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Convenant GreenStages2020 
Verslag Meet-Up #12 (Online) 

14 februari (10.00 uur – 12.00 uur) 

 

Aanwezig:       Afwezig: 

Grenswerk  De Muziekgieterij   MEZZ 

Noordkade  gebr. de Nobel   De Kattendans 

Baroeg  De Schalm   Dynamo 

Tivoli Vredenburg  De Hofnar   De Helling 

Doornroosje  Capsloc   Maaspoort 

Bibelot  Muziekgebouw Eindhoven   De Kring 

gebouw-T  P60/Schouwburg Amstelveen   Azotod 

De Pul  Munttheater   Patronaat 

013  Cultuurgebouw Hoofddorp   Ins Blau 

EnergieLive      

      

 

Meet-Up #12 
De sessie wordt geopend door Frans. De aanwezigen worden welkom geheten en de agenda wordt 

doorgenomen. De agenda: 

• 10.00 Welkom 

• 10.05 What’s the news? 

• 10.15 Kijkersvraag 

• 10.20 Rondje langs de velden  

• 11.00 Verdieping thema single use plastic 

• 11.15 Introductie Transitiecanvas Circulariteit  

• 11.45 Vervolg van het convenant 

• 11.55 Volgend overleg 

• 12.00 Afronding 

 

What’s the news: 

De bijeenkomst schenkt structureel aandacht aan onderwerpen die raken aan de culturele sector en/of 

ontwikkelingen rondom duurzaam ondernemen. Frans licht de verschillende berichten toe:  
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• ESNS: Vraag van Frans, wie heeft deelgenomen aan de onlineversie van ESNS en is hier aandacht 

besteed aan duurzaamheid. Peter van Gebouw-T meldt dat er een beperkt aantal lezingen 

rondom duurzaamheid geprogrammeerd waren, deze gingen met name over festivals en 

evenementen in relatie tot energie waaronder deze;  

https://esns.nl/conference/take-control-over-your-event-power-how-to-make-your-event-

power-more-sustainable-and-more-efficient/2022-01-21/13:30  

• In de media veel aandacht voor de energietransitie en verduurzaming, zowel in positieve als 

negatieve zin: 

o De Volkskrant meldt dat de eisen uit het Urgenda-vonnis rondom de uitstoot van 

broeikasgassen behaald zijn. Het vermoeden is dat de Corona crisis positief heeft 

bijgedragen aan deze (tijdelijke) verlaging. 

o In dezelfde krant een artikel over Verantwoord Ondernemen in Nederland. 15,4% van de 

economie mag het predicaat duurzaam dragen. 

• De Europese Unie is vaak sturend in strengere en/of nieuwe wetgeving rondom duurzaam 

ondernemen, ook in dit bericht. Vanaf 2023 zijn grotere organisaties verplicht om te gaan 

rapporteren over de impact van hun ‘niet-financiële’ bedrijfsactiviteiten (milieu, sociaal, etc). De 

verwachting is dat op termijn dat deze verplichting op termijn in afgeslankte vorm ook gaat 

geleden voor kleinere organisaties zoals we hebben gezien vanuit de EED directive naar de EML-

rapportage. 

• De Alliantie van Evenementenbouwers schrijf dat het ‘De Hoogste Tijd Is’ om weer activiteiten te 

gaan uitvoeren. De groep is het hier unaniem mee eens. 

• Een voorbeeld van communicatie over duurzaamheid. De Pul (Uden) schrijft op zijn sociale media 

dat zij hun artiest een volledig vegetarisch doch heerlijke maaltijd hebben voorgeschoteld. Dit als 

trigger voor andere podia om hun duurzame maatregelen via eigen socials te communiceren en in 

dit netwerk te delen. 

 

Kijkersvraag  

Voorafgaande aan de bijeenkomst zijn vragen door deelnemers gesteld. Ze worden gepresenteerd aan de 

groep, toegelicht en besproken: 

• Peter herhaalt zijn oproep rondom het koppelen van de klimaat installatie aan het 

planningssysteem, om zo de installaties efficiënter in te zetten. Iedereen wordt gevraagd een 

aantal vragen te beantwoorden via: https://forms.gle/n1uf6s5w2qn7ZdYm7. 

