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Startnotitie Voorschoten Fairtrade gemeente 

Inleiding 

“Fairtrade gemeente” is een titel die aangeeft dat in de gemeente winkels, 

horeca, bedrijven en instellingen, organisaties en de lokale overheid 

samenwerken voor meer eerlijke handel. Een gemeente kan die titel verdienen 

als ze kan aantonen dat ze voldoet aan een zestal criteria die zijn ontwikkeld 

door het landelijk campagneteam Fairtrade Gemeente. 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 boeren en producenten 

kunnen investeren in zichzelf, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven. 

Daarbij schenken zij bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra 

aandacht aan het milieu.  

Het publieksinitiatief begon in het plaatsje Garstang in Engeland in 2001. Het is 

inmiddels in Groot-Brittanië en België een groot succes. In Nederland startte de 

campagne in 2007 op initiatief van ICCO, Landelijke Vereniging van 

Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar en de Vereniging COS Nederland. De 

eerstgenoemde drie organisaties vormen momenteel de stuurgroep van de 

campagne. Op 9 maart 2009 kregen de eerste twee Nederlandse gemeenten de 

titel uitgereikt: Goes en Groningen. Momenteel zijn er in ons land 78 Fairtrade 

gemeenten en in 131 wordt eraan gewerkt om die status te behalen. In de 

omgeving van Voorschoten hebben de gemeenten Teylingen, Wassenaar en 

Noordwijk de Fairtrade status behaald en is Leiden ermee bezig. 

Er bestaat in Voorschoten al sinds 1994 een Wereldwinkel, die eerst in de hal 

van de Dorpskerk en nu in de Schoolstraat is gevestigd. Verder bestaat er sinds 

2014 een Eerlijk Winkelen route en is er bij de gemeente al enige tijd sprake 

van een duurzaam inkoopbeleid. Ook is er onlangs een SuperFair winkel 

geopend op het Treubplein. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 10 november 

2016 unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt 

verzocht stappen te zetten om van Voorschoten een herkenbare fairtrade 

gemeente te maken.  
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De criteria 

Wanneer een gemeente aan de volgende zes criteria van de Fairtrade 

campagne voldoet komt de gemeente in aanmerking voor de titel Fairtrade 

Gemeente. De gemeente is dan aantoonbaar op verschillende fronten actief in 

eerlijke handel. 

1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te 

behalen. Als de gemeente de titel al in handen heeft, dan zorgt de werkgroep 

ervoor dat de gemeente de titel ook blijft behouden. De lokale werkgroep stelt 

jaarlijks een verantwoording op, waaruit moet blijken dat de gemeente nog 

steeds aan de criteria voldoet. De werkgroep bestaat uit een heterogene groep 

met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de samenleving, 

waaronder indien mogelijk iemand van de gemeente.  

Indicatoren voor het behalen van criterium 1:  

• Er is een lokale werkgroep actief.  

• De werkgroep heeft een werkplan ontwikkeld voor de campagne.  

• De werkgroep houdt de lokale campagnepagina up-to-date.  

• De gemeente neemt zitting in of steunt de lokale werkgroep. 
 

2. De Gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade producten in. 

De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen vertalen hun 

steun voor fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar.  

  Indicatoren criterium 2:  

• De gemeente koopt fairtrade koffie en thee (eventueel te vervangen door 

fairtrade koffie en cacao) in. De principes voor eerlijke handel zijn bovendien 

verankerd in het inkoopbeleid van de gemeente. Dit kan de werkgroep aantonen 

door middel van het inkoopbeleid, door een raadsbesluit of een door de raad 

aangenomen motie waarin de gemeente de keuze voor eerlijke handelsprincipes 

expliciet heeft benoemd.  

• 60% van het totale volume koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade 

koffie en cacao) die aangeschaft is door de gemeenten voldoet aan de criteria 

van eerlijke handel. De gemeente heeft zich middels een raadsbesluit 

uitgesproken om binnen vijf jaar 100% koffie en thee (eventueel te vervangen 

door fairtrade koffie en cacao) aan deze criteria te laten voldoen.  

• In de kantine van de gemeente worden minstens vier eerlijke producten 

aangeboden.  

