MAAK
OOK JOUW
BEDRIJF
FAIRTRADE

MEER WETEN?
Neem voor meer informatie contact op met onze
lokale Fairtrade Gemeente werkgroep of met de
landelijke Fairtrade Gemeente campagne via
info@fairtradegemeenten.nl en +31 (0)345 47 92 50

De Fairtrade Gemeente campagne is een initiatief van ICCO, de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar. De campagne wordt mogelijk gemaakt
door ICCO, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij.

Wil jouw bedrijf maatschappelijk verantwoord
ondernemen? Gebruik dan ook fairtrade producten
op de werkvloer. Bijvoorbeeld in de kantine.

KIES OOK VOOR
FAIRTRADE:

FAIRTRADE
INSPIRATIE

1.	FAIRTRADE
LOONT

Kiezen voor duurzaamheid, en voor fairtrade, kan jouw bedrijf
meer omzet opleveren. En, het zorgt ervoor dat mensen in
ontwikkelingslanden eten, huisvesting, scholing, kleding en
gezondheidszorg kunnen betalen. Een goede investering dus!

2.	POSITIEVE
RECLAME

Door fairtrade producten te gebruiken kan jouw bedrijf zich
onderscheiden. Draag daarom uit dat jouw bedrijf fairtrade
producten gebruikt. De Fairtrade Gemeente campagne in onze
gemeente kan jou daarbij ondersteunen.

3.	 KWALITEIT

Koop je fairtrade producten in, dan kies je voor eerlijke, maar
vooral ook voor kwalitatieve, lekkere producten. Jouw eigen
groothandel biedt een ruime keuze in smaak, prijs, soort en merk.

JAN DIJK
MVO COÖRDINATOR
RABOBANK
GRONINGEN

PAST BIJ
“FAIRTRADE
L EI D ”
ONS MVO-BE

“Rabobank wil wereldwijd
kwetsbare en kansarme
mensen helpen om
financieel en sociaal
zelfredzaam te worden.
Het ondersteunen van
de Fairtrade Gemeente
campagne past bij die
ambitie. Door hier meer
fairtrade producten te
kopen, helpen we mensen
in ontwikkelingslanden
een beter bestaan op te
bouwen.”

Veel producten die je op de werkvloer gebruikt, kan je
eenvoudig vervangen voor fairtrade producten.
Denk bijvoorbeeld aan fairtrade koffie, maar ook aan fruit,
broodbeleg en kerstpakketten.

DOE MEE!
Laat zien dat jouw bedrijf ook kiest voor fairtrade en doe mee! Dat kan op twee manieren:

1.	GEBRUIK FAIRTRADE
	Gebruik fairtrade producten op het werk. Denk aan fairtrade koffie, producten in de kantine,
maar ook aan kerstpakketten. Zo doe je mee aan de Fairtrade Gemeente campagne in onze
gemeente.

2.	ONDERSTEUN FAIRTRADE GEMEENTE
	Ondersteun onze lokale Fairtrade Gemeente campagne. Dat kan namens jullie bedrijf of op
eigen titel. Door mee te werken bij activiteiten, of mee te denken hoe we nog meer mensen
kunnen inspireren fairtrade producten te gebruiken en te verkopen.
Kies voor fairtrade en meld je aan op www.fairtradegemeenten.nl

