Werkgroep Fairtrade Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Meerjarenplan 2012-2015
Inleiding
Valkenburg aan de Geul streeft ernaar om een Fairtrade Gemeente te worden. In juni 2011 is
voor dit doel de Werkgroep Fairtrade Gemeente Valkenburg aan de Geul opgericht. De
kerngroep binnen deze werkgroep, heeft inmiddels de formele status verworven als
adviesorgaan naar College van B &W binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul (besluit
B&W d.d. 12 juli 2011). Buiten de kerngroep bestaat de organisatie uit een bredere groep
van ambassadeurs en geïnteresseerden, de hele werkgroep.
Om Fairtrade Gemeente te worden dient aan 6 criteria voldaan te worden.
De kerngroep neemt de leiding in het bereiken van deze criteria en betrekt hier zoveel
mogelijk de gehele samenleving bij evenals de lokale media.
De 6 Campagne Criteria
1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel
te behalen.
2. De Gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade
producten in.
3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht. De
horeca serveert fairtrade producten.
4. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade
producten.
5. Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de
campagne.
6. Het zesde criterium is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,
oftewel MVO.

In dit Meerjarenplan 2012-2015 van de Werkgroep Fairtrade Gemeente Valkenburg aan de
Geul zijn de beleidsstrategieën alsmede de beleidsdoelstellingen voor de jaren 2012 t/m
2015 van de Werkgroep vastgelegd. Dit Meerjarenplan fungeert als een (bestuurlijk)
toetsingskader en geeft richting aan het handelen van de Werkgroep. Bovendien stelt dit
Meerjarenplan de Werkgroep in staat verantwoording af te leggen aan de Gemeente
Valkenburg a/d Geul, de Ambassadeurs Fairtrade Gemeente Valkenburg a/d Geul en alle
belangstellenden. Vanaf 2012 wordt ieder jaar een Jaarplan samengesteld wat de
hoofdlijnen van de doelstellingen, planning en uitgangspunten voor het desbetreffende jaar
schetst. De jaarplanning en jaardoelstelling (kunnen) veranderen maar ze zijn afgeleid van de
strategische beleidsdoelstelling van dit Meerjarenplan.
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Missie
De Werkgroep Fairtrade Gemeente Valkenburg aan de Geul werkt aan een rechtvaardige en
duurzame wereld door het bevorderen van wereldburgerschap en Fairtrade producten te
promoten. Wereldburgerschap houdt in dat de bewoners van Valkenburg a/d Geul in haar
(consumenten) handelen (consuming patterns) zich de verbondenheid realiseert tussen wat
‘hier en nu’ gebeurt met wat ‘daar en later’ gebeurt.

Visie
De Werkgroep Fairtrade Gemeente Valkenburg a/d Geul wil iedereen in Gemeente
Valkenburg a/d Geul de mogelijkheid te geven zich in te zetten voor fairtrade. Door fairtrade
producten te kopen, in winkels of horeca te vragen naar fairtrade producten, om anderen te
inspireren ook eerlijk in te kopen, maken de wereldburgers van Valkenburg a/d Geul zich
sterk voor een eerlijker economisch systeem dat rekening houdt met een duurzaam milieu
en dat voor iedereen gelijke toegang tot bestaansmiddelen biedt.
Op deze manier vergroten ze de vraag naar en het aanbod van fairtrade in hun eigen
gemeente. De werkgroep zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk consumenten, bedrijven en
organisaties fairtrade producten gaan gebruiken. En natuurlijk ook dat die op zoveel mogelijk
plaatsen verkrijgbaar zijn.
De Werkgroep streeft naar meer eerlijke fairtrade producten, biologische producten en
streekproducten in bedrijven, op scholen, in de horeca, in winkels, op het gemeente kantoor
enz.. Op deze manier kunnen de makers; mensen in ontwikkelingslanden en lokale kleine
producenten/boeren, een betere toekomst opbouwen. Zo wordt fairtrade dichterbij
gebracht en daarmee een rechtvaardige, duurzame wereld voor nu, de generaties na ons en
voor mensen in alle landen.
De Werkgroep is een spin-in-het-web en sluit zich aan bij relevante activiteiten van andere
(gevestigde) organisaties en bij evenementen. Partijen worden bij elkaar gebracht, goede
initiatieven worden gewaardeerd en daarmee wordt wat er al is versterkt. De werkgroep
houdt zich primair bezig met tweedelijns handelen, hoewel incidenteel ook eerstelijns werk
wordt uitgevoerd bijvoorbeeld gastlessen geven op scholen.

