
  



Green Leisure (Group) streeft naar een volledige duurzame gastvrijheidssector in 2030. Ook de 
poppodia en theaters in Nederland lijken klaar om de volgende stap te zetten rondom duurzaam 
ondernemen.  

Helaas constateren wij ook dat veel organisaties niet goed weten hoe ze het onderwerp moeten 
benaderen, niet voor de muziek uit willen lopen of niet weten hoe ze met inspanningen rondom 
duurzaam ondernemen hun voordeel kunnen doen.  

Met dit convenant willen wij de ban doorbreken en in een gezamenlijk traject grote stappen rondom 
duurzaam ondernemen met de theaters en poppodia in Nederland maken. 

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de 
poppodia en –festivals van Nederland. In september 2016 was circa 20% van de poppodia in 
Nederland  (58 van de circa 260) aangesloten bij de VNPF.   
 
In 2014 telt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) 145 leden. Leden van 
de VSCD zijn gespecialiseerd in het presenteren van podiumkusten. De VNPF en VSCD werken op een 
groeiend aantal gebieden samen aan de toekomst van de branches. 
 
Poppodia en theaters in Nederland hebben een enorm bereik. De activiteiten van de 51 poppodia bij 
de VNPF aangesloten poppodia werden in 2015 ruim 4,2 miljoen keer bezocht. Gezamenlijk trekken 
de 145 leden van de VSCD bijna 12 miljoen bezoeken, verspreid over ruim 24.000 voorstellingen en 
concerten. Een evenement of voorstelling is de plek bij uitstek om een boodschap over te brengen. 
 
Afgelopen periode heeft Stichting Duurzaam Organiseren als samenwerkingspartij geacteerd voor 

VNPF op gebied van duurzaamheidsvraagstukken. SDO was ook de partner voor het programma 

‘Shift to Green T’: het duurzaamheidsprogramma van poppodium Gebouw-T. Eén van de 

doelstellingen van dit programma was kennisoverdracht rondom het thema duurzaamheid. Een 

koploper groep van zeven VNPF leden heeft hierbij actief deelgenomen in een reeks van 4 

workshops.  

Naast deze koploper groep met VNPF leden heeft recent ook een succesvol project plaatsgevonden 

waarbij 10 culturele instellingen in Haarlem het Green Key certificaat behaald hebben. Het Patronaat 

was hierbij een van de deelnemende partijen. De uitvoering van dit project was in handen van Green 

Leisure (Group).  

Over de volle breedte lijkt de belangstelling in Nederland om aan de slag te gaan met duurzaam 

ondernemen te groeien, maatschappelijk ontstaat tegelijkertijd een groeiend gevoel van urgentie 

rondom het thema. De animo om met duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO)  aan de slag te gaan lijkt onder de poppodia dus zeker aanwezig. Individuele gesprekken met 

vertegenwoordigers van poppodia bevestigen dit. Verwachting is dat deze belangstelling zal blijven 

groeien. 

Festivals en evenementen doen dit vaak al op eigen initiatief, maar krijgen daarnaast ook steeds 

vaker te maken met (vergunning)eisen van overheden. Een andere graadmeter voor de groeiende 

belangstelling is het aantal organisaties met een certificering/keurmerk. In Nederland hebben eind 

2017 circa 700 organisaties een Green Key certificaat. Het aantal deelnemende poppodia en theaters 

staat momenteel op 13 gecertificeerde bedrijven. 

Het vastgoed van de poppodia en theaters is veelal in het bezit van gemeentes of worden hierdoor 

financieel ondersteund. Gegeven het feit dat deze faciliteiten veel publiek trekken kunnen deze 



worden ingezet als voorbeeldfunctie voor het innemen van een maatschappelijk verantwoordelijke 

positie en bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen om op termijn CO2- of klimaatneutraal te zijn.  

