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Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. 
Dat is onze missie. Doe je mee? We willen werken aan een betere toekomst voor 
ons allen. En die toekomst is niet ver weg, maar begint nu. Laten we zorgen voor 
een schonere en groenere omgeving, fatsoenlijke betaling voor eerlijk werk en gelijke 
kansen voor iedereen. We maken dit samen met jullie waar, we zijn: Better Together.

Better Together staat symbool voor de kracht van samenwerking, want samen sta 
je sterker én kun je daadwerkelijk een verandering tot stand brengen. Ook jij maakt 
deel uit van de Fairtrade familie en dat is een community die continu groeit en ook 
steeds zichtbaarder is. Wist je dat ruim 80% van de Nederlanders bekend is met 
het Fairtrade keurmerk en dat het vertrouwen in het keurmerk zelfs op 84% ligt. We 
nodigen je uit om gebruik te maken van de krachtige verhalen van Fairtrade om je 
eigen duurzaamheidspositionering en Fairtrade aanbod voor het voetlicht te brengen. 

Hoe meer mensen Fairtrade kennen en onze doelen omarmen, hoe meer Fairtrade 
producten zij zullen kopen én hoe groter de impact is voor boeren en werknemers 
wereldwijd. Kortom: spread the word! En dat is precies waarom we deze toolkit 
hebben ontwikkeld. Zodat jij over Fairtrade kan vertellen naar je klanten, collega’s en 
andere belanghebbenden. Op die manier kunnen we nog meer bekendheid creëren 
voor het belang van Fairtrade, omdat ons verhaal ook jouw verhaal is.

Alvast bedankt voor je inzet!
Team Fairtrade Nederland

 SAMEN MAKEN WE DE  
 WERELD EERLIJK, MET GELIJKE  

 KANSEN VOOR IEDEREEN 



 HOE GEBRUIK JE 
 DEZE TOOLKIT? 
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Deze toolkit bevat Better Together campagne elementen en zit vol met storytelling 
middelen, social media uitingen en Fairtrade verhalen die impactvol zijn. Deze 
middelen kunnen op elk moment gedurende het jaar worden ingezet om jullie eigen 
marketing- en communicatieplannen te ondersteunen.  

Een overzicht van de middelen vind je in deze PDF toolkit, maar de middelen zelf 
staan hier gebundeld in een online map. Gebruik de middelen naar eigen 
inzicht. Leuk als je jouw uiting(en) ook met ons wilt delen. Stuur ons een e-mail 
kiki@fairtradenederland.nl of tag ons (@fairtradenl). We vertellen jouw verhaal 
graag door aan onze community!

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/EgfeLjfVRDVIkWKRxWFzmgsBNormWnHeRXACKbiDSYUb3g?e=L81gWg
mailto:kiki@fairtradenederland.nl
https://www.instagram.com/fairtradenl/
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Het Better Together logo kan kan worden gebruikt bij uitingen waarin over het 
partnerschap met Fairtrade wordt gesproken. Belicht jouw Fairtrade verhaal of jouw 
producten met het Fairtrade keurmerk. We hebben ook een makkelijk te gebruiken,  
‘co-branded’ digitaal sjabloon (in diverse formaten voor alle sociale media platformen) 
waar je makkelijk een productfoto of relevante storytelling foto in kan plaatsen. Klik hier.

Daarnaast hebben we een kant-en-klare campagne slider (met co-branding opties) 
voor Instagram ontwikkeld. Deze kan ook worden omgezet naar een video-
formaat voor Facebook, LinkedIn en Twitter. Klik hier voor de verschillende 
sliders.

Partner
logo

 WIST JE DAT 
 ONZE KOFFIE 

 FAIRTRADE IS? 

 EN DAT WIJ ALLEMAAL 
 EEN EERLIJKE EN DUURZAME 

WERELD VERDIENEN! 

 WIJ VINDEN DAT DE MENSEN  
 DIE ONZE KOFFIE VERBOUWEN,  

 NET ZOVEEL KANSEN  
 VERDIENEN ALS DE MENSEN  
 DIE ONZE KOFFIE DRINKEN.

Partner
logo

DAAroM WErKEn WE

 SAMEn MET 

FAIrTrADE, DE BoErEn,

WErKnEMErS En JULLIE

 WAnT WE ZIJn...

1 2

3 4

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/EgXkUFESyvxJuJhacdd3RCAB-IlMAKoLiz9stNuKRWDHzQ?e=251xft
https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/Er1L5au9jVJCvkDwElqbQIwBxO2Wg5U0VsmUh5hpUU1E4A?e=dv08LX
https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/Eq9XE_fK9BBLv1Uxj-95X_ABmFnQFz8TJ2iMfQZ-1unN_Q


2. FAIRTRADE WEEK
 CAMPAGNE MIDDELEN 
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Twee keer per jaar organiseren we voor onze partners de Fairtrade Week, namelijk in 
week 19 en week 44. De eerste editie van de Fairtrade Week vond plaats in 2007 en 
is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke campagne die een vaste plek heeft op de 
actiekalender van onze partners. Het doel van de Fairtrade Week is het vergroten van 
het draagvlak voor Fairtrade én het stimuleren van de afzet van Fairtrade producten, 
om daarmee impact voor boeren en werknemers wereldwijd te realiseren. We 
bereiken miljoenen consumenten met o.a. een landelijke actiefolder en radiospots én 
een uitgebreide online campagne (o.a. via onze social kanalen). Je kunt hier gebruik 
maken van onze campagnematerialen om daarmee je Fairtrade aanbod te promoten.

