Werkgroep Fairtrade Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Jaarplan 2012
Inleiding:
Het Jaarplan 2012 bevat naast jaarlijkse reguliere doelstellingen, ook doelstellingen welke
afgeleid zijn van het strategische meerjarenbeleid van de Werkgroep Fairtrade Gemeente
Valkenburg a/d Geul.
Dit Jaarplan informeert op hoofdlijnen van de doelstellingen gepaard met concrete
activiteiten planning die de Werkgroep wil behalen in het jaar 2012.
In november 2011, de Werkgroep Fairtrade Gemeente Valkenburg a/d Geul heeft een brede
0-meting uitgevoerd om inzicht te verkrijgen op de huidige status van betrokkenheid van de
bewoners van Valkenburg a/d Geul inzake Fairtrade. In december 2011 en januari 2012 zijn
de eerste resultaten van deze meting geïnventariseerd. De resultaten en publicatie van deze
0-meting worden in 2012 gepland.
De planning en doelactiviteiten van de Werkgroep in 2012 zijn afgestemd op zowel de
resultaten van deze meting als de huidige middelen (menskracht en materieel) die de
Werkgroep beschikt. Gezien de (vooralsnog) magere bezetting van de Werkgroep, is het
verstandig om prioriteiten te maken in de keuze van activiteiten die uitgevoerd zullen
worden. We zullen dan ook streven naar een interne versterking.

Jaardoelstellingen:
1. Beleidsbeïnvloeding (beleidsaanbevelingen richting gemeente)
Omdat de Gemeente Valkenburg a/d Geul een voorbeeld functie dient te hebben voor zijn
bewoners, is het wenselijk dat binnen de Gemeente zelf fairtrade koffee/thee, koekjes maar
ook kantoormaterialen en dergelijke dat fairtrade en/of ecologisch verantwoord vervaardigd
worden gebruikt. De Werkgroep werkt dit jaar voor een blijvende aandacht voor fairtrade
binnen de Gemeente. Geconstateerd werd dat het huidige Inkoopbeleid van de Gemeente
Valkenburg a/d Geul eindigt in maart 2013. In de loop van 2012 brengt de Werkgroep een
beleidsadvies (en nodige informatie) naar de College van B&W zodat het nieuwe
inkoopbeleid Fairtrade gevoelig is. De Werkgroep zal ervoor pleiten dat een
Intentieverklaring wordt aangenomen waarin staat dat ook het toekomstige inkoopbeleid
m.b.t. relatiegeschenken, meubilairs, kantoormaterialen, enz. fairtrade, biologisch en/of
ecologisch verantwoord zijn.
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2. Bewustwording
De Werkgroep heeft als een van haar kerntaken de bewustwording inzake Fairtrade onder
de bewoners van Valkenburg a/d/ Geul bij te brengen. Om zo breed mogelijk het publiek te
bereiken en efficiënt om te gaan met weinig middelen en menskracht wordt aangehaakt met
landelijke en lokale activiteiten. Een samenwerkingsband met de betrokken organisaties die
deze activiteiten organiseren wordt aangegaan.
Dit jaar gaan we aansluiten bij landelijke activiteiten:
 De Week van de Smaak (29 september-9 oktober)
 World Fairtrade Week (3-13 oktober)
 Op lokaal niveau gaan we aansluiten met de Wereldwinkel Fairtradedag op 12 mei
 vlaaienbakdag IVN (29 juli)

3. PR en Communicatie
Om continue de aandacht voor Fairtrade aan het publiek en bedrijfsleven te waarborgen,
gaat de werkgroep de resultaten van de 0-meting publiceren.
Er wordt een kwartaal- nieuwsbrief uitgegeven waarin de laatste ontwikkelingen m.b.t.
Fairtrade worden vermeld. In deze nieuwsbrief worden organisaties of individuen die actief
zijn met fairtrade in het zonnetje gezet.
In overleg met de communicatie medewerker van de Gemeente wordt gekeken of het
mogelijk is een Fairtrade rubriek binnen de Gemeente website te plaatsen.
Verder worden de activiteiten en verdere ontwikkelingen rondom Fairtrade binnen de
Gemeente Valkenburg a/d Geul gepubliceerd in de landelijke Fairtrade Gemeente website.