De poppodia en theaters zelf lijken gezien de ervaringen de afgelopen jaren klaar voor de volgende 

stap, maar wij constateren dat veel organisaties niet goed weten hoe ze het onderwerp moeten 

benaderen, niet voor de muziek willen uitlopen of niet weten hoe ze met inspanningen rondom 

duurzaam ondernemen hun voordeel kunnen doen. Met dit convenant willen we de ban doorbreken 

en in een gezamenlijk traject grote stappen rondom duurzaam ondernemen bij met de theaters en 

poppodia in Nederland maken. 

Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de brancheverenigingen, de theaters en 

poppodia in Nederland en marktpartijen met belangstelling en producten/diensten voor de sector. 

Om zo een gedragen duurzaam platform te realiseren met een stevige maatschappelijke worteling. 

Het convenant 

Door een sector brede collectieve benadering verwachten wij in de periode 2018 -2020 de transitie 

naar een meer duurzame bedrijfsvoering bij de theaters en poppodia in Nederland te kunnen 

versnellen. Door meetbare doelstellingen (smart) te formuleren rondom de speerpunten CO2 

reductie, energie monitoring, afvalscheiding, duurzaam inkopen en certificatie maken we het begrip 

concreet en goed communiceerbaar. Concreet streeft het convenant het volgende na: 

• Kennisdelen : laagdrempelig informatie aangereikt krijgen van marktontwikkelingen op 

gebied van duurzaamheid en MVO en ervaringen over de toepassingen met elkaar delen 

• Monitoring : concrete stappen definiëren en opvolgen om werkelijk invulling te geven aan 

CO2-reductie met de daarbij behorende monitoring tools 

• Award uitreiking : introduceren van een competitie element om spelenderwijs aandacht voor 

de thematiek te krijgen binnen de branche. 

Inhoudelijk betekent dit voor het convenant; 

• Aantal beoogde deelnemers: 20 poppodia en theaters in Nederland 

 

• Wat levert het convenant aan concrete resultaten? 

o Duurzaamheidskring (minimaal 9 bijeenkomsten in 3 jaar); 

o Organiseren uitreiking van een nog te ontwikkelen award voor duurzame podia en 

theaters (vanaf 2018); 

o Kennisdeling, - vergaring en -bundeling MVO-thema’s en duurzaam ondernemen 

binnen poppodia en theaters; 

o Verzamelen en delen branchegegevens (benchmark) rondom energie, CO2, afval en 

duurzaam inkopen; 

o Bieden podium aan duurzame koplopers (inzetten als ambassadeurs en spreker); 

o Versterking van de branche in het cultuur-maatschappelijk speelveld; 

o Voorbeeld functie deelnemers t.a.v. niet-deelnemers. 

o Minimaal 10 nieuwe poppodia en theaters met een certificaat of keurmerk voor 

duurzaam ondernemen (bijvoorbeeld Green Key of EKO of Breeam-Keurmerk); 

 

 

 



• Welke concrete resultaten mag u verwachten bij de deelnemers? 

o 15% CO2 reductie in 2020 t.o.v. 2015; 

o 10% meer recyclebaar afval t.o.v. 2015; 

o 100% van de deelnemers beschikt over een uitgeschreven MVO-beleid;  

o 100% energiemonitoring; 

o 20% groei in het volume inkoop duurzame producten (food en non-food); 

o 30% reductie plastic afval; 

o 50% gecertificeerd met keurmerk of certificaat (minimaal niveau brons); 

 

• Welke inspanningen verwacht het convenant van de deelnemers? 

o Deelname duurzaamheidskring; 

o Opstellen MVO-beleid; 

o Implementatie energiebesparende maatregelen; 

o Opstarten interne monitoring energie; 

o Delen benchmarkgegevens; 

o Verduurzamen inkoop- en afval processen. 

o Inspanningen behalen certificaat of keurmerk; 

Welke inspanning mogen deelnemers binnen het convenant verwachten? 