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/Ei9M72d6EFZGvWAiLrhJWQQBdz7L_bOiqEjYtdBDfmZztg?e=KoSA51


3. PRODUCT- EN PRODUCENTEN
 VERHALEN VOOR SOCIAL MEDIA 
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Hier vind je diverse beelden en teksten over koffie, thee, cacao, bananen, bloemen 
& katoen.

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/EvVCw-JZ5LZGhXh_aIhdmwsBkaUXmuhN2T0gpvz6KIzH0g?e=NYOUAz


4. FAIRTRADE UITGELEGD
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1. Fairtrade zet zich in om de leef- en werksituatie
van miljoenen boeren en werknemers op
plantages wereldwijd te verbeteren én het milieu te
beschermen.

2. Fairtrade heeft als missie om samen de wereld eerlijk
te maken, met gelijke kansen voor iedereen.

1. [Feitelijk] Fairtrade zet zich in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren
en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren. Via de Fairtrade
minimumprijs en -premie krijgen de boeren en werknemers op plantages meer
zekerheid, kunnen ze op een milieuvriendelijke manier verbouwen en kunnen ze
werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun familie. Meer informatie over
Fairtrade vind je op fairtradenederland.nl

2. [Met voorbeelden] Fairtrade streeft ernaar dat boeren en werknemers op
plantages wereldwijd kunnen voorzien in hun eigen inkomen. Dat ze kunnen leven
van hun werk. Dat ze voldoende geld hebben om hun kinderen naar school te
sturen, eten op tafel te zetten en een dak boven hun hoofd. Dingen die voor ons
zo normaal zijn. Fairtrade is het enige duurzaamheidskeurmerk dat werkt met
een minimumprijs bij lage wereldmarktprijzen en een extra geldbedrag (Fairtrade
premie) voor de boerenorganisaties. Wel zo eerlijk! Meer informatie over Fairtrade
vind je op fairtradenederland.nl

3. [Oproepend] Samen werken aan een eerlijke wereld!
Wil jij helpen de wereld eerlijker te maken met gelijke kansen voor iedereen? Kies
dan voor Fairtrade! Fairtrade zet zich in om de leef- en werksituatie van miljoenen
boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren. Zij werken hard om
producten te verbouwen waar wij dagelijks van genieten, zoals koffie, bananen en
chocolade. Fairtrade is een keurmerk, maar ook een wereldwijde beweging die
gelooft in de kracht van samenwerking. Meer informatie over Fairtrade vind je op
fairtradenederland.nl

 4B. FAIRTRADE IN 50-100 WOORDEN 

DeZe tEkStEn kUn

jE gEbRuIkEn vOoR jE

eIgEn cOmMuNiCaTiE 

oVeR FaIrTrAdE.

 4A. FAIRTRADE IN 1 ZIN 

https://www.fairtradenederland.nl
https://www.fairtradenederland.nl
https://www.fairtradenederland.nl
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WAT IS FAIRTRADE?  
Fairtrade zet zich in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers 
op plantages wereldwijd te verbeteren én het milieu te beschermen. Hoe gaat dat in 
z’n werk? 

• Samenwerken in coöperaties
Kleinschalige boeren moeten zich organiseren, want samen sta je sterker
dan alleen. Zo kunnen ze gezamenlijk investeren en hebben ze een
betere onderhandelingspositie op de wereldmarkt.

• Sociale én milieucriteria
De basis voor Fairtrade is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en
een transparante, democratische werkwijze in de boerenorganisaties.

• Minimumprijs
De boerenorganisaties ontvangen voor hun product ten minste
de Fairtrade minimumprijs die gebaseerd is op de kosten van duurzame
productie. De minimumprijs dient als vangnet als de wereldmarktprijs laag is.
Ligt de wereldmarktprijs hoger dan de Fairtrade minimumprijs dan wordt de
wereldmarktprijs betaald.

• Fairtrade premie
Boven op de verkoopprijs wordt een extra bedrag (Fairtrade premie) betaald aan
de coöperaties en plantages. De boeren en werknemers op plantages beslissen
gezamenlijk hoe de premie geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld in het verbeteren van
productietechnieken, medische zorg of onderwijs.

• Eigenaarschap
Fairtrade is opgezet voor en door boeren. De boeren en werknemers op plantages
worden vertegenwoordigd door producentennetwerken in Afrika, Latijns-Amerika en
Azië. Zij zijn voor 50% eigenaar van het Fairtrade systeem en bepalen samen met
de nationale Fairtrade organisaties hoe Fairtrade zich moet ontwikkelen.

• Een wereldwijde beweging
Fairtrade richt zich via bewustwording, projecten en samenwerking met NGO’s en
bedrijven op het belang van duurzame handel en thema’s zoals leefbaar inkomen,
leefbaar loon en duurzaamheidswetgeving.