Sociale en maatschappelijke omgevingsanalyse
Ondanks het politieke besluit om minder steun te bieden aan maatschappelijk organisaties,
komt er onder de burgers meer erkenning voor verantwoordelijkheid voor de aarde en zijn
bewoners. Wegens sterke ongelijkheid van verdeling van welvaart is er een groeiend besef
dat de mensheid de kracht moet bundelen in de strijd tegen armoede en gedeelde zorg
moet dragen voor een rechtvaardige, duurzame en stabiele wereld.
Nu dat er sprake is van een eurocrisis en hoge werkeloosheid in Nederland en andere
Europese landen, is een trend zichtbaar dat mensen die trots zijn op wat ze hebben
verworven, bang zijn om te verliezen wat ze hebben. Op deze manier zien veel burgers en
politici de wereld buiten hun grenzen meer als risico i.p.v. kans.
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De Werkgroep ziet zowel kansen als bedreigingen in het bereiken van de beleidsdoelen
waaronder het bereiken van de titel Fairtrade Gemeente voor de Gemeente Valkenburg aan
de Geul.

Naast het hoofddoel zijn de kansen:


de titel Fairtrade Gemeente is een onderscheidende titel, dit kan een positief
effect hebben voor het verwerven van bijvoorbeeld externe subsidies.



positief imago, passend bij het uitstralingsdoel, in de media; trekt toeristen en
bezoekers aan; goed o.a. voor de horeca en andere ondernemers.



de titel kan stimulerend werken om de betrokkenheid van de bevolking in de
Gemeente Valkenburg te vergroten inzake: maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO), verkoop fairtrade producten, duurzaam ondernemen,
verkoop biologische producten, streek- en ambachtelijke producten. Het kan
de lokale werkgelegenheid stimuleren.



scholieren en jongeren kunnen actief betrokken worden bij de activiteiten
waardoor bewustwording hierover wordt omgezet in positieve verandering
van houding en gedrag. Tevens kunnen betreffende thema's betrokken
worden bij onderwijs-leerprocessen.



samenwerking met andere gemeentes die ook Fairtrade Gemeente zijn, o.a.
Gemeente Voeren en Gemeente Sittard-Geleen.



de Gemeente Valkenburg aan de Geul kan in dit kader een Euregionaal
samenwerkingsverband initiëren om zodoende gezamenlijk een subsidie van
de Euregio Maas en Rijn te verwerven (verruiming mogelijkheid Interreg).

Naast het hoofddoel kunnen bedreigingen zijn:


de economische recessie. De interesse voor mondiale problemen vermindert
door de afname van de eigen welvaart.



“over saturation” van goede doelen. Dit betekent dat er te veel organisaties
bezig zijn met goede doelen waardoor mensen hun interesse verliezen.



“ver- van- mijn- bed” houding. De interesse voor maatschappelijke problemen
die ver weg zijn maar waar we wel bij betrokken zijn.
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Strategische beleidsdoelen
De Werkgroep is zich bewust dat voor een blijvend positieve verandering het volgende nodig
is:


Bijbrengen van bewustwording en betrokkenheid m.b.t. tot fairtrade aan de
doelgroepen.



De verworven bewustwording en betrokkenheid m.b.t. Fairtrade omzetten in
positieve verandering m.b.t. houding en gedrag.



Vergroten van aanbod van fairtrade producten en de vraag van consumenten
naar fairtrade producten stimuleren.



De keuze voor fairtrade producten is vanzelfsprekend geworden;



Verkrijgen van Fairtrade titel door Gemeente Valkenburg a/d Geul.

Doelgroepen
1. Burgers van Valkenburg aan de Geul, uit te splitsen naar:
 Ondernemers
 Consumenten
 Jongeren/ onderwijs
 Sportverenigingen/kerkgenootschappen/andere
voorkomende organisaties
2. Toeristen



op

de

sociale

kaart

dag recreanten;
verblijfstoeristen.

3. B&W / raadsleden en andere lokale politiek / gemeentelijke medewerkers
4. Media (is een doelgroep, maar tevens een kanaal om andere doelgroepen te bereiken).

Fairtrade Werkgroep Valkenburg aan de Geul – Meerjarenplan 2012-2015

