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Convenant GreenStages2020 

Verslag Meet-Up #15 (Online) 
11 juli 2022 (10.00 uur – 12.00 uur) 

 

Aanwezig:    Afwezig:    

013     MEZZ 

CHV Noordkade  Gebr. de Nobel   De Kattendans 

Muziekgebouw Eindhoven  Maaspoort   Dynamo 

Tivoli Vredenburg  Cultuurgebouw Hoofddorp   de Kring 

Patronaat  Bibelot   Munttheater 

P60/Schouwburg Amstelveen  De Hofnar   De Kring 

Gebouw-T  Baroeg   Muziekgieterij 

De Pul  Doornroosje   Capsloc 

De Helling  De Schalm   Ins Blau 
  Grenswerk   Azotod 
       

 

Meet-Up #15 
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 VNPF/VVEM congres 

• 10.30 Rondje langs de velden. Thema: Maatschappelijke Betrokkenheid 

• 11.10 Duurzame Inkoop 

• 11.30 Verdieping thema Inclusie/ Diversiteit 

• 11.55 Volgend overleg 

• 12.00 Afronding 
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• What’s the news: 

 

• Genoeg Gewaste – Genoeg Gewaste is de door 013 in Tilburg gekozen titel van het 

project rondom het verminderen van hun afvalstromen. De introductie van hardcups is 

onderdeel van dit proces. De hardcups zijn recent geïntroduceerd en vervangen de 

wegwerpbekers, waardoor veel minder restafval wordt geproduceerd. Ook op andere 

plekken binnen de organisatie wordt gewerkt richting een ‘zero-waste’ organisatie. 

• Sjoemelstroom – Sjoemelstroom wordt op papier geïmporteerd uit het buitenland, maar 

draagt niet bij aan de uitbreiding van duurzame energieopwekking in Nederland. Tip aan 

alle deelnemers, kijk het energiecontract nog eens na. Indien je stroom afkomstig is van 

waterkracht, dan heb je te maken met sjoemelstroom.  

• Energiebesparingsplicht – Met de Informatieplicht Energiebesparing kijkt de overheid 

steeds meer achter de voordeur van organisaties. Begin juli is naar buiten gekomen dat 

de wetgeving zal worden uitgebreid, dit wordt zichtbaar in het aantal maatregelen binnen 

de regeling, maar ook de handhaving en reikwijdte wordt vergroot. Ook poppodia en 

theaters krijgen te maken met deze wijzigingen. 

• Weigeren om plastic afval te vervoeren – De aandacht voor duurzaamheid neemt 

maatschappelijk toe, dit merken we aan veel verschillende zaken en dit melden we 

regelmatig in deze rubriek. Nu gaat het bericht over een rederij die weigert om plastic 

afval naar dumpplekken in Azië te vervoeren. Een statement en stellingname die van ons 

meer bedrijven mogen innemen, zodat de transitie echt goed op gang kan komen. 

• Festivals stoppen met wegwerpbekers – Vooruitlopend op de aankomende wetgeving 

zien we dit festivalseizoen al veel organisatoren die aan de slag gaan het uitbannen van 

plasticbekers voor eenmalig gebruik. De NOS heeft dit opgepakt met een artikel. 

 

• Kijkersvraag: Ronald van 013 informeert welke collega’s ook bezig zijn met een CO2-strategie en 

dan men name het in kaart brengen van scope 3; de vervoersbewegingen van artiesten en 

publiek? Zelf zijn ze met dit onderwerp aan de slag gegaan en is inmiddels een footprint 

opgesteld. De berekening heeft betrekking op Scope 1 en 2 en deels op scope 3 Mobiliteit, 

vervoer van publiek is hier buiten gelaten. Ze wilden graag weten welke activiteiten welke impact 

hebben. Wie heeft hier ervaring mee? Aerd geeft aan dat zij rondom scope 3 een sterke lobby 

hebben ingezet op het reizen met de trein richting bezoekers. 

 

• Communicatie in de praktijk: Frans is de afgelopen periode op een aantal festivals geweest 

waarin creatief is omgegaan met de communicatie rondom duurzaamheid. Hij deelt 2 

voorbeelden van teksten op t-shirts met de groep die hem zijn bijgebleven. Ter inspiratie staan de 

foto’s in de presentatie: 

 

• No act of kindness is ever wasted 

• Help me to lose my job 

 

• VNPF Congres 19 september 2022 – Oproep voor participatie in workshops 

Green Leisure Group krijgt ruimte op het jaarlijkse VNPF-congres om 2 sessies rondom 

duurzaamheid in de cultuursector te presenteren. De titels van de sessies zijn: 
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• Green Venue Rider 

• Een duurzame cultuursector? Dat doe je samen 

De Green Venue Rider komt voort uit de gesprekken binnen de convenant bijeenkomsten. We 

bereiden een brede discussie voor. Frans doet een oproep aan de deelnemers om te participeren 

in de sessie. 

