Start campagne in gemeente

2. Werken aan zes campagnecriteria

3. Titel Fairtrade Gemeente bij halen criteria

4. Behoud titel



Campagne criteria

1. Lokale werkgroep

2. Lokale overheid steunt fairtrade

3. Winkels en horeca verkopen fairtrade

4. Organisaties/bedrijven gebruiken fairtrade

5. Media-aandacht en evenement

6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



1. Lokale werkgroep

• Ondernemers, particulieren, Wereldwinkel, vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties

• Vertegenwoordiger van de gemeente

• Officiële vorm zoals stichting is niet nodig



2. Lokale overheid steunt fairtrade

• Aanbestedingen

• Debat over fairtrade

• Medewerker in de werkgroep of budget voor de campagne 

• Inzet interne en externe communicatiekanalen 

• Fairtrade inpassen in nieuwe en bestaand beleid



3. Winkels en horeca verkopen fairtrade

• Aantallen afhankelijk van het aantal inwoners



4. Organisaties/bedrijven gebruiken fairtrade

• Aantallen afhankelijk van het aantal inwoners



5. Media-aandacht en evenement

• Evenement dat media-aandacht trekt, bijvoorbeeld bij het 
behalen van de titel

• Communicatieplan



6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• De werkgroep zet een initiatief op om 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de gemeente te 
stimuleren

• Meerjarig of kortlopend project, bijvoorbeeld op het gebied van 
biologische of streekproducten of duurzame energie



Toelichting bij criterium 2

“Lokale overheid steunt fairtrade”

Wat wordt van de gemeente verwacht?



Gemeentelijke betrokkenheid

• De gemeente kan zich uitspreken vóór fairtrade in hun 
beleid via een raadsbesluit of door een door de raad 
aangenomen motie.  

• Het college zet het onderwerp fairtrade op de agenda en 
bekijkt of dit in te passen is in het bestaande beleid op het 
gebied van internationale samenwerking, duurzaam 
inkopen en educatie.



Handelen

• De gemeente dient zich niet alleen uit te spreken voor 
fairtrade, maar de gemeente moet daar ook zelf naar 
handelen. Dit handelen bestaat voor een groot deel uit 
het opnemen van de principes van eerlijke handel in haar 
inkoopbeleid.

• Denk bij duurzaam inkopen van gemeenten o.a. aan 
producten in de kantines, koffieautomaten, natuursteen, 
hout, dienstkleding, relatiegeschenken en kerstpakketten.



Bewustwording gemeentepersoneel

• Fairtrade dag

• Fairtrade wijnproeverij

• Gezamenlijk een opbrengst genereren voor een goed 

(millennium)doel

• Vrijwilligerswerk doen



Voorlichting op scholen

• Portefeuillehouder gaat langs de scholen om te vertellen 

over fairtrade

• Maatschappelijke fairtrade stage

• Projectweken over duurzaamheid, fairtrade, 

streekproducten etc.



Millenniumgemeente & Fairtrade Gemeente

• De Fairtrade Gemeente campagne sluit goed aan op 

Millennium Gemeente.

• Als Fairtrade gemeente zet je millenniumdoel 1 en 8 op de 

kaart!



De 8 millenniumdoelen

Extreme armoede 
en honger zijn 
uitgebannen

Alle jongens en 
meisjes gaan 
naar school

Mannen en 
vrouwen hebben 
dezelfde rechten

Kindersterfte is 
sterk 
afgenomen

Minder vrouwen 
sterven door 
zwangerschap

De verspreiding van 
ziekten van ziekten 
als AIDS en malaria 
is gestopt

Er leven meer 
mensen in een 
duurzaam 
leefmilieu

Er is meer 
eerlijke handel, 
schuldverlichting 
en hulp



Triple-P

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een 

vorm van ondernemen gericht op de triple-P benadering.



Triple-P



De 3 P’s van Weert

• Werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid,
politieke betrokkenheid, uitbesteding en de economische 
effecten van de diensten en producten > PROFIT

• Milieu, biodiversiteit (variatie van aantal soorten planten en 
dieren) > PLANET 

• Leefbaarheid (hierbij gaat het om de gebruiks- en 
belevingswaarde van een wijk of buurt) > PEOPLE

• Het gaat erom een balans te vinden tussen people, planet en 
profit.

• Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor 
zowel het bedrijf als de samenleving.



De gemeente Weert als bedrijf

• Duurzaamheidscoördinator

• Aandacht aan het belang van (drink)waterbesparing 

• Energiemarkt

• Groenste stad van Nederland in 2012

• Duurzaamheidslening 

• Starterslening eerste eigen woning

• Duurzaamheidsmeter



In de praktijk

Fairtrade Gemeente worden, hoe gaat dat?



Mijn motivatie voor fairtrade



Mijn motivatie voor fairtrade



Mijn motivatie voor fairtrade



Voorbeelden van acties



Werkgroep

• Enthousiasmeren bevolking Weert

• Acties organiseren

• Tellingen fairtrade binnen de bedrijven en 

maatschappelijke organisaties in Weert

• Eigen initiatieven bevordering van Fairtrade



Werkgroep

Werkgroep Fairtrade Gemeente Weert