Meer informatie over Fairtrade vind je op fairtradenederland.nl 

 4C. ELEMENTEN VAN FAIRTRADE 

https://www.fairtradenederland.nl


 10 

Onderstaande tekst kun je gebruiken in je communicatie naar zakelijke klanten, op 
je website, jaarverslag of MVO rapport om aan te geven wat je commitment is ten 
aanzien van Fairtrade. Waar nu [chocolade] staat kun je je eigen product invullen.  

KORTE VERSIE 
Het belang van Fairtrade [chocolade]! 
[De chocolade) die we maken [inkopen/verkopen] is lekker én duurzaam. (De 
chocolade] is Fairtrade gecertificeerd, wat betekent dat het volledige productieproces 
(van cacaobonen tot chocolade) voldoet aan strikte ecologische, sociale en 
economische standaarden die positieve effecten op mens en milieu hebben. Dit alles 
draagt bij aan een duurzame ontwikkeling op lange termijn. Ga voor meer informatie 
naar fairtradenederland.nl. 

LANGE VERSIE
Het belang van Fairtrade [chocolade]! 
[De chocolade] die we maken [inkopen/verkopen] is lekker én duurzaam. [De 
chocolade] is Fairtrade gecertificeerd, wat betekent dat het volledige productieproces 
[van cacaobonen tot chocolade] voldoet aan strikte ecologische, sociale en 
economische standaarden die vastgesteld zijn door de internationale Fairtrade 
organisatie. Om ervoor te zorgen dat deze standaarden nageleefd worden, worden 
alle actoren die werken onder Fairtrade voorwaarden, inclusief wij, gecontroleerd door 
een onafhankelijke derde partij genaamd FLOCERT. 

We kiezen ervoor om met Fairtrade te werken omdat dit het certificatiemodel is met 
de hoogste standaarden. Handelen onder Fairtrade voorwaarden heeft positieve 
effecten op mens en milieu, en draagt bij aan duurzame ontwikkeling op lange termijn. 

ENKELE VOORBEELDEN: 
• Milieu:

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit (gmo’s, gevaarlijke
pesticiden en ontbossing zijn verboden), afvalbeheer en investeringen in
infrastructuur, trainingen om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen en zich
aan te passen aan de effecten van klimaatverandering.

• Sociaal:
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen, vakbonds- en arbeidsrechten, recht op
zwangerschapsverlof, een veilige en respectvolle werkomgeving, investeringen in
onderwijs en gemeenschapsprojecten en nultolerantie voor kinder- of dwangarbeid.
Boeren zijn georganiseerd in coöperaties, om zo een sterkere positie te hebben op
de markt. Alle beslissingen worden democratisch genomen.

 4D. B2B TEKSTEN 
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• Economisch:
Een gegarandeerde minimumprijs als vangnet voor boeren wanneer de marktprijs
laag is (uniek aan Fairtrade) en een Fairtrade premie (hoogste op de markt) om
duurzame projecten mogelijk te maken. Daarnaast werkt Fairtrade toe naar een
leefbaar inkomen voor boeren en een leefbaar loon voor werknemers op plantages.

Ga voor meer informatie naar fairtradenederland.nl.

https://www.fairtradenederland.nl


5. USP’S: WAT MAAKT
FAIRTRADE UNIEK?
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Strenge standaarden, op sociaal, milieu en financieel gebied:
• De hoogste en ook niet onderhandelbare premie, die zowel de boeren en

werknemers op plantages als hun gemeenschap ten goede komt;
• Het enige systeem met een gegarandeerde minimumprijs die betaald wordt aan de

boerenorganisaties, een vangnet wanneer de wereldmarktprijs laag is;
• Fairtrade heeft strategieën ontwikkeld, inclusief een leefbaar inkomen referentieprijs

voor bedrijven, om toe te werken naar een leefbaar inkomen voor boeren en een
leefbaar loon voor werknemers op plantages;

• Standaarden van Fairtrade worden onafhankelijk gecontroleerd door FLOCERT.

Boeren en werknemers zijn ondernemers & maken autonoom beslissingen: 
• Het enige globale, ethische keurmerk dat voor 50% in handen is van en gerund

wordt door de aangesloten boerenorganisaties;
• Boeren organiseren zich in democratische en autonome coöperaties. Samen

genieten ze van de voordelen van de competitieve markt en productie op grote
schaal.

Een keurmerk met vertrouwen:
• 80% van de Nederlanders herkent het keurmerk;
• 84% van hen vertrouwt het keurmerk;
• 90% van de Nederlanders koopt Fairtrade producten.

Een ‘grassroots ‘ beweging:
• Meer dan 1,8 miljoen kleinschalige boeren & werknemers op plantages;
• Lokale kantoren & een internationaal netwerk;
• In Nederland: 150+ bedrijven, 90 Fairtrade Gemeenten, scholen & consumenten die

zich inzetten voor eerlijke handel.

