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Convenant GreenStages2020 

Verslag Meet-Up #18 (Online) 
6 maart 2023 (10.00 uur – 12.00 uur) 

 

 

Aanwezig:  Afwezig: 

Doornroosje Gebr. de Nobel 

De Vest De Schalm 

Capsloc Ins Blau 

Patronaat De Pul 

Tivoli Vredenburg P60/Schouwburg Amstelveen 

VNPF De Helling 

Schouwburg Tilburg Cultuurgebouw Hoofddorp 

CHV Noordkade Azotod 

Gebouw-T 013 

Muziekgieterij Baroeg 

GrensWerk Maaspoort 

De Kring Muziekgebouw Eindhoven 

 

Meet-Up #18 
De sessie wordt geopend door Frans Verouden. Alle aanwezigen worden welkom geheten en de agenda 

wordt doorgenomen. Vanwege de aanwezigheid van een aantal nieuwe deelnemers wordt een 

voorstelronde gehouden, waarna wordt overgegaan tot de agenda: 

10.00 uur Welkom en inleiding 

10.05 uur What’s the news 

10.20 uur Kijkersvragen 

10.40 uur EML: Het vervolg 

10.50 uur Rondje langs de velden  

11.20 uur Status 1 en 2 metingen  

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): 

• Minder wegwerp, meer hergebruik. Nu de datum van invoering dichterbij komt groeit de 

aandacht voor de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerk plastics. De afgelopen 

periode zijn een aantal nog bestaande onduidelijkheden aangescherpt. In de sheet staat 

de laatste versie van de Infographic, waarin een extra toelichting is gegeven op ‘open 

evenementen’. 

• Een aantal gemeenten heeft pilots gedraaid met retoursystemen tijdens carnaval (zowel 

softcups als hardcups). Niet alles verloopt vlekkeloos, maar de verschillen in de 

hoeveelheid afval op de grond zijn significant. Zodra meer details bekend worden delen 

we deze met de groep. De Kring (Stan) meldt dat in Roosendaal de Hogeschool een 

onderzoek uitvoert ter ondersteuning van het keuzeproces. Breda lijkt te kiezen voor een 

systeem op basis van softcups en hoogwaardige recycling. 

• Ook de Raad voor Cultuur besteed aandacht aan het vraagstuk verduurzaming. Een 

nieuwe adviescommissie gaat zich verdiepen in het onderwerp. Frans is gevraagd mee te 

werken aan het advies. 

• Eind januari heeft ESNS editie 2023 plaatsgevonden. Een aantal deelnemers hebben het 

evenement bezocht. Het onderwerp duurzaamheid kwam met name terug rondom de 

thema’s mobiliteit en eten & drinken, aldus de bezoekers. Ook de presentatie van de 

MOJO roadmap en de wijze waarop zij aan de slag gaan met stikstof en CO2 worden 

genoemd als interessant. 

• De afgelopen week veel aandacht voor de grote hoeveelheden kleding die door Europa 

geëxporteerd wordt naar landen die er eigenlijk ook niet meer op zitten te wachten. 

Binnen de groep is dit nog onbekend terrein, niemand heeft een specifiek antwoord op 

de vraag waar de afgeschreven (bedrijfs)kleding naar toe gaat. 

• Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 13,5 procent minder dan mannen. Is er 

aanleiding om te veronderstellen dat het in de cultuursector anders is? 

• Koffiepads en theezakjes mogen vanaf heden bij het GFT-afval. Tip: Maak eerst de 

voorraad op voordat jullie deze stap maken. Tot recent waren veel plastic theezakjes in 

omloop, deze willen we niet in het GFT-afval. 

• Evenementenorganisatoren begeven zich op de markt van stikstofrechten, een nieuwe 

ontwikkeling die voor sommige organisatoren noodzakelijk lijkt om een vergunning te 

krijgen. 

• DGTL publiceert een documentaire waaruit blijkt dat zij significante stappen hebben 

gemaakt in de reductie van drinkwater gebruik, afvalproductie, verbruik van diesel, etc. 

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=YKtifKyNG1k  

• Een nieuwe (en hopelijk tijdelijke) rubriek: Gekleurd nieuws? 

• Met het concreter worden van maatregelen, nemen belangen toe en laten meer 

partijen van zich horen. Afgelopen periode verschenen een aantal artikelen 

waarin helder posities worden ingenomen, gezien de auteurs en geïnterviewden, 

zijn we kritisch op de neutraliteit en strekking van de artikelen. Drie voorbeelden 

in de presentatie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKtifKyNG1k
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• Kijkersvragen:  

• Maakt een Aquafox een spoelmachine/vaatwasser overbodig? Vraag van de Pul. – Hugo 

van Watering van Aquafox is aanwezig om een inleiding te geven op de 

(on)mogelijkheden van het Aquafox systeem en om de vraag te beantwoorden. 

Aansluitend ontrolt zich een inhoudelijke discussie op basis van verschillende ervaringen 

in de groep. Conclusie is dat een Aquafox een prima en duurzame oplossingen is voor 

reiniging van (plastic) glazen, maar dat periodiek reinigen met een (industriële) 

vaatwasser in de praktijk de beste oplossing lijkt. 

• Iemand ervaring met online kaartverkoop in relatie tot mensen met een visuele 

handicap? Vraag van Capsloc. In de dagen na de bijeenkomst is informatie uitgewisseld 

door het Patronaat. Hierin is verwezen naar o.a. het document – Onbeperkt Cultuur 

Beleven van de VNPF, een aanrader voor wie met het onderwerp aan de slag wil: 

https://vnpf.nl/onderwerpen/diversiteit-en-inclusie/toegankelijkheid. Ook is gesproken 

over de functie (en nut van) Alt-Teksten op websites. Voor visueel gehandicapten een 

onmisbare tool voor het bezoek aan uw website: 

https://www.mkbtoegankelijk.nl/website/verbeter-je-toegankelijkheid-met-alt-teksten.   

