Jaarplan 2013
Fairtrade Werkgroep Valkenburg

Inleiding
In dit jaarplan 2013 vindt u de jaardoelstellingen van de Fairtrade Werkgroep en de concrete
activiteiten die dienen om deze doelen te bereiken. Het plan bevat naast jaarlijkse reguliere
doelstellingen, ook doelstellingen welke afgeleid zijn van het strategische meerjarenbeleid
2012-2015 van de Werkgroep Fairtrade Gemeente Valkenburg a/d Geul.

Jaardoelstellingen
De doelstellingen van de Fairtrade Werkgroep Valkenburg zijn beleidsbeïnvloeding en
bewustwording op het gebied van fairtrade. Daarnaast wil de werkgroep dit jaar concrete
stappen zetten om de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te gaan behalen.

1. Beleidsbeïnvloeding
De Werkgroep werkt dit jaar aan een blijvende aandacht voor fairtrade binnen de
Gemeente. Naar alle verwachting zal de Gemeente vanaf mei 2013 fairtrade koffie en thee
inkopen. Daarnaast is een advies aan de gemeente uitgebracht om aan alle indicatoren
behorende bij het criterium voor de gemeente te voldoen uitgebracht. In 2013 zal de
werkgroep de implementatie hiervan monitoren. Ook zal de werkgroep zich inzetten om
communicatie over fairtrade en de Fairtrade Gemeente Campagne binnen de gemeente en
vanuit de gemeente naar buiten toe te bevorderen.

2. Bewustwording
De werkgroep heeft als een van haar kerntaken het vergroten van bewustwording inzake
fairtrade onder de bewoners van Valkenburg a/d Geul. 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. Bewustwording wordt bereikt via
verschillende communicatie middelen. Om continue de aandacht voor fairtrade aan het
publiek en bedrijfsleven te waarborgen, heeft de werkgroep in 2012 een communicatieplan
gemaakt. Hiervan is een herziene versie (d.d. 01-01-2013) gemaakt op basis van lessons
learned en nieuwe inzichten.
Horeca & ondernemers
In 2012 heeft de werkgroep prioriteit gelegd bij de Gemeente Valkenburg. Inmiddels is er
een stevige fundering gelegd voor fairtrade binnen de gemeente. In 2013 zal de werkgroep
specifiek inzetten op de doelgroep horeca en ondernemers. Doel is deze groep bewust te
maken van de mogelijkheden op het gebied van fairtrade en om zoveel mogelijk
ondernemers te enthousiasmeren om fairtrade producten in het assortiment/ aanbod op te
nemen en te verkopen.
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3. Werken aan het behalen van de titel ‘Fairtrade Gemeente’.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de werkgroep veel gedaan om de criteria te behalen die
nodig zijn om een Fairtrade Gemeente te worden. Op dit moment wordt met name gewerkt
aan criterium 2 wat gericht is op het handelen van de Gemeente. De werkgroep is
voornemens om in 2013 de volgende stappen richting de titel te zetten:





Buiten het gemeentelijke criterium, moeten nog een aantal puntjes op de i gezet
worden m.b.t. andere indicatoren.
Uitbreiden van de werkgroep met 1 of 2 leden. De werkgroep wil waarborgen dat als
de titel is behaald er voldoende capaciteit is om de titel in de jaren daarna te
waarborgen.
Uitvoeren inventarisatie/ fairtrade meting om te bekijken of we werkelijk aan alle
criteria voldoen. Dit houdt o.a. in dat winkels en horecazaken bezocht moeten
worden om te bekijken of hun aanbod inderdaad voldoende is.

Als aan bovenstaande zaken is voldaan zal de werkgroep in overleg met de gemeente
besluiten of en wanneer zij de titel wil aanvragen. De stappen die dan gezet moeten
worden zijn:



Invullen aanvraagformulier
Organiseren van uitreiking titel ‘Fairtrade Gemeente’

Jaaractiviteiten 2013
Inventarisatie/Fairtrade meting
In 2013 zal de Fairtrade Werkgroep een nieuwe fairtrade meting uitvoeren. De vorige (de
nulmeting) heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2011.
Fairtrade Dag: Lancering Fairtrade Wandeling (11 mei 2013)
Op 11 mei zal de werkgroep de Fairtrade Wandelroute lanceren. Deze activiteit wordt in het
eerste kwartaal van 2013 verder uitgewerkt. Naast de lancering zal de wandeling op
verscheidene manieren het gehele jaar door gepromoot worden.
Jaarlijkse Vlaaienbakdag 2013 – Kasteeltuin Oud Valkenburg
In 2012 heeft de werkgroep deelgenomen aan deze dag. De reacties op de aanwezigheid van
de werkgroep waren positief. Het voornemen is om ook in 2013 weer aanwezig te zijn en
fairtrade te promoten.
Fairtrade Week (datum nog niet bekend)
In deze week 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. De werkgroep zal in 2013 activiteiten uitwerken om tijdens deze week uit te
voeren. Een mogelijkheid is om tijdens de Fairtrade Week een Fairtrade, Streek & Biofair bij
de HANOS te Valkenburg te organiseren gekoppeld aan informatie in het HANOS magazine.
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Overigen
Naast bovengenoemde zichtbare activiteiten, houdt de werkgroep overleg en besprekingen
met de Gemeente en andere verwante organisaties en individuen over mogelijkheden voor
samenwerkingsverbanden over diverse manieren om fairtrade te promoten. Ook de
dwarsverbanden met andere formaties zoals het Platform Wereldburgerschap 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.

PR & Communicatie 20131
De Fairtrade Werkgroep wil dit jaar een professionele folder laten drukken. Mogelijk kan dit
in combinatie met een klein boekje waarin een eerlijk winkelen lijst is opgenomen,
aangevuld met fairtrade recepten en bijvoorbeeld de fairtrade wandeling. Mogelijkheden
hiervoor worden in het eerste kwartaal van 2013 onderzocht.

Output 2013
Presentaties/evenementen
Presentatie voor ondernemers (via VOC)
Optioneel: Fair, Streek&Bio markt bij de HANOS
1 publiciteitsevenement
Geprinte media
Minimaal 2 inhoudelijke artikelen
Minimaal 2 persberichten n.a.v. activiteiten
Email, Internet & Social Media
4 nieuwsbrieven
Minimaal 1 facebook bericht per week
Maandelijkse update
www.fairtradegemeenten.nl/Valkenburg aan de Geul
Bijhouden van pagina op website van de gemeente.

Doelgroep
Valkenburgse ondernemers
Valkenburgse ondernemers
Inwoners van Valkenburg
Inwoners van Valkenburg
Inwoners van Valkenburg
Ambassadeurs, B&W, Gemeenteraad
Facebook publiek (69 likes)
Algemeen
Algemeen
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Voor een compleet overzicht m.b.t. communicatie verwijzen wij naar het communicatieplan, herziene versie
01-01-2013
4

Fairtrade Werkgroep Valkenburg aan de Geul – Jaarplan 2013

