
(C) Green Leisure Group 2021 1

Convenant GreenStages2020 
Collectief aan de slag voor een duurzame cultuursector

MeetUp #7



Agenda
• 10.00 uur Welkom en inleiding

• 10.05 uur What’s the news

• 10.10 uur Kijkersvraag

• 10.15 uur Duurzaamheidsbeleid 

• 10.35 uur Afval

• 10.50 uur De energierekening
• Ervaringen energie live

• Aanbod onderzoek energierekening

• 11.15 uur Behoeftepeiling en afronding

• 11.30 uur Einde
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What’s the news?

Cultuursector en duurzaamheid
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What’s the news?
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What’s the news?
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What’s the news?
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What’s the news?
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• Van 0-meting naar 1-meting
• ESNS



Kijkersvraag
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Heeft iedereen een monitoringssysteem?
Heeft iedereen een energieregistratie en bewakingssysteem
conform de eisen van RVO?



Agenda
• 10.00 uur Welkom en inleiding

• 10.05 uur What’s the news

• 10.10 uur Kijkersvraag

• 10.15 uur Duurzaamheidsbeleid 

• 10.35 uur Afval - Update

• 10.50 uur De energierekening
• Ervaringen Energie live

• Aanbod onderzoek energierekening

• 11.15 uur Behoeftepeiling en afronding

• 11.30 uur Einde
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Duurzaamheidsbeleid



Duurzaamheid beleid podia

• 0-meting gedaan, actieplannen in de steigers 

• Duurzaamheid verankeren in beleid

• Afspraken

• Van beleidslijn naar actie

• Weet waar je staat

• Organiseer draagvlak ; iedereen draagt bij

• Bepaal concrete doelstellingen

• Stip op de horizon  (actieplan)

• SMART

• Niet te veel

• Monitoring en bijstelling
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De organisatie 
heeft een 

gedragscode 
waar zij 

aangeeft dat

dat zij niet discrimineert

dat zij transparant en integer is

dat zij rekening houdt met haar belanghebbenden, de 
sociale en natuurlijke omgeving

dat zij wet- en regelgeving en haar eigen 
(beleids)afspraken respecteert

dat zij verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de 
gevolgen van haar handelen

dat zij periodiek de naleving van de gedragscode toetst

hoe omgegaan wordt met het niet naleven van de 
gedragscode



Wet en 
regelgeving

De organisatie

heeft inzichtelijk aan welke externe eisen/ 
wet- en regelgeving zij moet voldoen

heeft geborgd dat wijzigingen in externe 
eisen doorgevoerd worden

toetst zelf (laat toetsen) periodiek of zij 
voldoet aan de externe eisen

is lid van een brancheorganisatie

werkt volgens de wet- en regelgeving



Goed bestuur

De organisatie

heeft in haar visie/ missie vastgelegd wat zij onder 
'maatschappelijk verantwoord ondernemen'/ Duurzaamheid 
verstaat

heeft deze visie/ missie vertaald in (meer)jaarplannen en 
doelstellingen

heeft in kaart welke (belangrijke) partijen een negatieve of 
positieve invloed hebben op de bedrijfsvoering

heeft de (bedrijfs)risico's in kaart gebracht en beheersplannen 
vastgelegd

heeft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
vastgelegd

heeft een financiële planning- en controlcyclus vastgelegd

werkt volgens het principe PLAN, DO, CHECK, ACT (continue 
verbeteren en /of innovatie)

neemt de wensen van haar belanghebbenden mee in haar 
besluitvorming

geeft op directieniveau zelf het goede voorbeeld op het gebied 
van MVO



Personeels-
beleid

De organisatie

heeft een visie op het gebied van personeelsbeleid

vraagt naar houding t.a.v. MVO aan sollicitanten

heeft voor elke medewerker een (door beide partijen) getekende 
arbeidsovereenkomst

heeft het thema MVO opgenomen in het inwerkprogramma

biedt scholingsmogelijkheden die aansluiten bij de functie

heeft een formele overlegstructuur

heeft Arbo-beleid vastgelegd

houdt jaarlijks functionerings- en/ of beoordelingsgesprekken

heeft een personeelsvertegenwoordiging conform de Wet 
Ondernemingsraden

heeft afspraken betreffende het omgaan met klachten van 
medewerkers

zorgt goed voor haar personeel (incl. stagiaires, vrijwilligers en 
derden)