Op termijn wordt de European Accessibility Act van kracht, daarmee wordt het een 

aandachtspunt voor alle deelnemers. In een volgend overleg komen we terug op deze 

nieuwe Europese wet- en regelgeving. Lees hier meer over de invoering van deze nieuwe 

verplichting: https://digitaaltoegankelijk.nl/nieuws/european-accessibility-act-2025/   

• Digitale data heeft een behoorlijk energieverbruik, hoe gaan we dit verduurzamen? Vraag 

van Capsloc. Beperkte respons op deze vraag, hier is nog weinig over bekend binnen de 

groep. 

 

• Informatieplicht Energiebesparing – Erkende Maatregelenlijst (EML) 

Gebouweigenaren van gebouwen met een verbruik hoger dan de grenswaarden, zijn verplicht alle 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 

Omdat culturele instellingen veelal huurder zijn van een pand blijft de impact van deze 

verplichting vooralsnog beperkt. Met de herziening van de regels verandert er e.e.a. voor 

culturele instellingen Naast de informatieplicht komt er een onderzoek plicht en maatregelen die 

CO2 reduceren (o.a. hernieuwbare energie) worden toegevoegd. Ook komt er meer aandacht 

voor de activiteiten en processen in het gebouw. In de sheets een aantal links ter informatie, o.a. 

naar een stappenplan om te bepalen welke verplichtingen de kant van de deelnemers op komen. 

 

• Rondje langs de velden 

Vandaag staat naast de terugkerende vraag over resultaten en korte termijndoelen, de volgende 

vraag centraal: Wie van de deelnemers heeft een duurzaamheidsdoelstelling voor de lange 

termijn voor de organisatie vastgelegd? 

• Verschillende deelnemers benoemen waar ze momenteel mee bezig zijn, conclusie ten 

aanzien van de vraag: 

• Veel deelnemers hangen hun activiteiten rondom verduurzaming aan de adviezen 

uit het GreenStages-rapport en output van bijeenkomsten; 

• Een aantal deelnemers ontgroeit de adviezen en is zoekende naar een rode lijn in 

de activiteiten; 

https://vnpf.nl/onderwerpen/diversiteit-en-inclusie/toegankelijkheid
https://www.mkbtoegankelijk.nl/website/verbeter-je-toegankelijkheid-met-alt-teksten
https://digitaaltoegankelijk.nl/nieuws/european-accessibility-act-2025/
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• De volgende stap is duidelijk, maar een puntje aan de horizon ontbreekt nog. 

• Borging (bestuurlijk) en vastlegging (beleid, maar ook jaarverslag) worden 

genoemd als belangrijke onderwerpen om op lange termijn verder te komen. 

• Verduurzaming op de lange termijn wordt gekoppeld aan CO2-reductie en 

energie doelstellingen, een andere relatie met de gebouweigenaar (in veel 

gevallen de gemeente) is voorwaarde om hier stappen te maken. Deze 

samenwerking is nog niet eenvoudig, veel gemeenten zijn hierin in transitie. 

• Ook genoemd zijn: 

• De Kring: Opstellen Manifest rondom verduurzaming, Intranet als 

communicatiedrager, aandacht voor communicatie en bewustwording bij 

team; 

• Grenswerk: Een donkergroen podium worden. Door personele 

wisselingen een lange aanloop, nu vast GreenTeam. Bezig met statiegeld, 

uitgangspunt is thematisch werken. 

• Patronaat: Aansluiten bij Europese doelstellingen t.a.v. CO2 en 

afvalreductie (circulariteit). 

 

• Analyse 1 en 2 metingen 

Frans geeft een korte toelichting op de tabellen in de presentatie, de ontwikkelingen en groei in 

de scores komen aan de orde. Specifiek wordt gekeken naar het thema Monitoring ook in relatie 

tot het bepalen van langere termijndoelstellingen. 

 

Uit de vorige sessie: Lobke verzocht of er een overzicht gemaakt kan worden van de koplopers per 

thema zodat met dit podium direct contact gezocht kan worden! Deze zijn nu beschikbaar en 

zullen per bijeenkomst thematisch worden besproken.  

 

• Doorkijk 2023 

In het vorige overleg zijn de onderstaande thema’s benoemd als interessant voor aankomende 

bijeenkomsten. Vanuit dit overleg doen we een aanvulling: 

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

- Wet- en regelgeving (o.a. nieuwe ronde EML, plastic) 

- Thema’s die laag scoren extra belichten 

- Maatschappelijke positie onderwerp verder uitdiepen 

- Communicatie 

- Commitment 

- Eten en drinken 

- Monitoring 

Aanvulling: 

- Inclusiviteit opgesplitst naar: 

o Toegankelijkheid 

o LHBTQ 

o Man-Vrouw 

o Diversiteit 
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- Stikstof 

- Bedrijfskleding 

 

Volgende sessie: 

Noteer de volgende online sessie alvast in jullie agenda’s:  

25 April 2023 10.00-12.00u 

14 juni 2023 10.00-12.00u 

9 oktober 2023 10.00-12.00u 

 

Een fysieke bijeenkomst volgt in November op een nader te bepalen locatie. 

 

 

Goes/Middelbeers, 21 maart 2023 

Marco Ouwerkerk & Frans Verouden 

Team GreenStages2020 


