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Convenant GreenStages2020 

Verslag Meet-Up #17 (Online) 
28 november 2022 (10.00 uur – 12.00 uur) 

 

Aanwezig:    Afwezig:    

Bibelot  MEZZ   De Kring 

Baroeg  Gebr. de Nobel   De Kattendans 

Muziekgebouw Eindhoven  De Schalm   Dynamo 

Patronaat  Ins Blau   Azotod 

Tivoli Vredenburg  De Pul   Munttheater 

Maaspoort  De Hofnar   Cultuurgebouw Hoofddorp 

013  Capsloc   De Helling 

CHV Noordkade      

Gebouw-T      

Muziekgieterij      

GrensWerk  
      

Doornroosje     

P60/Schouwburg Amstelveen     

 

Meet-Up #17 
De sessie wordt geopend door Frans. Alle aanwezigen worden welkom geheten en de agenda wordt 

doorgenomen. De groep geeft aan dat het fijn is om weer eens samen te zitten. De agenda: 

10.00 uur Welkom en inleiding 

10.05 uur What’s the news 

10.15 uur Kijkersvraag 

10.20 uur Maatschappelijke positie 

10.35 uur Rondje langs de velden  

11.00 uur Analyse 1 en 2-metingen 

11.35 uur Doorkijk 2023; behoefte inventarisatie 

11.50 uur Vervolgoverleg en afronding 

12.00 uur Einde 
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• What’s the news (alle berichten staan in de bijgevoegde presentatie): 

• Op de Vierdaagse van Nijmegen is voor de eerste keer gewerkt met een Circulair 

Bekersysteem. De organisatie communiceert hierover op basis van een InfoGraphic en 

persberichten. Op basis van het systeem is 58% van de bekers op de juiste wijze 

teruggekomen en hoogwaardig gerecycled. De overige 40% is uit het rest- en veegafval 

gehaald en aangeboden voor laagwaardige recycling. Met 58% wordt nog niet voldaan 

aan de eisen van de overheid, maar de organisatie is tevreden met de pilot en heeft er 

vertrouwen in dat het benodigde percentage gehaald zal gaan worden. 

• Op 29 november organiseert GreenEvents een gratis webinar rondom Wegwerpplastic op 

evenementen. Interessante informatie voor iedereen die een evenement organiseert.  

• Boekman Stichting hebben in samenwerking met Bureau 8080 onderzoek gedaan naar 

Duurzaamheid in de culturele sector. Slechts 1 deelnemer is afkomstig uit de 

theater/poppodia hoek. Conclusies: Men heeft behoefte aan ontzorging, sinds 2019 is 

meer zeer beperkt voortgang geboekt, nog niet alle kansen worden benut en de 

energiecrisis kan de energietransitie versnellen. Meer informatie in de meegestuurde 

presentatie van de onlinebijeenkomst. 

• In de nieuwsbrief van de VNPF-aandacht voor het convenant en haar deelnemers. Op 

basis van een tekst van Green Leisure Group is een artikel aangemaakt. Oproep om dit in 

het eigen netwerk te verspreiden. 

• Het is onrustig in de cultuursector volgens een artikel in de krant. De stijgende 

energieprijzen, inflatie en restanten van de coronacrisis zijn hier de oorzaak van. Het 

artikel roept de overheid op om de sector een (financiële) handreiking te doen. 

 

• Kijkersvraag: Geen input 

 

• Maatschappelijke positie 

 

De afgelopen jaren is de sector opgeroepen om werk te maken van inclusiviteit en worteling in de 

regio. Marco schijnt een licht op het onderwerp maatschappelijke positie. Vanuit de vraagstelling: 

Wie gaat je missen als je er niet meer bent? 

 

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt op verschillende manieren naar de mogelijke 

invulling van maatschappelijke betekenis en positie gekeken (zie sheets in presentatie). Aan de 

hand van een aantal vragen wordt de dialoog met de groep gezocht.  

 

Muziekgebouw Eindhoven geeft aan speciale tarieven te hanteren voor amateurverenigingen en 

heeft programma’s om iedereen uit de samenleving een plaats te geven zoals via het Quiet040 en 

Cultuur Inclusief 

 

Bij de Pul is het centrale thema van hun bestaan ; verbinden en binden. Jongerenwerk in de regio 

is direct geintegreerd in het Podium. 
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013 heeft een programma ; Alles Goed ?! om aan te geven dat het podium er moet zijn voor 

iedereen. Ook bij dit podium veel aandacht voor de beleving van het uitgaan en aandacht voor 

alcohol en drugs 

 

Niet alle vragen komen aanbod. In de volgende sessie wordt het gesprek verder opgepakt. 

 

• Rondje langs de velden 

Aan de hand van een aantal vragen voert Frans een gesprek met de deelnemers over borging en 

verankering van duurzaam ondernemen in de organisatie. Naar voren komen de volgende punten 

als belangrijk naar voren: 

• Green Team; een groep van medewerkers die de duurzaamheidskar trekt en daarbij 

direct contact heeft met het management team 

• Prioritiet; op vele plaatsen is een personeelstekort en krijgt de dagdagelijkse operatie 

voorrang op ‘duurzaamheid’ 

• Afhankelijkheid; Grenswerk is afhankelijk van een centrale afvalscheidingssystematiek 

met andere gebouweigenaren die niet zo actief met afvalscheiding bezig zijn 

• Middelen ; ondanks de wens om duurzaam in te kopen blijven extra financiele middelen 

hiervoor vaak een hobbel 

• Leveranciers ; steeds meer leveranciers zijn bereid mee te denken in 

duurzaamheidsacties. Spreek ze daar op aan! 

• Analyse 1 en 2 metingen 

Alle deelnemers aan het convenant zijn bij de start bezocht voor een scan. Gedurende de 

afgelopen periode is op basis van de rapportage gewerkt aan een actieplan en concrete acties. 

Aan de hand van vervolggesprekken is bijgehouden welke vorderingen deelnemers gemaakt 

hebben rondom het verduurzamen van hun organisatie. Frans presenteert de resultaten op 

groepsniveau. Elke podium heeft de afgelopen periode significante voortgang geboekt.  

 

Grote sprongen zijn gemaakt op het laaghangend fruit; overstap naar duurzame reiniging. 

Daarnaast hebben de meeste podia nu ‘duurzaamheid’ ook verankerd in hun beleid. Eten/drinken 

loopt nog wat achter. Vaak omdat voor de meeste podia alleen het drinken de hoofdmoot is. 

Verantwoorde inkoop van eten is nog beperkt.  

 

Lobke verzocht of er een overzicht gemaakt kan worden van de koplopers per thema zodat met 

dit podium direct contact gezocht kan worden! Actiepunt Frans  

 

• Doorkijk 2023 

Op basis van de gepresenteerde resultaten is met de groep gekeken welke behoefte er is voor de 

invulling van de workshops in 2023. Hierbij de thema’s; 

- Succesverhalen delen. Laat koploper per thema zijn/haar verhaal doen 

- Wet en regelgeving (oa nieuwe ronde EML, plastic) 

- Thema’s die laag scoren extra belichten 

- Maatschappelijke positie onderwerp verder uitdiepen 

- Communicatie 

- Commitment 

- Eten en drinken 
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- Monitoring 

 

 

Volgende sessie: 

Noteer de volgende online sessie alvast in jullie agenda’s: 20 februari van 10-12 u 

We hebben afgesproken in 2023 de online sesssies te spreiden op maandagen, dinsdagen en woensdagen 

Afspraken liever niet in drukke maanden ; Nov, dec, jan,  

 

 

Goes/Middelbeers, 23 december 2022 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 