Jaaractiviteiten 2012:
De Wereldwinkel Fairtrade dag
Op 12 mei wordt door de Wereldwinkel een Fairtrade dag georganiseerd. Het Fairtrade
Werkgroep gaat in samenwerking met de Wereldwinkel in Valkenburg a/d Geul een speciale
laagdrempelige activiteit organiseren om meer bekendheid te geven aan de diverse
Fairtrade producten die te verkrijgen zijn.

Week van de Smaak (29 september t/m 7 oktober)
Aardappel is het thema van de week van de Smaak. De Hoofdstad van de Smaak 2012 is
Amersfoort met als motto: ‘Ontmoeten op het knooppunt van de smaak’. Achterliggende
gedachte: samen eten verbindt mensen en culturen. Daarom staan activiteiten waar mensen
rondom lekker eten elkaar kunnen ontmoeten dit jaar extra in de belangstelling. De
ontmoetingen tijdens deze evenementen worden vergezeld door de lekkerste producten uit
de
streek.
De Week van de Smaak viert voor de 6e keer in het hele land het rijke aanbod aan
duurzame, ambachtelijke en smaakvolle producten, waar Nederlandse telers en tuinders aan
de bron staan. De Werkgroep gaat met de organisatoren in Valkenburg a/d Geul Fairtrade,
biologische en ecologische ingrediënten en recepten aandragen met aandacht voor lokaal
geproduceerde producten.
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Faitrade Week (25 oktober t/m 4 november)
De Fairtrade Week vindt dit jaar plaats van 25 oktober t/m 4 november. Alles staat in het
teken van Fairtrade. Een week lang wordt Nederland geprikkeld om fairtrade producten op
de boodschappenlijst te zetten. De Werkgroep wil laten zien dat dit heel eenvoudig is, want
het assortiment fairtrade gecertificeerde producten is veelomvattend en ook in Valkenberg
a/d Geul verkrijgbaar.
Een back-to-back folder over de Fairtrade Week en Week van de Smaak wordt samengesteld
en breed verspreid. De inzet van de Fairtrade Ambassadeurs wordt gevraagd.

Folder resultaat 0-meting
In december 2011 is er een 0-meting gehouden. Via een digitaal invulformulier werd de
algemene kennis en houding van de bewoners, maatschappelijke instellingen, horeca van
Valkenburg a/d Geul gemeten. De uitslag wordt geïnventariseerd en publiekelijk bekend
gemaakt in de vorm van een folder en via de media.

Nieuwsbrief
Om de drie maanden wordt een digitale nieuwsbrief uitgegeven en verstuurd naar de
Fairtrade
Ambassadeurs,
maatschappelijk
organisaties,
mondiale
groepen,
gemeenteraadsleden etc. Doel van de nieuwsbrief is om geïnteresseerden warm te houden
en op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen m.b.t. Fairtrade in de gemeente.

Aanvraagformulier Fairtrade Gemeente
Een van de doelen van de Werkgroep is de titel Fairtrade Gemeente voor Gemeente
Valkenburg a/d Geul te bemachtigen. De criteria en voorwaarden voor deze zijn niet zo
eenvoudig en vergen veel tijd, aandacht en concrete acties. De hele aanvraag procedure is
ook tijdrovend. Om dit efficiënt aan te pakken gaat een Werkgroepslid nu al beginnen met
het doorlopend bijhouden van de aanvraagformulieren.

Maar ook…
Naast bovengenoemde zichtbare activiteiten, doet de Werkgroep ook minder zichtbare
activiteiten zoals informatievoorziening naar de Gemeente Valkenburg a/d Geul toe over het
inkoopbeleid maar ook naar het bedrijfsleven toe over het brede aanbod van fairtrade
producten.
Daarnaast houdt de Werkgroep overleg en besprekingen met de Gemeente en andere
verwante organisaties en individuen over mogelijkheden voor samenwerkingsbanden over
diverse manieren om Fairtrade te promoten.
Ook de dwarsverbanden met andere formaties zoals het Millenniumplatform of de
afzonderlijke Particulier Initiatief groepen worden bekeken om de synergie te bevorderen.
Om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen, uitwisselen van kennis op het
gebied van fairtrade is het belangrijk om regelmatig naar scholingsbijeenkomsten te gaan.
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