MVO binnen HS Events B.V.
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Inleiding
Er gebeurt vandaag de dag ontzettend veel in de wereld op het gebied van MVO.
Technologische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, het klimaat blijft
veranderen, grondstoffen worden almaar schaarser en dat komt door ons, de bevolking. Hier
moeten we en kunnen iets aan doen.
Als bedrijf heeft HS Events B.V. (hierna HS Events) de verantwoording om niet alleen aan de
financiële aspecten te denken, maar ook aan de consequenties die de bedrijfsvoering voor
het milieu en de maatschappij heeft. We proberen voortdurend te verbeteren op het gebied
van duurzaam ondernemen om zo de balans tussen milieu, sociale en economische
aspecten te optimaliseren. Vooral tijdens kortdurende evenementen waarbij er veel mensen
op één plek samenkomen, is de milieubelasting vaak groot.
MVO werkt volgens het principe van de 3 P's: People, Planet en Profit en de afweging
tussen die drie. De kunst is om deze aspecten in balans te krijgen, maar hier bestaat geen
gouden oplossing voor. HS Events geeft invulling aan MVO op manieren die bij de
organisatie passen, samenhangen met de verwachtingen die zowel stakeholders als de
maatschappij hebben, en die meerwaarde creëren voor de organisatie. Bij ieder project
bekijken we hoe dat zo efficiënt mogelijk kan, waarbij we zoeken naar de juiste combinatie
van gebruik en verbruik van materialen, de inzet van mensen en middelen, en het behalen
van een gezonde winstmarge. En dat alles met zo min mogelijk schadelijke effecten voor de
omgeving.
MVO is geen opzichzelfstaand doel om te behalen, maar eerder een manier om de
organisatie continu te stimuleren het beter te willen doen en op die wijze steeds een stap
verder te komen. Voor HS Events betekent dit extra aandacht voor goede
arbeidsomstandigheden, duurzaam ondernemen, energie besparen, eerlijk en duidelijk
communiceren, en betrokken zijn bij de gemeenschap. Daarnaast kiezen wij (waar mogelijk)
bewust voor duurzame energiebronnen, gebruiken we milieuvriendelijke producten,
scheiden we ons afval, zetten we actief in op het verlagen van het energieverbruik door
isolatie van de werkplekken waardoor er minder airco/verwarming nodig is, verlagen we de
CO₂-uitstoot door het aantal autokilometers zo veel mogelijk terug te dringen, sponsoren we
diverse initiatieven in de gemeente en openen we onze deuren jaarlijks voor de jeugd om
een kijkje te nemen in ons bedrijf.

HS Events B.V.
Het kantoor
HS Events is gevestigd in een werkloods aan de Pasteurweg 60 te Roelofarendsveen. Waar
voorheen een autobedrijf gevestigd zat, heeft HS Events nu een eigentijds kantoor
gecreëerd met een eigen evenementenlocatie. De industriële invloeden zoals de grove
stalen binten en de dichtgemaakte vloer waar eens de brug stond, zijn nog zichtbaar en
zorgen voor een combinatie tussen industrieel en sfeervol. Zo’n kaal pand waar vooral fysiek
werk werd verricht, was niet geschikt voor kantoorplekken - het kantoor zelf was er niet
eens. Met respect voor de bestaande bouw heeft HS Events diverse werkplekken gecreëerd
waarbij is gelet op de juiste arbeidsomstandigheden.
Begin 2019 zijn wij actief gestart met het verduurzamen van ons pand en onze organisatie
en zijn we gaan investeren in een milieubewuste bedrijfsvoering. Het kantoor is in 2019
opnieuw geïsoleerd om de temperatuur zo stabiel mogelijk te houden en en het kantoor
daardoor zo energiezuinig mogelijk te maken, met zorg voor goede ventilatie en
luchtcirculatie. De warme lucht die opstijgt, wordt afgevoerd naar naastgelegen opslagruimte
om die te verwarmen.
De energie slurpende TL verlichting is begin 2020 vervangen door energiezuinige LED
verlichting, en in toiletten, hallen en gangen zijn lichtsensoren geplaatst zodat de verlichting
niet nodeloos blijft branden wanneer er geen gebruik van de ruimte wordt gemaakt.
Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen om zo energie op te
kunnen wekken. Het platte dak wordt ‘s zomers wit gekalkt, zodat de warmte weerkaatst
wordt en er minder gebruik wordt gemaakt van de airco.
HS Events neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in
het bijzonder het organiseren en faciliteren van evenementen, continu een juiste balans
vinden tussen verantwoorde sociale, milieu en economische effecten. Door het voortdurend
analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die
processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de
negatieve en maximaliseren van de positieve impact.

