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Juryrapport Fairtrade Gemeente - Boxmeer
14 december 2017

De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de gemeente Boxmeer voor de titel 
'Fairtrade Gemeente' positief beoordeeld. De jury vindt dat Boxmeer voldoet aan de zes criteria van 
de campagne. Onderstaand een uitgebreide reactie.

De jury geeft Boxmeer graag verlenging van de titel Fairtrade gemeente voor de periode 2018-
2019. Gemeente en kernteam werken uitstekend en met veel inspiratie samen en de gemeente laat 
haar betrokkenheid heel goed zien. We gaan er vanuit dat die lijn na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wordt voortgezet; het is ook aan het kernteam hier op 
toe te zien! Boxmeer werkt verder op basis van een goed beleidsplan (2016-2020), maar krijgt de 
aanbeveling mee haar plannen op het terrein van communicatie en publiciteit te vernieuwen. 

Boxmeer heeft uitstekende scores op criteria 3 en 4 met een mooi aantal deelnemende winkels, 
horeca en bedrijven. Ook bijzonder is de uitwisseling met buitenlandse scholen.
De jury zou wel graag zien dat Boxmeer op criterium 6 beter gaat presteren en nieuwe activiteiten 
bedenkt om meer invulling te geven aan MVO. Samengevat: een heel positief oordeel, waarmee 
Boxmeer van harte wordt aangemoedigd op deze weg door te gaan!
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Criterium Reactie jury Fairtrade Gemeente

Criterium 1: lokale werkgroep

In 2016 en 2017 heeft het kernteam er hard aan getrokken 
om het Fairtrade-gedachtegoed in Boxmeer verder uit te 
breiden en te borgen. Knap omdat het team betrekkelijk 
weinig vrijwilligers telt en uitbreiding zou kunnen gebruiken. 
Die uitdaging blijft staan voor de komende periode. Het 
team heeft de uitdaging opgepakt om buurgemeenten 
Grave en Cuijk te bezoeken en te inspireren ook richting 
Fairtrade Gemeente te werken. In eerste instantie lijken 
die contacten positief te hebben uitgepakt, maar verdere 
follow up is niet duidelijk. De jury is daar benieuwd naar.
Voor 2018 en volgende jaren heeft het kernteam mooie 
plannen voor nauwere samenwerking met lokale, 
gelijkgezinde organisaties, zoals de wereldwinkel en de 
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer; dat wekt 
zeker verwachtingen!  
Goede leidraad blijft het beleidsplan 2016-2020, waarvan 
de hoofdlijnen onveranderd van kracht blijven.

voldoet: ja

Criterium 2: gemeentebestuur

De gemeente Boxmeer blijft achter de campagne staan en 
neemt daar ook actief aan deel. De afgelopen periode was 
dat o.a. zichtbaar via de PR met een eigen Fairtrade vlag 
en vitrines met informatie in de hal van het gemeentehuis. 
Daarnaast ontving de gemeente leerlingen van scholen uit 
enkele Europese landen voor een bezoek dat in het kader 
van fairtrade stond. De jury vraagt zich wel af of de 
gemeentelijke regels voor aanbesteding en inkoop die al 
een aantal jaren geleden zijn vastgesteld, nog steeds 
onverminderd van kracht zijn en ook als zodanig worden 
toegepast. De jury ziet graag bij de volgende 
verlengingsaanvraag een actualisering van deze informatie 
bijgevoegd.

voldoet: ja

Criterium 3: winkels en horeca
De jury concludeert tot haar grote genoegen dat Boxmeer 
nog altijd zeer ruim voldoet aan dit criterium: onze 
welgemeende complimenten!

voldoet: ja
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Criterium 4: bedrijven en organisaties

Ook hier springt de internationale uitwisseling rond 
fairtrade met VWO scholen er echt uit. Daarnaast is de 
lessencyclus rond fairtrade op het Elzendaalcollege 
voortgezet. Dit blijft een heel waardevol project. En verder 
geldt weer hetzelfde oordeel als voor criterium 3: Boxmeer 
presteert buitengewoon goed! De jury hoort nog wel graag 
wat er is gedaan met de aanbeveling deelnemende kerken 
het predicaat "fairtrade kerk" te doen behalen.

voldoet: ja

Criterium 5: media-aandacht

Ook de afgelopen jaren wist Boxmeer de media goed te 
gebruiken en aardig wat publiciteit te genereren, o.a. rond 
het bezoek van de vwo-scholen uit het buitenland, de 
Fairtrade Weken en de uitreiking van raamstickers aan 
nieuwe fairtrade deelnemers. De jury doet wel de 
aanbeveling het publiciteitsplan te actualiseren en te kijken 
of er wat vernieuwende activiteiten kunnen worden 
bedacht, daarbij ook meer gebruik makend van sociale 
media.

voldoet: ja

Criterium 6: MVO

Boxmeer zoekt het vooral in optie 1: aanpak van 
'wereldproblemen' via deelname van supermarkten en 
andere winkels die ook onder criterium 3 en 4 vallen. 
Daarnaast is ook de scholenuitwisseling (internationaal) 
die eerder is genoemd, een goed voorbeeld van hoe MVO 
opgepakt kan worden in onderwijsverband. We geven 
Boxmeer wel de uitdaging mee dit criterium eens onder de 
loep te nemen en te proberen daar vernieuwend en 
creatief mee om te gaan.

voldoet: ja
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