• De werkgroep kan aantonen dat via de interne en externe 

communicatiemiddelen van de gemeente bekendheid wordt gegeven aan de 

campagne zodat alle medewerkers van de gemeente, maar ook alle inwoners van 

de gemeente op de hoogte zijn van de lokale Fairtrade Gemeente campagne.  
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• De gemeente levert praktisch of financieel een bijdrage aan de campagne. 

 

3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht. De 

plaatselijke horeca serveert fairtrade producten. Winkels en horeca laten 

duidelijk zien dat zij een fairtrade aanbod hebben.  

  Indicatoren criterium 3:  

• In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. 

Daarnaast serveren de horecazaken fairtrade producten en informeren zij de 

klant hierover. 

 

Aantal winkels en horecazaken bij een inwoneraantal tot 30.000:  

Supermarkten: 3  

Giftshops en huishoudelijke winkels: 2   

Wereldwinkel: 1 

Vrije tijd en recreatie: 1 

Horeca: 2 

Overige branches: 1  

 

 

4. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten. 

Er worden, bijvoorbeeld op scholen, activiteiten georganiseerd om de kennis 

over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.  

Indicatoren criterium 4:  

• Bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij eerlijke producten inkopen  en 

gebruiken. 

• Bedrijven en organisaties gebruiken minimaal fairtrade koffie en thee (eventueel 

te vervangen door fairtrade koffie en cacao), en bij voorkeur ook andere 

producten, zoals fruit en zoetwaren in de kantine en bijvoorbeeld fairtrade 

kerstpakketten.  

• Op hun website, in hun bedrijfsblad of via andere communicatiekanalen geeft  

het bedrijf of de organisatie aan dat zij fairtrade producten gebruiken. 

 

Aantal bedrijven en organisaties bij een inwoneraantal tot 30.000:  

Bedrijven: 2 

Maatschappelijke organisaties: 4 

 

 

5. Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de 

campagne. Ook organiseren zij evenementen, bijvoorbeeld bij het behalen van 

de titel, en ontwikkelen zij een strategie om de campagne lang in het nieuws te 
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houden. Op de website van de campagne worden allerlei voorbeelden getoond 

en ideeën gegeven voor het behalen van voldoende media-aandacht.  

Indicatoren criterium 5:  

• Er is een knipselmap met een verzameling van artikelen of bijdragen aan 

radio of televisie. Er zijn minimaal zes inhoudelijke artikelen verschenen 

of optredens in de media geweest.  

• Er bestaat een communicatieplan waarin staat: wat, wordt aan wie, waar 

en wanneer op welke  wijze gecommuniceerd?  

• Het publiciteitsevenement heeft plaatsgevonden.  

• De werkgroep zorgt ervoor dat hun eigen gemeente-pagina op 

www.fairtradegemeenten.nl  altijd up-to-date is. Daarnaast wijst de 

werkgroep inwoners van de gemeente, maar ook  media erop dat ze hier 

informatie kunnen vinden welke bedrijven, winkels en organisatie  er in 

hun gemeente meedoen aan de campagne. 

 

6. Het zesde criterium is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, oftewel 

MVO. Er bestaan naast fairtrade steeds meer initiatieven die een goede 

bijdrage leveren aan een betere wereld. De Fairtrade Gemeente campagne wil 

deze initiatieven waarderen. Daarom krijgen deze initiatieven een plek in het 

zesde criterium voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de 

Handleiding Algemeen (juni 2013) staan een aantal opties opgenomen hoe het 

criterium ingevuld kan worden. 

   Verschillende opties om aan dit criterium te voldoen: 

• winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen 

bestrijden (minimaal 2 winkels) 

• bedrijven en winkels met andere duurzame initiatieven (MVO breed) 

(minimaal 4 bedrijven) 

• fairfinance 

• debattenreeks over MVO 

• MVO award 

• Klimaat 

• Een eigen initiatief bedenken 

 

 

Bron: Handleiding Fairtrade Gemeente Algemeen, juni 2013. www.fairtradegemeenten.nl  

FvdA, 21 juni 2017 

 

http://www.fairtradegemeenten.nl/

