
 

Uitwerking van de pijlers van het strategisch partnerschap 
tussen PLUS en Fairtrade  
 

1. Assortiment 

 
Het streven van PLUS is om de huidige koploperspositie in Fairtrade te behouden en verder uit te breiden. 
Het hoofddoel is om maximaal mogelijke impact bij boeren en arbeiders te realiseren door jaarlijks te 
groeien in het assortiment van Fairtrade gecertificeerde huismerkproducten. Fairtrade ondersteunt ons 

koploperschap.  
 

PLUS heeft de intentie om, daar waar mogelijk, producten uit ontwikkelingslanden die onder huismerk 
verkocht worden en Fairtrade beschikbaar zijn, onder Fairtrade voorwaarden in te kopen en op het schap 
te zetten.  

 

Alle bananen, huismerk koffie en huismerk thee zijn al jaren 100% Fairtrade gecertificeerd. Zo maken we 

een verantwoorde keuze makkelijk voor de consument. Op de bananen, de koffie en de thee van PLUS 
huismerk kom je onderstaand keurmerk tegen: 

 
 

Verder zijn de volgende PLUS huismerk producten Fairtrade gecertificeerd: ananassen, limoenen, 
kokosnoten, haricots verts, physalis, sinaasappelsap, pandan- en jasmijnrijst, huiswijn, cashewnoten 
gezouten en ongezouten. Ook heeft een aantal ondernemers de keuze gemaakt voor Fairtrade rozen. 

 
Bovendien zijn we hard op weg om, bovenop het huidige aanbod van chocoladerepen, tabletten en 
seizoenartikelen, alle cacao-houdende PLUS huismerkproducten te voorzien van het Fairtrade Cacao 

Programma. Deze producten zijn te herkennen aan onderstaand keurmerk, zodat ook deze keuze voor de 
consument zichtbaar is: 

 
 

Naast het inkopen onder Fairtrade voorwaarden voor PLUS huismerkartikelen, vindt PLUS het ook 
belangrijk dat de A-merken die PLUS in de schappen heeft liggen verantwoord zijn. Zo kiest PLUS bewust 
voor merken als Fair Trade Original, Tony’s Chocolonely, Ben & Jerry’s, Clipper, Starbucks, Elvee, Tate & 
Lyle, Gilse, Green Dream, Zonnatura, Bio+ en Darboven. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod van 
Fairtrade gecertificeerde producten zo groot mogelijk is en de consument een verantwoorde keuze kan 
maken. 
 

Verder is PLUS zich ervan bewust dat de effecten van klimaatverandering steeds sterker gevoeld worden 
bij producenten en vindt PLUS het belangrijk om hierop te acteren. Daarom zetten we in op 
energiebesparing. Tevens compenseren we als eerste retailer in Nederland de CO2-uitstoot van onze 
supermarkten met Fairtrade Carbon Credits en willen we dit de komende jaren verder uitbreiden.  
 
 

2. Lokaal  

 
PLUS is een coöperatie van en voor zelfstandig ondernemers en vindt het belangrijk om haar beleid op het 
gebied van eerlijke en duurzame handel samen met de ondernemers lokaal in te bedden. Een aantal PLUS 
ondernemers is via de Fairtrade Gemeente campagne al op een inspirerende manier betrokken bij eerlijke 
handel. Er wordt hard aan gewerkt om de relatie tussen lokale PLUS ondernemers en Fairtrade te 
verstevigen door bijvoorbeeld ondernemers in contact brengen met de Fairtrade beweging op lokaal 

niveau. Denk daarbij aan de Fairtrade Gemeenten, maar ook scholen, kantoren en instellingen.  
 
 

https://www.plus.nl/info-ken-de-keten-aanpak?4
https://www.plus.nl/info-ken-de-keten-aanpak?4
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/zoekresultaat-pagina-cid-Bv8KA9YOBy0AAAFdozIhnQs3


 
Ook vindt PLUS het belangrijk om jonge sporters te stimuleren meer fruit te eten. Verantwoorde voeding 
past bij een gezonde, sportieve levensstijl. En daarom sponsort PLUS lokale sport verenigingen met 
bananenboxen. Bijvoorbeeld in Markelo, Culemborg, Hillegom en Hellevoetsluis. Daarnaast vraagt PLUS 

regelmatig aandacht voor eerlijke handel. Zo ook op de waterbus. Verder zijn er tal van ondernemers die 
Fairtrade bananen en ander fruit beschikbaar stellen tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse.  