• Organisatie duurzaamheidskring (9 bijeenkomsten), incl. werving, planning, inhoudelijke 

voorbereidingen, contacten externe sprekers, etc.; 

• Nulmetingsbezoek i.v.m. monitoring; 

• Organisatie 3 landelijke bijeenkomsten (startbijeenkomst landelijk, tussentijdse bijeenkomst 

landelijk, uitreikingsbijeenkomst); 

• Inhoudelijk ontwikkelen award i.s.m. bestaande organisatie (betrokkenheid bij uitreiking); 

• Uitwerken monitoringssystematiek; 

• Begeleidingstraject richting certificaat of keurmerk (2x bedrijfsbezoek per deelnemer + 

helpdesk); 

• Bureauwerkzaamheden rondom implementatie en uitvoering convenant; 

• Werkzaamheden promotie en communicatie Convenant; 

• Werkzaamheden betrokkenheid en binding partners 

Waar zijn we naar op zoek? 

• Deelnemers: Poppodia en theaters in Nederland met de ambitie om te verduurzamen 

worden uitgenodigd om deel te nemen aan het convenant. Door het convenant te 

ondertekenen gaan deelnemende organisaties een 3-jarige samenwerking aan die moet 

leiden tot een directe verduurzaming van de organisatie en daarmee de sector.  

 

• Maatschappelijke partners: Maatschappelijke partners met affiniteit voor duurzaam 

ondernemen worden uitgenodigd om zich te committeren aan het convenant. Van  

maatschappelijk partners wordt verwacht dat zij het convenant actief te ondersteunen: 

 

o door hun achterban te informeren en activeren (sociale media/nieuwsbrieven); 

o een bijdrage te leveren in de vorm van kennis; 

o een inbreng in uren per jaar in de vorm van organisatorische en administratieve 

ondersteuning. 



 

• Sponsoren: Commerciële partijen met affiniteit voor de sector en duurzaam ondernemen 

worden uitgenodigd om zich te verbinden aan het convenant. Van sponsoren wordt 

verwacht dat zij het convenant actief ondersteunen door: 

o een financiële bijdrage te leveren; 

o kennis te delen en beschikbaar te stellen. 

Planning: 

• September tot december 2017 – Communicatie en werving 

• Januari tot maart 2018 – Voorbereiding en werving 

• April 2018 – Werving en kick-off meeting  

• Mei 2018 -  Start activiteiten 

• Mei 2018 tot december 2020 – Project fase 

• December 2020 – Afronding project 

Begroting 

We hebben begroot dat bij deelname van 20 podia gemiddeld zo’n 36 dagen per jaar nodig zijn voor 

uitvoering van de beschreven activiteiten door het projectbureau. Denk daarbij aan de organisatie 

van de kringbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, organisatie van de duurzaamheid award, monitoring, 

analyses en algemene coördinatie.  

Dit is exclusief de uren die de deelnemers investeren voor het realiseren van de gestelde doelen.  Om 

de uitvoeringskosten te dekken is een bijdrage van de podia nodig van circa € 1.000,- per deelnemer 

per projectjaar. We hebben de ambitie om samen met de geïnteresseerde partijen dit bedrag naar 

beneden te brengen door te zoeken naar partnerships, sponsoring en subsidies.  

Hierin ligt ook een belangrijke rol voor de deelnemers en (maatschappelijke) partners. Gezamenlijk 

kunnen we zoeken naar  mogelijkheden om binnen hun netwerk te zoeken naar mogelijkheden bij 

sponsoren, fondsen of gemeente. We helpen graag mee om uw aanvraag voor (financiële) 

ondersteuning aan te scherpen. 

Duurzaamheid loont! 

Mezz Breda: “Na deelname aan een eerdere workshopreeks van deze organisatoren zijn we plastic 

gescheiden in gaan zamelen. Dit scheelt ons nu circa € 2.000 per jaar”.  

