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Beleidsplan FairFryslân  
(periode 2022–2023) 

 
Missie FairFryslân 
FairFryslan staat voor eerlijke handel; veraf en dichtbij. FairFryslân wil de inwoners van Fryslân 
betrekken bij de ontwikkeling en het belang van eerlijke handel door informatie te verstrekken en 
het gebruik van Fairtrade producten te stimuleren. Daarnaast is de werkgroep FairFryslân ook 
pleitbezorger van de GlobalGoals (SDG’s).  
 
Doel 

§ Met steun van de provincie Fryslân wil de werkgroep FairFryslân zorgen dat de provincie 
Friesland de titel ‘Fairtrade Provincie’ kan behouden.  

§ De werkgroep FairFryslân stelt zich voorts tot doel om alle Friese gemeenten te 
ondersteunen bij het behalen en behouden van de titel ‘Fairtrade gemeente’.  

§ FairFryslân stimuleert de provincie Friesland en de Friese Fairtrade gemeenten om door te 
groeien tot SDG-provincie of SDG-gemeente.  

 
Huidige situatie.  
Fairtrade-titel 
De titel ‘Fairtrade-provincie’ is door de provincie Friesland behaald in 2016, verlengd in 2019 en had 
in 2021 weer verlengd moeten worden. Van de landelijke organisatie is uitstel gekregen tot voorjaar 
van 2022 om de titel opnieuw te verlengen.  
Fryslân is met recht Fairtrade provincie: tot 2021 mochten 14 van de 18 Friese gemeenten de titel 
‘Fairtrade gemeente’ dragen. De 14 Fairtrade gemeenten zijn: Schiermonnikoog, Leeuwarden, 
Waadhoeke, Harlingen, Dantumadiel, Tytjerksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland, 
Ooststellingwerf, Heerenveen, Weststellingwerf, Noardeast-Fryslan , De Fryske Marren en Sûdwest-
Fryslân.  
 
Echter………. van bijna alle gemeenten is de behaalde titel verlopen. Die gemeenten dienen uiterlijk in 
het voorjaar van 2022 de titel te verlengen. Alleen de gemeenten Noardeast-Fryslan, Leeuwarden en 
Opsterland hebben een geldige titel. Van 4 gemeenten (Dantumadiel, Smallingerland, 
Weststellingwerf en Sudwest Fryslan) is de titel al meerdere jaren verlopen. Het is de vraag hoeveel 
gemeenten in staat zijn of bereid zijn, om hun titel te verlengen. Het is dan ook geenszins 
vanzelfsprekend dat de provincie Fryslân, de titel Fairtrade provincie, in de toekomst kan behouden.  
 
Werkgroep 
Doordat lange tijd onduidelijk was of het bestuur van de provincie Fryslân de werkzaamheden van de 
werkgroep FairFryslân zou blijven ondersteunen is de werkgroep meer dan een jaar inactief geweest 
en is de bezetting van de werkgroep gereduceerd tot 3 personen. In oktober 2021 kreeg de 
werkgroep het goede nieuws dat het provinciebestuur besloten heeft de steun aan de werkgroep 
voort te zetten tot en met 2023. Die steun houdt in dat er naast een financiële ondersteuning ook 
gerekend kan worden op ambtelijke ondersteuning (0,1 fte). 
 
Aanpak  
Fairtrade-titel 
Voorwaarde voor het behouden van de titel ‘Fairtrade Provincie’ is dat er voldoende Friese 
gemeenten de titel behalen en behouden. Concreet: er dienen minimaal 14 actieve gemeenten te 
zijn waarvan minimaal 7 gemeenten ‘Fairtrade gemeente’ zijn. 
De werkgroep zal daarom inventariserend actief contact leggen met de betreffende gemeenten. Uit 
die inventarisatie zal blijken welke inspanningen nodig zijn om te voldoen aan de gestelde eisen om 
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de titel ‘Fairtrade provincie’ te behouden. Op basis van de inventarisatie zal een werkplan worden 
opgesteld, om dat doel te bereiken.  
 
Werkgroep 
De werkgroep FairFryslân wil het bestuur op korte termijn uitbreiden. In het voorjaar van 2022 
worden kandidaat-bestuursleden aangezocht met de intentie om uiterlijk in mei 2022 het bestuur op 
sterkte te kunnen brengen. Het streven is uitbreiding naar minimaal 5, maar bij voorkeur 7 personen.  
Een gemengde samenstelling van het bestuur heeft de voorkeur. Gemengd qua herkomst, leeftijd, 
geslacht en beroep. 
 
Communicatie 
Om contact te onderhouden met de diverse gemeenten en kerngroepen (elke Fairtrade-gemeente 
heeft een kerngroep) is een goede communicatie van belang.  
In het communicatieplan wordt uiteengezet hoe de werkgroep in 2022 de contacten met 
doelgroepen en met anderen wil realiseren.  
 
Organisatie.  
De werkgroep FairFryslân kent geen juridische status. De bestuursleden nemen plaats in de 
werkgroep vanuit betrokkenheid en vertegenwoordigen geen specifieke achterban. De werkgroep 
hoeft formeel geen verantwoording af te leggen aan provincie, gemeenten of groepen.  
 