 
 

3. Keten 

 
In het licht van het koploperschap zet PLUS zich sterk in om de schakels in haar keten te stimuleren om 

onder Fairtrade voorwaarden in te kopen. Zowel toeleveranciers als consumenten worden bewust gemaakt 
van het belang van het nemen van ieders verantwoordelijkheid om een keten eerlijk en duurzaam te 
maken. Door de commitment van PLUS aan eerlijke handel is het namelijk ook voor haar toeleveranciers 
een vereiste Fairtrade gecertificeerd te zijn. 
 

Een voorbeeld van hoe PLUS haar verantwoordelijkheid neemt, is in de keten van cacao. Alle relevante 
leveranciers van PLUS zijn in 2017 gevraagd om vanaf nu met het Fairtrade Cacao Programma te gaan 

werken. Dit met als doelstelling dat uiterlijk 2020 alle huismerkproducten die cacao als ingrediënt hebben, 
Fairtrade cacao bevatten. Deze ambitie hebben we ook publiekelijk aangekondigd.  

 
Daarnaast is PLUS een voortrekker binnen de Superunie inkooporganisatie en wendt haar invloed aan om 
duurzaamheid in het algemeen en Fairtrade in het bijzonder ook bij andere Superunie leden geborgd te 
krijgen. 

 
 

4. Communicatie 

 
Om transparant te zijn over het beleid van PLUS ten aanzien van Fairtrade, communiceren we daar graag 
helder over op onze website en in ons Verantwoord en sociaal jaarverslag. Hier communiceren we ook elk 
jaar over onze doelstelling en ambitie op Fairtrade en de stappen die we ondernemen. 

 

Verder brengen we de consument via onze weekfolder, inspiratiemagazine Genieten, Boodschappen, tv-
commercials, radio, plus.nl, social media en persberichten op de hoogte van onze producten en 
introducties. Ook hebben we in onze winkels en online de meeste Fairtrade producten voorzien van extra 
informatie, bijvoorbeeld op de verpakking en op het schap. 

 
Bovendien participeert PLUS actief in de twee landelijke Fairtrade Weken. Met speciale promoties vragen 

we aandacht voor Fairtrade en maken we mensen bekend met het belang ervan. 
 

In Boodschappen en in ons eigen inspiratiemagazine Genieten geven we regelmatig achtergrondinformatie. 
Zo ook in ons personeelsmagazine, want we willen uiteraard ook graag dat onze medewerkers en 
ondernemers ons beleid kennen, uitdragen en ernaar handelen. 

 

Tevens vindt PLUS het belangrijk om het beleid ten aanzien van Fairtrade en het belang van het betalen 
van een eerlijke prijs breed uit te dragen. Zodoende geven we regelmatig interviews en spreken we op 
congressen en bijeenkomsten over duurzaamheid. We hopen dan ook dat we een voorbeeld kunnen zijn 
voor andere retailers en hen te inspireren om duurzaamheid volop te omarmen.  

 
Om te evalueren wat de invloed van ons beleid is, publiceren we elk jaar een Impactbarometer. Mede 
dankzij deze Fairtrade premies kunnen boeren en arbeiders investeren in betere werk- en 

leefomstandigheden. Zo gebruikten zij bijvoorbeeld de premie van 2016 voor het aanplanten van nieuwe 
koffiestruiken, het verbeteren van huisvesting en voor onderwijs. 
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http://www.maarkelsnieuws.nl/?p=38973
http://culemborgsecourant.nl/sport/plus-giel-smits-zet-bananen-de-basis-van-focus-07-en-vriendenschaar-169584
https://www.bollenstreekomroep.nl/2017/03/bananen-voor-jeugdteams-sv-hillegom/
http://www.hvhelius.nl/220-plus-trommel-steunt-opnieuw-hv-helius
https://www.thymenstolk.nl/2013/05/13/eerlijke-banaan-op-de-waterbus/
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/zoekresultaat-pagina-cid-heYKA9YOwxgAAAFd_iAhnQs3
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/publicaties
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-draagt-1-3-miljoen-dollar-premie-af-voor-betere-omstandigheden-boeren-en-arbeiders-in-ontwikkelingslanden-cid-LaEKA9YPfzsAAAFhN64o7ZQu