Milieubeleid

De organisatie

heeft vastgesteld milieubeleid

koopt zoveel mogelijk duurzame en 
milieuvriendelijke producten en diensten in

gaat zo zuinig mogelijk met energie, water en 
materialen om 

neemt maatregelen om schade aan het milieu te 
beperken

treft maatregelen om na gebruik producten/ 
materialen veilig af te breken.

maakt medewerkers en andere belanghebbenden 
bewust van het milieu

geeft op managementniveau zelf het goed 
voorbeeld op het gebied van duurzaamheid (voor 
zover ik dit kan beoordelen)

gaat op een goede manier om met het milieu
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Voorbeelden : WorldForum Den Haag
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Agenda
• 10.00 uur Welkom en inleiding

• 10.05 uur What’s the news

• 10.10 uur Kijkersvraag

• 10.15 uur Duurzaamheidsbeleid 

• 10.35 uur Afval
• Terugkoppeling ‘online’ bezoek aan TivoliVredenburg

• Afval in Nederland: Update

• Circulair programma afval Leiden

• Behoeftepeiling zero waste

• 10.50 uur De energierekening
• Ervaringen energie live

• Aanbod onderzoek energierekening

• 11.15 uur Behoeftepeiling en afronding

• 11.30 uur Einde
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Afval: Een update
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Online bezoek TivoliVredenburg
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Update: Afval in Nederland

Van afval naar grondstof
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Plastic Vrij

• Plastic drinkbekers • Plastic drank en waterflesjes (PET)

• Plastic rietjes en bestek • Plastic mono verpakkingen voor:

• Plastic roerstaafjes o Koffiemelk en koekjes

• Plastic servies en snackverpakkingen o Honing

• Ballonnen, confetti en glitters o Sauzen (mayonaise, ketchup, etc.)



Circulaire economie



Circulaire economie



Circulaire economie – Landelijk afvalplan (LAP)



Afvalscheiding: 18 afvalstromen

• Karton: Karton met zo min mogelijk vervuiling van plastic tape, nietjes, etc. 
• Drankkartons: te denken valt aan verpakkingen voor melk, yoghurt, sappen en 

frisdranken. 
• Gelamineerd papier: papier dat door de lamineer machine is gegaan. 
• Edelmetaal: bijvoorbeeld koperleidingen. 
• Metaal: bijvoorbeeld kroonkurken, bier- en frisdrankblikjes, waxinehouders en 

aluminiumfolie. 
• Elektronisch afval: bijvoorbeeld lampen en alles wat elektrische apparatuur 
betreft. 
• KGA (Chemisch afval): bijvoorbeeld batterijen, stoppen, maar ook whiteboard en 

permanent markers. 
• Rest: alles wat niet onder bovenstaande grondstoffenstromen valt, bijvoorbeeld 
folies en papier met een laagje aluminium (chips- en koffieverpakkingen), 
koffiecups, Pringles bussen, theezakjes van nylon, zwaar vervuild papier en 
piepschuim. 



Afvalscheiding: 18 afvalstromen

• PET - Polyethyleentereftalaat: PET is een hoogwaardige kunststof. 
• Folie: Folie is een dunne vaak doorzichtige kunststof. 
• Kunststof (overig): alle plastics die geen PET of schoon buigzaam folie betreffen, 

bijvoorbeeld yoghurtbekers, saladeschalen, rietjes, etc. 
• Hout: Bij houtafval wordt er onderscheid gemaakt Hout A- afval, onbewerkt hout, en 
• Glas: Glas is volledig recyclebaar. 
• (Koffie)bekers Papier: Deze koffiebekers kunnen niet bij het oud papier afval door folie 

die als beschermlaag is aangebracht. 
• (Koffie)bekers Kunststof: dunne witte koffiebekers. 
• Papier: al het schone papier, dus geen vervuilde servetten, zonder plastic of aluminium 

laagjes. 
* Swill: Groente, fruit en etensresten-afval. 
* Koffiedrab: Overblijfsel van koffie. 