Wereldwijde advocacy beweging:
• Werkt toe naar een leefbaar loon en een leefbaar inkomen voor producenten, samen

met marktpartijen en NGO’s;
• Partner voor bedrijven bij de invulling van ‘Human Rights Due Diligence’;
• Promoot en agendeert het belang van eerlijke handel, leefbaar loon, leefbaar

inkomen en duurzaamheidswetgeving.
• Uniek aan de Fairtrade organisatie is de uitgebreide ondersteuning die ze via haar

producentennetwerken, CLAC, NAPP en FTA, aan boerenorganisaties wereldwijd
biedt. Fairtrade biedt hulp en advies op uiteenlopende gebieden zoals de rechten
van werknemers, het aanpakken van kinderarbeid en gendergelijkheid.
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 5A. FAIRTRADE FEITEN OP EEN RIJ 

... voor veel meer feiten over Fairtrade in het algemeen 
en per productcategorie. Je kunt kiezen uit ‘serieuze’ en 

‘fun’ feiten om te delen via je eigen kanalen!

KLIkKLIk
HiEr!HiEr!
KLIk
HiEr!

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/EvplEuXarY9MrBbNxK9-TsABr8b73KNbaak2vtffFlvdlg?e=uZBh88
https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/EvplEuXarY9MrBbNxK9-TsABr8b73KNbaak2vtffFlvdlg?e=uZBh88


6. ‘CERTIFICATION AND BEYOND’;
 FAIRTRADE’S IMPACT PROGRAMMA’S 
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... deze aanvulling op de toolkit bevat beelden, teksten en impactverhalen die gebruikt 
kunnen worden om meer te vertellen over wat Fairtrade doet ten aanzien van leefbaar 
inkomen/-loon, kinderarbeid, gendergelijkheid, klimaatverandering, ontbossing en 
bio-diversificatie. We delen ook de uitkomsten van een impliciet onderzoek waarin we 
hebben gemeten wat voor soort uitingen en teksten over Fairtrade het meest effectief 
zijn.

VeRwAcHtE oPLEvErDaTuMmEdIo jUnI



7. HOE OM TE GAAN MET
 FAIRTRADE OP SOCIAL MEDIA 
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Fairtrade gaat over mensen. De mensen die we dienen; boeren, werknemers en hun 
gezinnen. Mensen die Fairtrade producten kopen. Mensen die voor Fairtrade werken. 
Mensen die samenwerken met Fairtrade. Wij zijn een sociale organisatie en streven 
naar rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.

Wij geloven in de kracht van ‘community’. We zijn Better Together. Er zijn in 
Nederland veel vrijwilligers die in het kader van de Fairtrade Gemeente campagne 
samenwerken om van hun gemeente een eerlijkere plek in de wereld te maken. Niet 
iedereen zal zich geroepen voelen om vrijwilliger te worden. Maar toch kan iedereen 
het verschil maken! En wat is dan de plek om mensen wereldwijd te bereiken, te 
betrekken en te verbinden? Juist, social media! De online wereld van de community.

https://www.fairtradegemeenten.nl
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Zorg er eerst voor dat je ons volgt op de bovenstaande kanalen. Heb je nieuwe online 
content over jouw Fairtrade product? Een blog of een social media post gemaakt? 
Heb je een nieuw product? Of is je distributie uitgebreid? Laat het ons weten! Mail 
kiki@fairtradenederland.nl of stuur ons een DM. Naast onze social media kanalen 
plaatsen we ook gastblogs en delen we graag nieuws in onze e-nieuwsbrieven. We 
hebben één openbare e-nieuwsbrief (maandelijks) en één business-to-business 
nieuwsbrief (1x per 2 maanden).

Het is aan te bevelen om een Fairtrade landingspagina op je website te hebben. 
Op deze pagina kun je de basisprincipes van jouw (merk)verbinding met Fairtrade 
toelichten. Hier kunnen mensen die meer over Fairtrade en jouw Fairtrade aanbod 
willen weten terecht. Mogelijke opzet van de pagina:

• Uitleg over Fairtrade;
• Afbeeldingen van boeren / werknemers met de Fairtrade grondstoffen die in jouw

product zitten;
• Packshots van jouw product met het Fairtrade keurmerk;
• Informatie over waarom jouw bedrijf voor Fairtrade kiest;
• Een link naar de site van Fairtrade Nederland (www.fairtradenederland.nl OF de

internationale site: www.fairtrade.net);
• Een citaat van jouw directie waarom het samenwerken met Fairtrade goed past bij

jullie organisatie.

Hieronder vind je een aantal sites die een goed voorbeeld geven:
• Ben & Jerry’s
• Yumeko
• SPAR
• PLUS
• COOP

Het creëren van een betrokken en actieve community vereist consistentie en het 
bieden van waardevolle informatie, evenals inspiratie en entertainment. Overweeg 
een terugkerend Fairtrade (of ‘eerlijk’) thema in jouw contentplanning, bijvoorbeeld 
een paar weken per jaar. De Fairtrade Week (in week 19 en 44) biedt een uitstekende 
kans om mee te liften op de communicatie inspanning van Fairtrade Nederland. Je 
kunt ook gedurende een hele maand aandacht besteden aan het onderwerp Fairtrade 
of bijvoorbeeld elke vrijdag een Fairtrade-gerelateerd verhaal (#fairfriday).

