
24+ contactcenter wint Fair Trade@work award 2014 !  

Op 8 mei werden overal in het land tal van Fair Trade@Work activiteiten georganiseerd, gaande van 

fairtrade drinks,  (h)eerlijk ontbijten tot lunches en happy hours met bijhorende fairtradequizzen en 

informatieborden.   Er werd vlotjes fairtrade geconsumeerd en over fairtrade gecommuniceerd.                                                                                               

Deze editie van Fair Trade@Work telde 68 ingeschreven bedrijven en bereikte hiermee 36.681 werknemers. 

Vol enthousiasme heeft 24+ contactcenter voor de eerste keer deelgenomen aan deze Fair Trade@Work dag.                              

We maakten er zelfs een héle week van.  

Op vrijdag 13 juni kregen we super goed nieuws.  Met onze deelname en inzending heeft 24+  de Fair Trade@Work award 

gewonnen in de categorie middelgrote bedrijven!     

Onze deelname aan Fair Trade@work  kaderde perfect binnen onze bedrijfswaarden die we willen uitdragen:                             

Mensgericht, Klantgericht, Open en Positief.                                                                                                                                                     

Voor de waarde "Mensgerichtheid" wilden we bewijzen dat 24+ mensgerichtheid hoog in het vaandel draagt, niet enkel naar 

het personeel en de klanten toe, maar ook verder reikend. Wij zien mensgericht zijn breder dan enkel binnen de grenzen van 

ons bedrijf. Wij zijn een multicultureel bedrijf en wij waren ervan overtuigd dat onze actie een belangrijke bewustwording 

teweeg zou brengen.   

We gingen als bedrijf de uitdaging aan om iedereen een hele week lang onder te dompelen in fairtrade en mensgericht-

heid. Maandag: fairtrade cocktail voor alle medewerkers, uitdelen van fairtrade chocolaatjes met 'wist-je-datjes' over Oxfam 

en Max Havelaar. Dinsdag: Dagboekkamer. Woensdag: verras je collega. Donderdag: fairtrade lunch (5 x omdat we in shiften 

werken) met quiz en leuke fairtrade prijzen. Vrijdag: afsluitmoment met fairtrade receptie met enkel fairtrade producten en 

speciale uitgave van ons medewerkersmagazine ‘t Pluske. In onze koffiecorners werken we bovendien al 6 jaar met Max         

Havelaar koffie, fairtrade suiker en nu ook fairtrade thee.                                          

Bedankt 24+ collega’s voor jullie enthousiaste medewerking en schitterende (re)acties.                                      

Bedankt Oxam om ons deze verrijkende kans te geven. 

Bekijk onze inzending op : http://www.fairtradeday.be/nl/detail/24 
 

Wij doen mee !  

http://www.fairtradeday.be/nl/detail/24