Bestuursleden van de werkgroep treden op basis van persoonlijke titel toe tot het bestuur, ze hoeven 
geen verantwoording af te leggen aan een achterban.  
Uit het bestuur van de werkgroep zal een Dagelijks Bestuur gekozen worden (voorzitter en 
secretaris). Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de werkgroep, is woordvoerder en neemt 
beslissingen die geen of weinig uitstel verdragen. 
 
Ondanks dat de uitgangspunten en doelen van de provincie en de werkgroep FairFryslân op 
hoofdlijnen hetzelfde zijn, is de provincie niet verantwoordelijk voor de standpunten en meningen 
van de werkgroep. De werkgroep kan op onderdelen van mening verschillen met de provincie.  
Aan het periodiek overleg wordt deelgenomen door een beleidsmedewerker van de provincie. Bij 
verschil van visie zal dat worden geconstateerd en worden bezien wat dat betekent voor de 
gemeenschappelijke doelstelling. 
 
Activiteiten 
Inspiratiebijeenkomsten 
Belangrijk is om de kerngroepen en de Fairtrade gemeenten te inspireren en te betrekken bij 
Fairtrade-activiteiten en mogelijkheden. Vanuit de landelijke FT-campagne worden periodiek 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er ook ruimte voor regionale activiteiten.  
We hebben ervaren dat het belangrijk is dat in de regio groepen met elkaar contact kunnen 
onderhouden en kennis kunnen nemen van elkaars activiteiten. De inspiratiedagen zijn een goede 
gelegenheid om te ‘netwerken’.  
De werkgroep FairFryslan zal twee keer per jaar (bijv. in mei en november) een inspiratiebijeenkomst 
organiseren. Alle Friese gemeenten en kerngroepen worden daarvoor uitgenodigd. 
 
Verstrekken FT-titels 
Gebleken is dat het verstrekken van Fairtrade titels aan restaurants, scholen, kerken, etc. een goede 
gelegenheid is om meer bekendheid te geven aan de plaatselijke kerngroepen. In gemeenten die nog 
niet de titel ‘Fairtrade-gemeente’ hebben, zouden die titels eventueel toegekend kunnen worden 
door de werkgroep FairFryslân. Dat kan leiden tot een ‘bottom-up’ beweging. Als scholen en 
restaurants in een gemeente al de titel Fairtrade-school of -restaurant hebben, dan is het een 
kleinere stap om vervolgens Fairtrade gemeente te worden. 
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Contact met en in de provincie 
Bijzondere aandacht vraagt het contact met het provinciehuis. Het bestuur van de provincie Fryslân 
steunt weliswaar de activiteiten van de werkgroep FairFryslân, maar het is belangrijk dat ook in de 
organisatie van de provincie Fryslân aandacht is voor Fairtrade en SDG’s.  
We zien hier een belangrijke rol voor de gedeputeerde en voor de beleidsmedewerker. Zij kennen de 
organisatie goed en kunnen de werkgroep helpen om op de juiste plaatsen aandacht te vragen voor 
Fairtrade en SDG’s. Ook kunnen ze de werkgroep helpen om de juiste communicatiemiddelen van 
provincie te gebruiken om informatie over Fairtrade en SDG’s te verstrekken aan de medewerkers 
van de provincie. 
  
Samenwerking 
Goede de contacten met de provincie en gemeenten zijn belangrijk. Op korte termijn zal gezocht 
worden naar een vorm om structureel contact te onderhouden met de betreffende 
(beleids)ambtenaren. Die contacten zijn van belang om ‘eerlijke handel’ en ‘SDG’s’ in de organisaties 
te verankeren.  
 
Samenwerking met verwante organisaties kan veel voordelen bieden. Vanwege de huidige corona-
beperkingen zijn er weinig (fysieke) overleggen. Dat werkt ook beperkend voor de informele 
contacten.  
In het recente verleden was de werkgroep FairFryslân bijvoorbeeld vertegenwoordigd in het SDG-
Netwurk. Door de corona omstandigheden vinden die overleggen niet of nauwelijks nog plaats.  
De werkgroep FairFryslan is voorstander van samenwerking met groepen en organisaties.  
 
Communicatie 
Communicatie met partners en met doelgroepen is een belangrijke activiteit voor de werkgroep. 
Daarom is er een apart Communicatieplan 2022 opgesteld. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
 
Financiën. 
De enige inkomsten voor de werkgroep FairFryslân bestaan uit de financiële steun van de provincie 
Fryslân. Het beheer van de financiën is in handen van de beleidsmedewerker van de provincie. 
De uitgaven zijn gericht op het functioneren van de werkgroep en op het behalen van de doelen. De 
bestuursleden krijgen géén vergoeding anders dan een reiskostenvergoeding. Dat geldt ook voor de 
leden van het Dagelijks Bestuur. 
 
De werkgroep zal per jaar een werkbegroting vaststellen. 
 

 
 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld  
op 9 februari 2022 