• Gitte van EnergieLive geeft aan dat een koppeling tussen meters en de EnergieLive module 

mogelijk is, zou kan het systeem twee kanten op geautomatiseerd worden (input vs. output). 

 

Rondje langs de velden 

Dit deel van de bijeenkomst staat volledig in het teken van de implementatie en vorderingen die de 

deelnemers maken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen. Marco 

gaat het gesprek aan met de aanwezigen aan de hand van de onderstaande sheet. 

https://esns.nl/conference/take-control-over-your-event-power-how-to-make-your-event-power-more-sustainable-and-more-efficient/2022-01-21/13:30
https://esns.nl/conference/take-control-over-your-event-power-how-to-make-your-event-power-more-sustainable-and-more-efficient/2022-01-21/13:30
https://forms.gle/n1uf6s5w2qn7ZdYm7
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Hier een weergave van de besproken zaken. 

• Jeroen - Grenswerk 

Jeroen vertelt dat zij de afgelopen periode met een 3-tal zaken druk geweest zijn in relatie tot 

verduurzaming: 

o Grenswerk heeft besloten een hardcupsysteem te implementeren rondom drinkbekers. 

De bekers zullen worden ingenomen en gespoeld achter de bar. 

o Tegelijkertijd is een tapwaterpunt achter de bar geïnstalleerd waarmee gekoeld en 

gefilterd geschonken gaat worden. Plat en bruisend kraanwater zal voor circa 1,5 euro per 

glas verkocht gaan worden. 

o Ook gaat veel aandacht uit naar het werven van personen voor in het Greenteam. 

Grenswerk is bezig een team samen te stellen met medewerkers en vrijwilligers uit alle 

geledingen van de organisatie. Mogelijk wordt ook een trouwe bezoeker gevraagd voor 

participatie in het Greenteam. Leidraad voor de agenda van het team zijn de adviezen uit 

het Convenant. Uit het opvolgende gesprek komen nog de volgende tips naar voren: 

▪ Denk van tevoren ook na over de verwachte output van het Greenteam 

(verwachtingen managen); 

▪ Zet vertegenwoordigers uit alle geledingen in het team; 

▪ Maak het team niet te groot; 

▪ Sta open voor werkgroepen per thema. 
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o In een latere aanvulling laat Jeroen zien ook al aandacht te hebben voor kleine 

aanpassingen in denk- en werkwijze. Oude overgebleven medewerkers t-shirts zijn 

verzameld en worden nu lokaal verwerkt tot 

vlaggetjeslijnen door medewerkers van de sociale 

werkvoorziening. Tip: Denk na hoe over deze keuze 

communicatie plaats kan vinden. 

• Leon – Baroeg 

o Bij Baroeg gaat veel aandacht uit naar het voorbereiden van de nieuwbouw (richting 

2025). Een eerste programma van eisen is opgesteld. Uitgangspunt is een Bijna Energie 

Neutraal Gebouw (BENG). Leon wordt gewezen op nieuwe subsidieregeling rondom het 

verduurzamen van Maatschappelijk Vastgoed, wellicht dat een beetje extra budget kan 

bijdragen aan een extra stap in de energieprestaties van het gebouw (Van BENG naar 

ENG); 

• Niels – Schouwburg Amstelveen 

o Niels legt de nadruk om communicatie binnen het gebouw waarop zij positieve respons 

krijgen. Samen met de leverancier zijn borden vervaardigd waarop de duurzame 

elementen van de koffie beschreven staan. Bezoekers reageren hier positief op. Ook de 

communicatie rondom het circulaire karakter van sommige meubels, draagt bij aan 

bewustwording bij bezoekers. Nieuwe bakken zijn voorzien van duidelijke pictogrammen. 

Ook een vorm van communicatie. 

