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Fairtrade wat, waarom en
wat levert het op……



agenda

– Fairtrade & Stichting Max Havelaar in het kort (wat & waarom)

– Wat levert het de boeren en arbeiders op…

– Wat levert het u als hospitality professional op…

– Vragen?
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Fairtrade / stichting max 
havelaar
In het kort
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urgentie
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767 miljoen mensen
leven in extreme 

armoede

Inkomen < 
$1.90 per dag

Waaronder miljoenen
boeren die leven van 
de opbrengst van hun

land

90% van het 
wereld volume 
cacao komt van 
kleine boeren

80% van het 
wereld volume 
koffie komt van 
kleine boeren

80% kinderen in 
extreme armoede

leeft op het 
platteland

Fairtrade = trade not aid

X



Ongelijke machtsverdeling in de keten



People (Sociaal)

▪ Uitbannen kinder- en 

dwangarbeid

▪ Veilig werk

▪ Gelijke rechten vrouwen

▪ Recht op organisatie

▪ Democratie

▪ Vakbondsvrijheid

& Planet (Milieu)

▪ Vermindering pesticiden

▪ Bescherming bodem &  

water

▪ Afvalmanagement en 

recycling

▪ Geen GMO

▪ CO2 reductie

▪ Biodiversiteit

▪ Stimulering biologische 

teelt

by Profit (Economisch)

▪ Minimumprijs

▪ Ontwikkelingspremie

▪ Voorfinanciering

▪ Stimuleren lange termijn 

relaties

Organiseren van boeren en arbeiders

Fairtrade Standaarden en interventies



• Minimumprijs als vangnet

• De enige met een vaste, niet onderhandelbare

premie
• Democratische organisatievorming:

boerencoöperaties en georganiseerde arbeiders

• Fairtrade is voor 50% in eigendom van de 

boeren en arbeiders

• Empowerment en eigenaarschap van 
ontwikkeling; ze beslissen zelf hoe de 

premie wordt besteed. 

• Aanvullende programma’s op 
urgente thema’s zoals leefbaar loon, 

kinderarbeid, gender en klimaat.

Unieke aanpak van fairtrade
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Fairtrade producten



Wat levert het de boeren en
arbeiders
Op…….
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Koffieboer Roberto

https://www.youtube.com/watch

?v=bhOzL1QUgL0

https://www.youtube.com/watch?v=bhOzL1QUgL0


Wat levert het u als hospitality 
professional Op…….
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Wat levert het op…
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• Samenwerken met het meest bekende keurmerk op het 

gebied van eerlijke handel wereldwijd.

• Communicatieplatform middels uw leverancier bijv. Santas

koffie of via Stichting Max Havelaar. 

(Fairtrade Weken: week 19 & 44)

• Zichtbaar invulling geven aan uw duurzaamheidsbeleid.

• ‘Goodwill’ creëren onder uw gasten, klanten en/of bezoekers

• Inspelen op de actualiteit; duurzaamheid is een ‘hot topic’.



• 77 gemeenten met de titel. 

Rotterdam heeft dé titel.

• 130 actieve gemeenten op weg naar de titel.

• 2 Fairtrade Provincies: Utrecht & Friesland.

• Ruim 5.000 organisaties. 

• Internationaal > 1.900 Fairtrade Towns in 32 

landen.

Waar staan we nu met de Fairtrade Gemeente campagne? 

25% van de Nederlanders woont in een Fairtrade Gemeente.



deur-raamstickers



Thank you!