 7A. HOE MAAK JE HET BESTE GEBRUIK VAN 

 SOCIAL MEDIA PLATFORMEN? 

mailto:kiki@fairtradenederland.nl
https://www.fairtradenederland.nl
https://www.fairtrade.net
https://www.benjerry.nl/waarden/onderwerpen-die-ons-bezig-houden/fairtrade
https://www.yumeko.nl/over-yumeko/onze-keurmerken
https://www.spar.nl/fairtrade/
https://www.coop.nl/pagina/fairtrade
https://twitter.com/fairtradenl
https://www.facebook.com/fairtradenederland
https://www.instagram.com/fairtradenl/
https://www.youtube.com/user/MaxHavelaarNL
https://www.fairtradenederland.nl
https://www.plus.nl/info-wat-betekent-fairtrade
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• Dat jullie product Fairtrade is en wat dat betekent. Zoom in op het Fairtrade logo op
jouw productverpakking zodat mensen jouw product en Fairtrade gaan koppelen;

• Waarom jouw bedrijf voor product X voor Fairtrade heeft gekozen; hoe dat aansluit
bij de visie (of doel) van jouw bedrijf;

• Verhalen van Fairtrade boeren/werknemers delen. Mensen worden geraakt door
persoonlijke verhalen in hun social media feed;

• Laat je fans weten dat ze door het kopen van je Fairtrade gecertificeerde product ook
bijdragen aan een eerlijkere planeet en gemeenschappen wereldwijd ondersteunen;

• Fairtrade Quiz: doe een quiz/prijsvraag over Fairtrade feiten die je de afgelopen
week in je content hebt verwerkt. Maak er een terugkerend ding van, zodat mensen
hierop gaan letten;

• Vraag mensen om een foto van zichzelf en je Fairtrade product te delen;
• Vraag mensen wat het voor hen betekent dat product X Fairtrade is;
• Mensen houden van verhalen achter de schermen. Laat zien waar en hoe je product

wordt gemaakt. Verhalen van de mensen die je product maken. (Zorg ervoor dat je
deze ook met ons deelt, we delen het graag met onze volgers);

• Challenge!: organiseer een social media wedstrijd of winactie waarin je een leuk
prijzenpakket weggeeft. Dit kan met je eigen producten of in samenwerking met
andere Fairtrade partners.

Een nieuwe productlijn of nieuwe smaak lanceren?
• Zet een reeks social media posts op een rij waarin je je nieuwe Fairtrade product

aankondigt en waarom Fairtrade belangrijk is voor je bedrijf/merk. Deel ze
gedurende een week of maand rond je lancering. Gebruik hints en previews om
interesse op te bouwen;

• Zorg ervoor dat je Fairtrade (achtergrond)informatie opneemt in jouw persbericht.
Laat het ons weten als je een quote namens Fairtrade Nederland in je persbericht
wilt;

• Vergeet niet om een e-mailaankondiging naar je eigen achterban te sturen. Mensen
die de tijd nemen om je nieuwsbrief te lezen, zijn je meest loyale en toegewijde
volgers. Hier heb je meer ruimte voor het vertellen van een verhaal. We leveren
graag boerenfoto’s en verhalen hiervoor aan. Neem contact op met jouw
contactpersoon bij Fairtrade Nederland! Weet je niet zeker wie dat is, neem dan
contact op met Kiki Maat kiki@fairtradenederland.nl

 7B. CONTENT IDEEËN: 

mailto:kiki@fairtradenederland.nl
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Gesprekspunten over waarom je bedrijf ervoor kiest om samen te werken met 
Fairtrade
• Door samen te werken met Fairtrade (het Fairtrade keurmerk te gebruiken) vinden

we aansluiting bij hetgeen onze klanten belangrijk vinden en bevorderen we eerlijke
handel met respect voor mens en milieu;

• Fairtrade certificering heeft strenge milieu-, economische en sociale normen;
• Fairtrade wordt deels door boeren en werknemers geleid, wat betekent dat

de boeren en werknemers meebeslissen bij belangrijke onderwerpen zoals
veranderingen die hun leven beïnvloeden, bijvoorbeeld het vaststellen van de
standaarden, minimumprijs en Fairtrad premie;

• Fairtrade werkt samen met kleine boerencoöperaties, die vaak barrières ondervinden
om toegang te krijgen tot eerlijke handelspraktijken;

• Fairtrade werkt ook voor en samen met werknemers aan goede arbeids-
omstandigheden op grote boerderijen en plantages.

Leuke & impactvolle one-liners
• Eten is het ingrediënt dat ons allemaal verbindt;
• Alle producten vertellen een verhaal. Hun verhaal. Kies voor Fairtrade;
• Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan eens te

slapen met een mug op je kamer;
• Elke Fairtrade [banaan] telt. Samen zetten we het belang van mensen centraal in de

handel;
• Eén [kopje koffie] zal de wereld niet veranderen, maar heel veel Fairtrade

[koffiedrinkers] misschien wel;
• Geluk kan je niet kopen … Maar Fairtrade [ijs] wel, en da’s ongeveer hetzelfde;
• Red de aarde, het is de enige planeet met Fairtrade [chocolade];
• Ik kan Fairtrade [chocolade] laten verdwijnen, wat is jouw superkracht?;
• Iedereen moet in iets geloven. Ik geloof dat ik zin heb in nog een glas Fairtrade

