Geef je hier op!

Profielwerkstuk
Sustainable Value Chains / Duurzame Handelsketens
Aansluitende schoolvakken: aardrijkskunde,
economie, biologie
Als je aan het ontbijt even geen zin hebt om sociaal te doen, kun je altijd de verpakking van het
broodbeleg eens doornemen. Dan zie je bijvoorbeeld Fairtrade of BIO op je chocopasta staan. Of
je pikt even een banaantje mee bij AH waar een
sticker met Rain Forest Alliance op zit.
Wat is nou het nut en de noodzaak van deze
zogenaamde duurzaamheidslogo's? En waarom
zijn vooral producten met een tropische oorsprong zo gelabeld? En krijgen boeren wel een
eerlijke prijs voor hun producten?
Bronnen en links:
www.kuno-platform.nl
www.reliefweb.org
www.crisisgroup.org
www.solidaridad.nl

Mogelijke onderzoeksvragen:
•

•
•
•
•
•
•

idhsustainabletrade.com
europe.wetlands.org

Hoe verlopen de internationale handelsstromen van tropische producten in ons
voedselaanbod?
Kloppen de duurzaamheidsclaims die op deze
producten staan?
Wat is het verschil tussen de verschillende
duurzaamheidslogo's op tropische producten?
Wat is de ecologische footprint van deze
producten?
Krijgen koffie- , cacao-, thee- en katoenboeren
een betere prijs voor hun producten?
Wat zijn de sociale verbeteringen die deze
duurzaamheidslogo's claimen?
Hoe kijken Europese consumenten aan tegen
de bedrijven die proberen duurzaam te importeren uit tropische landen?

fairtradenederland.nl

Kom langs bij onze studie International Development Management
Als je kiest om een profielwerkstuk op het gebied van Sustainable Value Chains/ Duurzame Handelsketens
te maken dan nodigen wij je van harte uit om bij onze studie te komen kijken. Voor het speciale
profielwerkstuk traject bieden we je:
• Het volgen van de open dag.
• Loop een dag mee en volg een aantal SVC colleges
• Ga een uur met een docent of student zitten die met je meedenkt en adviseert

Voor meer profielwerkstuk onderwerpen, ga naar onze profielwerkstukpagina.
Aangeboden door de bachelor International Development Management
Heb je een vraag? Neem contact met ons op via: linda.ris@hvhl.nl

