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Juryrapport Fairtrade Gemeente - Culemborg
7 januari 2016

Criterium Reactie jury Fairtrade Gemeente

Criterium 1: lokale werkgroep

Het kernteam heeft een positieve aanpak. Inmiddels zijn 
diverse sectoren goed vertegenwoordigd in de 
samenstelling van de lokale beweging. Het kernteam van 
het eerste uur blijft met veel enthousiasme aandacht 
vragen voor fairtrade en de jury ziet uit naar jullie volgende 
titelverlenging in december 2017.

voldoet: ja

Criterium 2: gemeentebestuur

De gemeente heeft zich opnieuw raadsbreed uitgesproken 
in haar beleid te kiezen voor fairtrade. De wethouder kan 
een actieve(re) rol als ambassadeur naar buurgemeenten 
vervullen.

voldoet: ja

De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag voor verlenging van de titel Fairtrade Gemeente 
Culemborg positief beoordeeld. De jury vindt dat Culemborg voldoet aan de zes criteria van de 
campagne. De jury verwacht jullie volgende verlenging in december 2017. 

Culemborg is al sinds 2010 een Fairtrade Gemeente en mag zich met recht trots een Fairtrade 
Gemeente noemen. Mede door de enthousiaste inzet van het kernteam groeit het aantal fairtrade 
producten nog steeds. Inmiddels is Culemborg, van alle Fairtrade Gemeenten in Nederland, 
koploper in het aantal cadeauwinkels en winkels in de recreatiebranche die fairtrade producten 
aanbieden. Een prestatie om trots op te zijn! Jullie weten ook mensen buiten Culemborg te 
inspireren en jullie dragen de koploper positie actief uit als ambassadeur van de campagne. De jury 
bedankt alle betrokkenen van Fairtrade Gemeente Culemborg voor hun inzet. De jury hoopt ook de 
komende periode, samen met het kernteam, te kunnen werken aan nog meer eerlijke handel in 
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Criterium 3: winkels en horeca

Het behalen en behouden van criterium 3 is geen 
probleem voor Culemborg. Er is een groot aanbod en 
ruime keuze in fairtrade assortiment voor de inwoners en 
bezoekers van Culemborg. 

voldoet: ja

Criterium 4: bedrijven en organisaties

Culemborg kan het zich veroorloven om de landelijke 
groothandels voor fairtrade producten niet op te nemen bij 
de deelnemers. Deze zouden wij natuurlijk graag aan de 
lijst toegevoegd zien worden. Mooi dat er twee fairtrade 
scholen in de gemeente te vinden zijn die zich hebben 
aangesloten bij de lokale campagne.

voldoet: ja

Criterium 5: media-aandacht

Het kernteam in Culemborg blijft zich inzetten tijdens 
jaarlijkse evenementen die goed ruimte bieden om 
fairtrade verder onder de aandacht brengen. De 
Fair&Green markt blijkt een succes te zijn en wordt 
inmiddels jaarlijks gehouden. De jury zou graag zien dat 
het kernteam de komende periode blijft deelnemen aan 
deze acties en evenementen. Daarnaast is het goed dat 
jullie zichtbaarder worden op social media en bijvoorbeeld 
jullie facebookpagina actiever gebruiken om inwoners van 
Culemborg aan jullie te binden. Berichten delen van de 
landelijke Fairtrade Gemeente facebook pagina kost jullie 
weinig energie maar levert wel aandacht op.

voldoet: ja

Criterium 6: MVO

Ten aanzien van de MVO deelnemers zou de jury graag 
willen zien waaruit de bijdrage van de participanten 
bestaat. Dit puntje van kritiek neemt niet weg dat 
Culemborg wel degelijk voldoet aan criterium 6. 

voldoet: ja
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