Het personeel
Binnen HS Events vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich sterk verbonden
voelen met elkaar en de organisatie. Het personeelsbeleid is er dan ook op gericht om
medewerkers duurzaam te laten groeien. Medewerkers kunnen op gewenste momenten
cursussen volgen die interessant zijn voor de medewerker of van toepassing op het
werkveld. Ook is HS Events een erkend leerbedrijf en is het personeelsbestand aangevuld
met jongeren die een beperking hebben. Binnen HS Events wordt een open cultuur actief
gestimuleerd zodat iedere medewerker zichzelf kan zijn binnen het team, ook als je een
beperking hebt.
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Hiervoor hebben wij ook met elkaar gedragsnormen opgesteld waarin is opgenomen waar
HS Events voor staat en welke normen en waarden hierbij belangrijk zijn. Denk daarbij aan
het niet discrimineren, veilig werken, rekening houden met belanghebbenden en de
omgeving. De gedragscode is opgesteld door de directie van HS Events, wat betekent dat zij
zich hier aan moeten en willen houden. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle
medewerkers die in dienst zijn van HS Events of namens HS Events werkzaamheden
uitvoeren. De afspraken die met het personeel gemaakt zijn, zijn desgewenst op aanvraag
ter inzage beschikbaar.
De medewerkers van HS Events maken deel uit van de ruim 1,5 miljoen gediplomeerde
professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven die veilig, gezond en duurzaam werken
volgens de VCA. Daarnaast is elk bedrijf volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een
goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere
calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers. HS Events
heeft meerdere BHV'ers in dienst en meerdere EHBO'ers. Zij hebben regelmatig overleg
over de veiligheid van de dagelijkse werkzaamheden en extra overleg voor een evenement
elders op locatie. Jaarlijks volgen onze BHV'ers een herscholing om altijd up-to-date te zijn.
Tevens zijn onze horeca leidinggevenden in het bezit van hun SVH (sociale hygiëne)
diploma. Sociale Hygiëne is een belangrijk diploma in de horeca en met name
drankverstrekkende bedrijven, omdat de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne
verplicht is voor bedrijven die alcohol schenken. HS Events voldoet aan wettelijke eisen die
zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Eveneens werkt HS Events en haar personeel
volgens de hygiëne regels van HACCP. Dit is de afkorting voor Hazard Analysis and Critical
Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling
is: gevarenanalyse en kritische controlepunten. Ook onze voedingsleveranciers beschikken
over deze kennis, samen houden wij ons aan het voedselveiligheidssysteem dat verplicht is
gesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (ministerie van Landbouw, natuur
en voedselkwaliteit).

Werkwijze
Het personeel van HS Events werkt tijdens opdrachten met doelstellingen, waaruit
concepten en ideeën voortkomen. In deze beginfase werkt HS Events nauw samen met de
opdrachtgever om erachter te komen wat zij precies willen en vragen. Dankzij de brede
(netwerk)kennis van HS Events en haar toeleveranciers, weten we wat wel en niet werkt op
evenementen en is er op ieder obstakel een oplossing te vinden. Bij iedere opdracht
verplaatsen we ons in de opdrachtgever maar ook de doelgroep van het evenement. We
proberen de behoefte van de klant zo scherp mogelijk te krijgen en van daaruit te handelen.
HS Events werkt met een flexibel en breed inzetbaar team waarin de combinatie wordt
gemaakt tussen ervaren experts en jonge, leergierige talenten. Op deze manier wordt
elkaars kennis en ervaring optimaal benut, want het proces is net zo belangrijk als het
uiteindelijke evenement. Ons team krijgt hierin de ruimte om zichzelf te zijn, hun krachten
optimaal in te zetten en hun talenten te ontwikkelen. Dankzij onze tomeloze inzet weten wij
opdrachtgevers iedere keer weer te verrassen en ontzorgen, zodat ook zij gast kunnen zijn
op hun eigen evenement. In de ruim 12,5 jaar dat wij in de evenementenbranche werkzaam
zijn, streven wij altijd naar persoonlijke en duurzame relaties met onze opdrachtgevers.

HS Events B.V.

Roelofarendsveen, 2022

3

Hierbij stellen wij ons zeer dienstbaar en servicegericht op, wat zich vertaalt naar een zeer
loyale klantenkring en prettige samenwerkingen.
Bij HS Events werken we (waar het kan) papierloos. Medewerkers maken gebruik van
uitwisbare notitieboekjes om aantekeningen in te maken, die vervolgens met een app
digitaal kunnen worden opgeslagen. Ook offertes bieden wij digitaal aan, om het
papiergebruik te minimaliseren. Wanneer er toch geprinte documenten nodig zijn, maakt HS
Events gebruik van papier met het FSC keurmerk en printen wij dubbelzijdig.

Vervoer en transport
Het wagenpark
Het wagenpark van HS Events bestaat uit voertuigen die regelmatig onderhouden en
gecontroleerd worden. In 2019 is een deel van het wagenpark vernieuwd en hebben de
oude bedrijfsvoertuigen plaatsgemaakt voor nieuwe werkbussen die zuinig in verbruik zijn.
Deze voertuigen rijden op hoogwaardige diesel met als toevoeging AdBlue, om ervoor te
zorgen dat de wagens nog zuiniger rijden. De medewerkers rijden daarnaast volgens het
principe van Het Nieuwe Rijden1 en gaan zuinig om met de voertuigen en de brandstof.