De 2e sessie richt zich op het convenant en de mogelijke uitbreiding hiervan. Ook hier zoeken we 

deelnemers aan het convenant die hun ervaringen ‘on stage’ willen delen ter inspiratie en 

motivering van collega’s. Alle deelnemers ontvingen een e-mail met een verdere uitwerking van 

dit verzoek. 

 

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 de ochtend daarnaast specifiek het gesprek aan met de aanwezigen over het onderwerp 

Maatschappelijke betrokkenheid. Hoe kijken de deelnemers hiernaar en hoe geven ze hier invulling aan? 

 

 

Schouwburg Amstelveen (Niels): Dit onderwerp is ondergebracht bij het Green Team (Taskforce MVO). 

Het gaat bij ons om het maken van goede verbindingen. Onze identiteit veranderd en de organisatie moet 

hierin mee. Dat raakt ook aan inclusiviteit en diversiteit. We onderzoeken momenteel ook ‘wie we willen 

zijn’. Heel praktisch heeft dit zich vertaald naar ons aannamebeleid. We geven de voorkeur aan 

medewerkers die binnen 20 km van onze locatie wonen. 

Gebouw-T: We steken momenteel veel tijd en energie in de fusie met Theater De Maagd. In huis kijken 

we naar de luchtbehandeling in relatie tot kostenreductie. Ook de contacten met de businessclub krijgt 

veel aandacht, dit is voor ons een goede manier om verbonden te zijn met de directe omgeving. 

Daarnaast geven we invulling aan onze maatschappelijke rol door het programma Muziek in de klas. 
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Verdieping: Duurzaam inkopen in 7 stappen (Marco) 

Een groot deel van de transitie naar meer duurzaam ondernemen kan worden vormgegeven door in te 

grijpen op je inkoop(proces). Marco verzorgt een presentatie waarin wordt aangegeven hoe in 7 

overzichtelijke stappen toegewerkt kan worden naar een duurzamere inkoop. 

Verdieping: Inclusie en diversiteit (Frans) 

In aansluiting op het gesprek in de vorige bijeenkomst over Inclusie en diversiteit heeft Frans een aantal 

zaken op een rijtje gezet. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden laat hij zien hoe andere 

organisaties met het onderwerp zijn omgegaan en waar rekening mee gehouden dient te worden indien 

een organisatie met deze thematiek aan de slag gaat. 

Na de presentatie volgt een inhoudelijk gesprek waarin onder andere de volgende zaken aan de orde 

kwamen . De basis wordt gelegd door het initiatief Theaters Inclusief (https://theaterinclusief.nl/) waarbij 

aan de hand van 4 ‘P’s invulling gegeven wordt aan dit thema; 

- Publiek : podia/theaters gaan de wijk in om verbinding te leggen met alle vertegenwoordigers van de 

samenleving 

- Programma : het programma wordt divers ingevuld naar behoefte van alle vertegenwoordigers uit de 

regio 

- Personeel : het personeelsbestand is een afspiegeling van alle vertegenwoordigers uit de samenleving. 

Het wervings- en selectiebeleid wordt daar op aangepast 

- Partners : er wordt met een diversiteit aan partners samengewerkt met daarin bijvoorbeeld aandacht 

voor Jongerenwerk, Vluchtingenwerk, Quiet 

Tivoli Vredenburg en het Patronaat lichten toe dat het onderwerp Inclusie en Diversiteit geformaliseerd is 

in werkgroepen waarin bovengenoemde P’s concreet (met doelstellingen) invulling gaat krijgen. 

 

Volgende overleggen 

Noteer de volgende overleggen alvast in jullie agenda’s 

12 september 2022 – Online : NOOT van Frans en Marco; we merken dat dit kort na de zomervakanties is 

en een week voor het congres podia en festivals. Vooralsnog is nu het eerstvolgende overleg op24 

oktober. Daarmee komt dit overleg te vervallen 

 

24 oktober 2022 – We laten snel weten of dit online of een fysieke bijeenkomst is 

 

Een datum in November wordt zsm geprikt! 

 

Goes/Middelbeers, 6 september 2022 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 

https://theaterinclusief.nl/