[wijn];
• Bananen. Sommigen houden van gespikkeld, anderen van groen, wij van die met

een Fairtrade keurmerk!;
• Elke keer dat je iets koopt, breng je een stem uit voor de wereld waarin je wilt leven.
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7C. FAIRTRADE HASHTAGS VOOR SOCIAL MEDIA

 PRODUCT 
#fairtradebananen #fairtradechocolade 
#fairtradecacao #fairtradekoffie 
#fairtradewijn #fairtradesuiker 
#fairtraderijst #fairtradekatoen 
#fairtraderozen #fairtradebloemen
#fairtradethee

 ALGEMEEN 
#Fairtrade #BetterTogether 
#TeamFairtrade #EerlijkeProducten 
#FairtradeNederland #EerlijkEten 
#FairtradeProducts #FairtradeFood 
#FairtradeMatters #MakeTradeFair 
#MVO #IDVO 

 OPROEPEND 
#KiesFairtrade 
#ChooseFairtrade 
#ShopFairtrade 
#KoopFairtrade

 VERGEET ONS NIET 
 TE TAGGEN 

https://twitter.com/fairtradenl
https://www.facebook.com/fairtradenederland
https://www.instagram.com/fairtradenl/
https://www.youtube.com/channel/UCQWcyDN3tvr1QAQIYjAbNhw
https://www.fairtradenederland.nl
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 7D. GESPREKSSTARTERS VOOR SOCIAL MEDIA 

Social media zijn bedoeld om ‘sociaal’ te zijn. Het in gesprek gaan met mensen is 
de sleutel tot het creëren van loyale klanten en connecties voor je merk. Probeer 
vragen en oproepen af te wisselen (vertel me, dubbelclick, opslaan, volgen, like dit) 
om duidelijk te maken hoe je wilt dat mensen betrokken raken bij je inhoud. Hier zijn 
enkele gespreksstarters over Fairtrade:

• Duurzaamheid betekent denken aan een gezonde levensstijl. Voor jou, je familie, je 
vrienden, maar ook voor de mensen die ons voedsel verbouwen en produceren, hun 
familie, en hun vrienden. Wanneer jij Fairtrade producten koopt, kies je om te 
investeren in de toekomst van ons allemaal. Wat is de toekomst waarin jij wilt leven?;

• Het gaat niet om perfect zijn: perfect duurzaam, perfect zero waste, perfect 
plasticvrij… Je kan starten met kleine dingen om voor onze planeet te zorgen, en je 
kan daar NU mee beginnen. Wat ben jij van plan om te doen?;

• De koffieverkoop heeft een opbrengst van 200 miljard dollar per jaar. De   
koffieverkoop wereldwijd gaat gemiddeld 26,5% van die prijs naar de producenten. 
Voor niet Fairtrade koffie is dat maar 5,5%. Wanneer je koffie drinkt, kies je ook voor 
de wereld die erbij hoort. In welke wereld wil jij leven?;

• Kleine reminder: door Fairtrade producten te kopen, help je mee de wereld een 
beetje te veranderen! Hoe meer je koopt, hoe meer boeren hun producten voor een 
betere prijs kunnen verkopen. Vertel ons meer over jouw must have Fairtrade product/
Laat ons weten als je denkt dat we een Fairtrade product missen in ons aanbod!;

• Vergeet nooit dat jouw acties een impact hebben! Of het
nu het kiezen is van Fairtrade producten in de supermarkt
of actief worden in jouw Fairtrade gemeente, op het werk
of op school... Er is zoveel dat je kan doen om een verschil
te maken voor Fairtrade boeren en zo een betere toekomst
te creëren voor ons allemaal. Wat kies jij?
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 7E. TUTORIAL: FOTO’S OMZETTEN TOT VIDEO 

Op Instagram gebruiken we soms sliders (meerdere beelden in één post) om een 
verhaal te vertellen. Om gebruik te maken van dezelfde content op andere kanalen, 
kan je beelden omzetten naar een video (mp4) formaat. Volg de tutorial hier om te 
zien hoe je dat makkelijk kunt doen met de InShot app op je telefoon.

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/Ep97R1nnYVBGt1mHdrdtxPgBDB9nHLNz9u5Z2Yxa0ULhpw?e=zIBBMe
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 8A. FAIRTRADE JAARKALENDAR 2021 

KLIk HiErKLIk HiEr

8. BELANGRIJKE DAGEN EN
 CAMPAGNEMOMENTEN IN 2021 

KLIk HiEr

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/EsATODo1wwhHoy7VpRqTgLgBnjwi6Xt3qT0CQVqhzNf96g?e=GAD2E2
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8B. SOCIAL MEDIA TOOLKIT VOOR SPECIALE DAGEN

Diverse (thema)dagen in het jaar bieden een perfect haakje voor je Fairtrade 
verhaal. Denk aan de feestdagen, internationale dagen voor een specifiek product 
(koffie, bananen, chocolade, etc.) of bijvoorbeeld wereldvoedseldag of dag van 
de mensenrechten. Voor deze dagen hebben wij social media content voor jullie 
ontwikkeld (tekst en beeld) om te delen. Bekijk de toolkit hier.