Gebouw-T Bergen op Zoom: “Door gericht duurzame schoonmaakmiddelen te gaan gebruiken 

hoeven we 30% minder in te kopen. Daarnaast hebben we alle conventionele verlichting vervangen 

door LED waarbij we binnen 3 jaar de investering kunnen terug verdienen. De besparing is 

aanzienlijk” 

Patronaat Haarlem: “Met het Green Key zilver certificaat hebben we laten zien op vele thema’s met 

duurzaamheid aan de slag te zijn. Onze impact reikt ver door bijvoorbeeld een sterke positie in te 

nemen in het programma ‘Haarlem PET-vrij’. Cultuur als drager voor een maatschappelijke beweging! 

De gunningsfactor voor onze organisatie wordt hierdoor merkbaar groter”. 

  



De initiatiefnemers: 

Marco Ouwerkerk: werkt als adviseur en auditor op het snijvlak van horeca, recreatie, toerisme en 

duurzaam ondernemen. Met zijn organisatie Green Leisure (Group) streeft hij naar een volledig 

duurzame vrijetijdssector in 2030.  

Frans Verouden:  heeft jarenlange ervaring als adviseur rondom duurzaamheid en maatschappelijke 

transitievraagstukken bij overwegend overheidsorganisaties. Als adviseur en keurmeester is hij 

partner bij Green Leisure (Group) en Stichting Duurzaam Organiseren. 

 

Communicatie 

Volg de vorderingen via: www.greenstages.nl of via facebook: 

https://www.facebook.com/greenstages.nl  

 

 

 

 

De gastvrijheidssector volledig duurzaam in 2030! 
 

Green Leisure is zowel op nationaal als internationaal niveau dé partij voor het verduurzamen van 

bedrijven in de leisure sector. We streven met onze ervaren adviseurs samen met opdrachtgevers, 

leveranciers, overheden, onderwijsinstellingen en diverse partners naar een volledig duurzame 

gastvrijheidssector in 2030. 

 

Green Leisure (Group) 
Wagnerlaan 7 
4462 KH Goes 
www.greenleisure.nl  
 

 

Frans Verouden 
Telefoon:  (06) 26906981 
Email:        frans@greenleisure.nl 

Marco Ouwerkerk 
Telefoon:         (06) 51201828 
Email:                marco@greenleisure.nl 

  
 

 

 

Convenant: Een afspraak tussen meerdere partijen gericht op het realiseren van bepaalde 

doelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties 

vastgelegd. 

 
  

http://www.greenstages.nl/
https://www.facebook.com/greenstages.nl
http://www.greenleisure.nl/


Maatschappelijk partners 
 

 

Green Key Nederland – Green Key is hét internationale keurmerk voor 
duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. 
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te 
sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan 
daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist -
www.greenkey.nl.  

  

Stichting Duurzaam Organiseren – Duurzaam Organiseren heeft als 
doelstelling de evenementenbranche aantoonbaar te verduurzamen; dit 
bereiken we door samen te werken met gemeenten, leveranciers en 
organisatoren - www.duurzaamorganiseren.nl. 

 

 

Stichting EKO-keurmerk Horeca - Stichting EKO keurmerk is een onafhankelijke 
stichting die in 2012 is opgericht. Het EKO-keurmerk maakt de extra 
inspanningen van bedrijven op het gebied van biologische verduurzaming 
zichtbaar voor consument en afnemers. Thuis eet je biologisch als het even kan. 
Er komen eerlijke, diervriendelijke producten op tafel. Dat wil je toch ook als je 
in buiten de deur eet? - www.eko-keurmerk.nl. 

 

 

Stichting Max Havelaar - Max Havelaar is een non-profit organisatie, die zich 
sinds 1988 inzet om boeren en arbeiders een betere plek te verwerven in de 
handelsketen en kunnen investeren in een duurzame toekomst. In Nederland is 
Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk. Fairtrade is zowel een 
keurmerk als een wereldwijde beweging. Fairtrade is het énige keurmerk dat 
keiharde financiële eisen stelt m.b.t. de betaling aan bijvoorbeeld 
boerencoöperaties (tenminste de minimumprijs en een vaste, niet 
onderhandelbare premie) - www.maxhavelaar.nl 
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