Circulaire economie – Landelijk afvalplan (LAP3)

https://lap3.nl/

https://lap3.nl/


Circulaire economie – Landelijk afvalplan (LAP3)

Van een onevenredige belasting is sprake in het geval de kosten per ton voor de 
gescheiden inzameling en afvoer van de betreffende afvalstof meer dan 45 euro hoger 
liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en afvoer (transport en verwerking) van 
het ongescheiden (rest)afval.

Bedrijven moeten zelf aan het bevoegd gezag aantonen wanneer het voor hen niet 
redelijk is om bepaalde afvalstoffen te scheiden. Op de internetsite van RWS-
Leefomgeving is de ‘meerkostentoets’ opgenomen. Met dit instrument
kunnen afzonderlijke bedrijven bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de 
scheiding van bepaalde afvalstoffen die binnen de inrichting zijn ontstaan. Met een goed 
onderbouwde meerkostentoets kan in een vergunningaanvraag of aan een 
toezichthouder worden aangetoond dat het redelijk is om afvalstoffen bij hogere 
hoeveelheden dan in tabel 2 vastgelegde hoeveelheden niet te scheiden. Daarbij is niet 
alleen het prijsverschil per ton afval van belang, maar ook het reële prijsverschil.



Circulaire economie - Swillafval
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Culturele instellingen Leiden

Van VERpakken naar AANpakken
Aan de slag met de transitie van afval naar grondstof (pitch 3 februari)
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Circulariteit – ZeroWaste

Peiling belangstelling



Agenda
• 10.00 uur Welkom en inleiding

• 10.05 uur What’s the news

• 10.10 uur Kijkersvraag

• 10.15 uur Duurzaamheidsbeleid 

• 10.35 uur Afval - Update

• 10.50 uur De energierekening
• Ervaringen energie live

• Aanbod onderzoek energierekening

• 11.15 uur Behoeftepeiling en afronding

• 11.30 uur Einde
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Gitte Vervoorn
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VerduurzaamtBespaart Ontzorgt



Besparen:     Inkoop                 Overige besparingen                          

Gaat u het zelf doen of laat u dit aan een professional over?



• Meetdiensten

• Gecontracteerd vermogen

• Contractcapaciteit

• Metergrootte

Besparen:     Inkoop Overige besparingen             



• Totaaloplossing voor uw energievraagstuk

• Uw eigen accountmanager: één aanspreekpunt voor al uw vragen

U geeft alles uit handen behalve de regie!

Ontzorgen:     Deelname Cultuurcollectief Online Management Systeem



Uw energieadministratie in één overzicht:

• Contracten
• Aansluitgegevens
• Verbruiken
• Facturen

• Toegang tot het monitorings-dashboard

Ontzorgen:     Deelname Cultuurcollectief Online Management Systeem



• Ondersteuning en begeleiding bij wet en regelgeving vanuit 
de overheid

• Advisering over energiebesparende maatregelen 

Verduurzamen: Energiebesparingsteam Monitoringsdienst



• Besparen op verbruik, begint met
inzicht in verbruik 

• Maandelijkse rapportage

Verduurzamen: Energiebesparingsteam Monitoringsdienst



Vragen?
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• Behoefte peiling

• Rondvaag
• Delen contactgegevens



Vervolg

• 2021

• Actieplan / 1-meting

• Monitoring

• Energietransitie

• Circulaire economie (plastic/afval)

• Meetup #8 – 15 maart 2021
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www.greenleisure.nl – info@greenleisure.nl
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http://www.greenleisure.nl/
mailto:info@greenstages.nl