https://fairtrademax.sharepoint.com/:f:/s/GedeeldMarketingMateriaal/ElqUIfoETSVOuHOF319HyTIBXhtupIhtSTPnKVHY7L39mQ?e=nLPLfb


9. GREENWASHING
& OVERCLAIMS
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Sommige bedrijven zijn 100% gecommitteerd aan Fairtrade en hebben alle producten, 
die Fairtrade gecertificeerd kunnen zijn, gecertificeerd. Andere bedrijven zijn mogelijk 
nog aan het begin van hun duurzaamheidstraject en hebben maar enkele producten 
Fairtrade gecertificeerd. Het pad naar een eerlijkere, duurzamere wereld is precies 
dat, een pad, eentje die we samen belopen. Iedereen heeft een ander tempo en 
soms zijn er obstakels om te overwinnen. Het belangrijkste is jouw inzet om iets te 
veranderen. Fairtrade kan jouw gids hierbij zijn. 

Hoe kan ik met trots mijn Fairtrade verhaal delen wanneer er andere producten / 
onderwerpen zijn die meer werk nodig hebben? 
• Wees transparant;
• Deel je intenties & jouw bedrijfsdoelen voor een duurzame groei;
• Voeg Fairtrade toe als bewijs voor jouw inzet om te verbeteren;
• Stel je kwetsbaar op. Je hoeft niet je vuile was buiten te hangen maar wat je wel kan

doen is zeggen, “Wij zijn trots dat product X Fairtrade gecertificeerd is. We weten dat
we er nog niet zijn, maar dit is een goede eerste stap in de juiste richting. We zijn X
en X van plan door X;”

• Wees toegewijd. Niet iets zeggen zonder het ook te doen, anders verlies je
geloofwaardigheid. Dat gezegd hebbende, wees niet bang het wel te zeggen. Lef
tonen en toegewijd zijn, zorgt ervoor dat we de goede richting op gaan. Maar geef
ook toe wanneer dingen niet volgens plan gaan en plannen veranderen.

We geloven in onze partners. In jou. In bedrijven die onze missie delen. We geloven in 
handel; fatsoenlijk betalen voor eerlijke producten. We geloven dat winst niet een doel 
op zich is. Winst is het middel om verandering en impact te creëren in de wereld; ons 
gezamenlijke doel. Samen staan we sterker.



10. FAIRTRADE
 WOORDENSCHAT 
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FAIRTRADE – ÉÉN WOORD OF TWEE?
Fairtrade Nederland is geen eigenaar van de term fair trade (twee woorden). Wij 
gebruiken consequent het woord ‘Fairtrade’ (één woord met hoofdletter F) als we over 
onze organisatie en/of certificering spreken. Wanneer je refereert aan jouw Fairtrade 
gecertificeerde product, zoals koffie, katoen, cacao, bananen, etc.., gebruik dan 
Fairtrade als één woord.

FAIRTRADE GECERTIFICEERD
Dat gebruiken we ook veel! En verwijst specifiek naar Fairtrade certificering, inclusief 
de strenge standaarden op milieu, sociaal en economisch gebied.

FAIRTRADE
Dat zijn wij (en jij ook!) Fairtrade, één woord! Fairtrade verwijst naar het gehele 
Fairtrade systeem of een deel van het systeem, bijvoorbeeld Fairtrade International, 
Fairtrade producentennetwerken, Nationale Fairtrade Organisaties (zoals Fairtrade 
Nederland). Jij kunt Fairtrade gebruiken wanneer je verwijst naar de inzet van jouw 
bedrijf om een betere deal voor boeren en werknemers te garanderen.

FAIRTRADE VS. MAX HAVELAAR 
Huh.. Ik dacht dat jullie Stichting Max Havelaar heten? Dat klopt. Wij zijn 
oorspronkelijk begonnen als Stichting Max Havelaar in 1988, een naam die veel 
betekenis heeft voor Nederlanders vanwege het gelijknamige boek waarin uitbuiting 
van mensen een centrale rol speelt. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde 
beweging. Om onze ‘Fairtrade movement’ nóg groter te maken, sluiten we graag aan 
bij onze wereldwijde collega’s. Begin 2021 namen we afscheid van de naam Stichting 
Max Havelaar. We heten nu officieel Fairtrade Nederland!

FAIR TRADE (TWO WORDS)
Eerlijke handel, vaak verwijzend naar een handelspartnerschap op basis van dialoog 
en transparantie. Het gebruik van ‘eerlijke handel’ op verpakkingen of anderszins 
is niet gereguleerd en weerspiegelt geen certificering door derden. Het kan worden 
gebruikt in verwijzing naar een Fair Trade Associatie, zoals Fair Trade Federation 
of World Fair Trade Organization. Deze verenigingen zijn over het algemeen op 
lidmaatschap gebaseerd en certificeren geen producten.

