Titelrapport Fairtrade Gemeente Waddinxveen

Utrecht, februari 2022
Beste kernteamleden van Fairtrade Gemeente Waddinxveen,
Waddinxveen is sinds 2015 Fairtrade gemeente en heeft de titel al vaker weten te prolongeren. En dat
lukt nu ook weer. Met plezier hebben we jullie aanvraag en de bijgevoegde stukken gelezen en kunnen
maar één conclusie trekken. De verlenging van de titel is ruimschoots verdiend! Op alle criteria wrodt
voldaan aan de gestelde criteria.
Hoewel er sprake is van een klein kernteam van 3 personen weten jullie de campagne levend te
houden door slimme allianties aan te gaan en een degelijk netwerk te onderhouden. Ondanks het feit
dat de gemeente niet actief participeert in het kernteam, is het benodigd contact en draagvlak
behouden. Mooi om te zien dat jullie een regionale samenwerking zijn aangegaan met vier Fairtrade
Gemeenten in de regio Groene Hart: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas.
Dat jullie het ambassadeurschap en de bewustwording als een grote uitdaging zien blijkt duidelijk uit
de keur aan aansprekende activiteiten waar Fairtrade een plaats heeft. Op inventieve wijze sluiten jullie
aan bij evenementen en activiteiten. Zo ontstaan waardevolle activiteiten, zoals de High Tea en
worden vele doelgroepen bereikt: jong en oud, consument en ondernemer. En er is aandacht voor de
diversiteit aan Fairtrade producten en wat je daar mee kunt doen. Het is nog niet gelukt om een
Fairtrade gecertificeerd aanbod in kledingwinkels te krijgen, maar toch hebben zich al wel enkele
kledingwinkels aangesloten. Dit komt mede door jullie aandacht voor Faire en Duurzame kleding in de
Fairtrade weken.

Het aantal benodigde Fairtrade en duurzame deelnemers bij criterium 3 en 4 voldoet. Ondanks de door
corona veroorzaakte terugval. Regelmatig wordt een deelnemer in het zonnetje gezet.
Met inzet van een eigen website met informatie en naslag, een goedgevulde en actuele eigen
Facebook pagina en de gemeente pagina op de landelijke website informeren en betrekken jullie
burgers op een enthousiaste wijze. Fairtrade komt duidelijk aan bod. Complimenten voor de acties van
goede kwaliteit, waarmee in coronatijd aandacht is besteed. Uit het communicatie- en projectplan
blijkt dat er nog veel in het vat zit. Jullie hebben jezelf voor de komende jaren duidelijke doelen gesteld.
De SDG’s (criterium 6) krijgen aandacht en we zien dat er in de partnerschappen vele mogelijkheden
liggen om ze onder de aandacht te brengen. Zoals jullie zelf al signaleren gebeurt er al veel, maar wordt
er over het algemeen nog niet de koppeling met de SDG’s gelegd. Fairtrade brengt de realisering van de
Global Goals dichtbij. Ga door op de ingeslagen weg en benoem daarbij de impact van Fairtrade.
Conclusie
Gefeliciteerd! Waddinxveen verdient een titelverlenging van 2 jaar. Wij wensen jullie veel succes met
het uitvoeren van de plannen voor de periode 2022-2023 en kijken uit naar de behaalde resultaten.
Jullie volgende verlenging zien wij graag december 2023 tegemoet.
Faire groet,

Het bestuur, de commissie titeltoekenning en het campagnebureau Fairtrade Gemeente NL