In de volgende online meeting zal ‘Communicatie’ een centraal thema zijn. Daarbij aandacht hoe je kunt 

communiceren naar medewerkers, bezoekers en leveranciers. 

Verdieping thema single use plastic 

Frans neemt de groep mee in een aantal ontwikkelingen rondom het gebruik van Single-Use-Plastic. Het 

ministerie van I&W heeft een routekaart uitgestippeld waarbij sinds afgelopen zomer de plastic rietjes, 

wattenstaafjes en bestek verboden zijn. Deze routekaart wordt nu verder uitgebreid met maatregelen 

voor drinkbekers en voedingsverpakkingen voor consumptie ter plaatse. Naar verwachting wordt deze 

regelgeving vanaf 2023 van kracht. Dit raakt de cultuursector omdat de nieuwe regels rondom 

drinkbekers en voedselverpakkingen behoorlijk streng zijn. Wegwerpplastic is alleen nog toegestaan 

indien een hoogwaardige recycling van 75% (oplopend tot 90% in 2027) gegarandeerd wordt. In alle 

andere gevallen zal een herbruikbaar alternatief ingezet moeten worden. Ook voor theaters die 

normaalgesproken in glas uitschenken is de wetgeving van toepassing als evenementen worden 

georganiseerd waarbij de wegwerpbeker wordt ingezet. 

In aansluiting op bovenstaande vertelt Ton over zijn ervaringen met de invoering van een hardcupsysteem 

voor drinkbekers. 4000 drinkbekers zijn in eigen beheer aangeschaft. Er wordt geen statiegeld gevraagd. 

Spoelen vindt na het event plaats. De ervaring is dat er minder hardcups stukgaan dan glas.  

Aandachtspunten zijn: 

• Communicatie naar bezoekers en barpersoneel 

• Extra mankracht voor logistieke handling nodig 

• Spoelen is intensief 
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Grenswerk, Baroeg en 013 gaan aan de slag met hardcups zodra de zalen weer open gaan. Doornroosje 

gaat aan de slag met een recycle systeem met softcups. Vanwege corona is de ervaring met de werking 

van de systemen nog beperkt. Hier komen we in een volgend overleg op terug. 

Introductie Transitiecanvas Circulariteit 

• Het onderwerp afval in relatie tot circulariteit komt regelmatig aan de orde. Vanmorgen een 

verdieping op het onderwerp circulair ondernemen. Kort aandacht voor Circulair en 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Een aantal verzamelde factsheets en links worden 

op de website geplaatst zodat belangstellende zich in de materie kunnen verdiepen: 

https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/green-stages/verslagen-en-achtergrondinformatie-

convenant-greenstages/ 

• Om deelnemers te helpen grip te krijgen op hun transitie naar meer circulariteit wordt een 

transitiecanvas geïntroduceerd. Door de vragen in het document te beantwoorden en de stappen 

rondom prioritering en planning te volgen ontstaat vanzelf een overzicht van stappen die op korte 

en langere termijn genomen kunnen worden in het creëren van meer circulaire stromen en het 

verminderen van het restafval. 

• Frans vertelt over het project in Leiden waarin circulariteit centraal staat. Het traject bevindt zich 

nog in de Inventarisatiefase. In een volgende fase gaat ook deze groep aan de slag met het 

Transitiecanvas. 

 

Volgende bijeenkomsten 

Noteer de volgende overleggen alvast in jullie agenda’s 

4 april 2022 - Online 

16 mei 2022- gebouw-T – Bergen op Zoom 

11 juli 2022 - Online 

12 september 2022 - Online 

24 oktober 2022 - Op locatie 

 

Meetup#13: Maandag 4 april 2022 – Online (10.00-12.00 uur) 

 

Goes/Middelbeers, 15 februari 2022 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/green-stages/verslagen-en-achtergrondinformatie-convenant-greenstages/
https://www.greenleisure.nl/dienstverlening/green-stages/verslagen-en-achtergrondinformatie-convenant-greenstages/