FAIRLY TRADED OF DIRECT TRADE
Deze termen kunnen verschillende dingen betekenen voor verschillende bedrijven. 
Vaak is er geen certificering door derden. Directe handel kan een nauwere relatie 
tussen producent en bedrijf betekenen, of niet, afhankelijk van het bedrijf.
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 10A. WOORDENSCHAT OM TE 
 GEBRUIKEN OF VERMIJDEN 

Een aantal woorden dat wordt gebruikt in het kader van eerlijke handel is gedateerd. 
Deze woorden doen denken aan het koloniaal verleden en beklemtonen ellende 
en armoede van de boeren, in plaats van nadruk te leggen op hun expertise en 
professionaliteit. Hieronder zijn een aantal aanbevelingen over welke woorden beter 
vermeden kunnen worden en suggesties voor woorden die je daarvoor in de plaats 
kunt gebruiken. Het doel is om beter aan te sluiten bij de huidige tijd.

KLEiNe BoEr

HeT ZuIdEn,
OnTwIkKeLiNgS-
LAnDeN

• Kleinschalige producent
• Kleinschalige boeren
• Koffieboer
• Bananenteler
• Ondernemer
• Kleinschalige boerderij

• Latijns-Amerika
• of ander specifiek land
• Land van oorsprong
• Landen rond de evenaar
• Herkomstland

• Verwijs naar de grootte van
het land, niet van de boer.

• Gebruik taal die nadruk legt
op expertise.

• Wees precies, gebruik de
naam van het land of het
continent.

• Indien het nodig is om meer
algemeen te zijn, gebruik dan
‘land van oorsprong’ of ‘landen
rond de evenaar’, verwijzend
naar de geografische ligging.
Veel Fairtrade producten
(bananen, koffie, cacao,
rietsuiker...) groeien niet in
Nederland, en het is, in dit
geval, vaak niet nodig om te
specificeren.

NoOrD-ZuId • Wereldwijd • Breng het dichter bij ons,
zodat consumenten begrijpen
hoeveel betrekking het heeft
op hun dagelijkse leven. Het
is niet zij & wij, het is ‘ons’.
We leven op dezelfde planeet.
Onze acties hebben een
domino-effect dat op iedereen
invloed heeft. Zoals ze zo
mooi zeggen in ‘The Lion
King’: “We are all connected
in the circle of life”.

 TE VERMIJDEN  UITLEG  AAN TE RADEN 



 27 

HeLp, StEuN, 
BeScHeRm, GeEf

OnTwIkKeLiNgS-
sAmEnWeRkInG

BeNaDeELDe gRoEp,
KwEtSbAaR, 
pReCaIr

FaIrTrAdE-gELD

• Werk samen, creëer partner-
schappen, drijf handel, maak
mogelijk, draag bij, baat,
stimuleer, werk hand in hand,
samen, kom samen, krachten
bundelen/ verenigen, creëer
impact / verandering

• Internationale samenwerking
• Handelsrelaties

• Boeren die leven onder de
extreme armoede grens
omdat ...

• Bananenboeren die minder
verdienen dan ... omdat ...

• Inkomsten/opbrengsten/
lonen

• Verkoopprijs van het gewas

• Minimumprijs betaald door
de handelaar aan de boeren
wanneer de marktprijs te
laag is

• Fairtrade premie betaald
aan de coöperatie of
plantage

• Fairtrade is een handelsmodel.
Het is handel, niet hulp.
Leg nadruk op de werkrelatie,
als gelijken, en de positieve
impact die handelspartners
kunnen hebben.

• Leg nadruk op de profes-
sionele werkrelatie, als
gelijken.

• Wees specifiek, beschrijf de
situatie, noem het probleem
en de oorzaken.

• Het is nooit het geld van
Fairtrade. Boeren verkopen
hun gewassen voor een prijs,
zoals dat gebeurt in elke
handelsrelatie. Aangezien de
handelsmacht vaak ligt in de
handen van enkelen, creëert
Fairtrade standaarden die de
positie van de boer versterken.

• De door Fairtrade
gegarandeerde minimumprijs
wordt direct betaald door
de handelaar aan de boer/
coöperatie. Dit gebeurt
wanneer de marktprijs te laag
is en de productiekosten niet
worden gedekt.

• De Fairtrade premie wordt
betaald door de handelaar
aan de coöperatie of plantage.
Democratisch beslissen de
leden van de coöperatie of de
leden van het premiecomité bij
een plantage hoe de premie
besteed wordt. Bijvoorbeeld
voor productieverbetering,
medische zorg of onderwijs.

 TE VERMIJDEN  UITLEG  AAN TE RADEN 
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JE BENT AAN HET EINDE GEKOMEN VAN DE TOOLKIT. 
CHAPEAU! HEB JE NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST.
Neem voor storytelling en merkondersteuning contact op met: 

Voor algemene account gerelateerde vragen kun je contact opnemen met ons 
Business Development Management Team:

 JENNA HEYSTERS 

 OLGA WIERSMA 

MEIKE KOSTER

ELLIS RODENBURG

ESTER PENDAVINGH

 KIKI MAAT 

 BERT JONGERT 

Marketing & Communications
jenna@fairtradenederland.nl

Business Development 
Managment

olga@fairtradenederland.nl

Marketing & Communications
meike@fairtradenederland.nl

Business Development 
Managment

ellis@fairtradenederland.nl

Business Development 
Managment

ester@fairtradenederland.nl 

Marketing & Communications
kiki@fairtradenederland.nl

Business Development 
Managment

bert@fairtradenederland.nl 

WoW!WoW!WoW!
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