Inzet transportmiddelen
Om de CO₂-uitstoot tot een minimum te houden en het aantal reiskilometers te beperken,
proberen wij zoveel mogelijk combi-ritten te maken. De voertuigen en middelen die wij
hebben worden dan zo efficiënt mogelijk ingezet. Daarnaast rijdt HS Events ook regelmatig
in grote vrachtwagens om de reiskilometers te beperken, en alle materialen in één keer te
kunnen vervoeren. Deze wagens voldoen aan de Euro 6, een regelgeving van de Europese
Unie waarmee een emissiestandaard voor voertuigen is vastgesteld. Voertuigen die op
diesel rijden zijn hiermee net zo schoon als voertuigen die op een andere brandstof rijden,
omdat er een lagere uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden wordt gemeten. Daarnaast
wordt het personeel zo veel mogelijk gestimuleerd om - indien mogelijk - op de fiets te
komen, of te carpoolen.

Leveranciers
Waar dat mogelijk is, maakt HS Events dankbaar gebruik van lokale en regionale
leveranciers om op deze manier het aantal reiskilometers te beperken. Hierbij wordt bij het
opstarten van een opdracht al gekeken naar de meest voordelige opties voor wat betreft
externe leveranciers en het doel van het evenement. Dankzij deze aanpak heeft HS Events
door de jaren heen door heel Nederland een breed netwerk opgebouwd. Ook kiest HS
Events er bewust voor zelf ook zaken te doen met bedrijven die actief bezig zijn om te
verduurzamen en circulair ondernemen. Bij circulair ondernemen wordt ervoor gezorgd dat
1

De Nederlandse benaming voor een rijstijl die met moderne, computer-gestuurde motoren in nieuwe auto’s
brandstof-besparend werkt en de CO₂-uitstoot reduceert.
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een product of materiaal zo lang mogelijk zijn waarde behoudt, en is dus niet gericht op het
eenmalig gebruiken van producten. Dit doen wij al door veel van onze materialen ter verhuur
aan te bieden, waardoor er uiteindelijk minder grondstoffen nodig zijn en er ook minder afval
wordt geproduceerd.

Bereikbaarheid
Het pand van HS Events is goed bereikbaar met diverse vervoersmiddelen. Het kantoor en
de inhouse evenementenlocatie liggen langs de A4 en zijn vanaf diverse locaties bereikbaar
met het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid, en HS Events kan ook
pendeldiensten verzorgen om alle gasten naar het evenement te brengen. Daarnaast is er
bij evenementen vrijwel altijd duidelijke bewegwijzering en parkeerbegeleiding aanwezig, om
de gasten zo efficiënt mogelijk naar het evenement te leiden.

Producten
Circulaire producten
HS Events maakt zo veel mogelijk gebruik van circulaire producten om de milieubelasting
zoveel mogelijk terug te dringen en de afvalproductie te minimaliseren. Zo heeft HS Events
in 2019 duurzame waterflessen aangeschaft welke zijn vervaardigd uit gerecycled kunststof.
Alle medewerkers van HS Events hebben een eigen waterfles ontvangen zodat we de
hoeveelheid wegwerpflessen kunnen terugdringen. Daarnaast is verhuur ook een groot
onderdeel van HS Events. Veel producten worden meerdere malen verhuurd, waardoor het
‘make, take, waste’-principe voor onze klanten niet nodig is.

Disposables
Wanneer circulaire producten toch niet haalbaar zijn in de situatie, probeert HS Events in
alle gevallen een zo duurzaam mogelijk alternatief te gebruiken. De disposables die HS
Events tijdens evenementen inzet, zijn van bamboe, karton of andere milieubewuste stoffen
en voor zover mogelijk voorzien van een keurmerk. Op evenementen waarbij veel kinderen
aanwezig zijn, wordt vaak de keuze gemaakt dranken te serveren in een plastic glas. Waar
dit voorheen disposable was, is HS Events in 2018 overgestapt op herbruikbare kunststof
glazen, zodat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is en er geen onnodig plastic afval
wordt gecreëerd.

Catering
Catering is onlosmakelijk verbonden met een evenement. Bij HS Events wordt het
cateringconcept altijd op maat verzorgd en zoveel mogelijk gekozen voor biologische en
lokale producten, met oog voor lokale partijen die op hun beurt ook een bewust
personeelsbeleid voeren en duurzaam omgaan met afval. De vis is duurzaam gevangen, de
groenten worden met zorg geteeld, en het verpakkingsmateriaal is biologisch afbreekbaar.
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Door te kiezen voor biologische, fair trade producten zorgen we wat extra voor de natuur, en
door streekgebonden producten aan te bieden, steunen we de lokale ondernemers en
beperken we de vervoersafstand. Op die manier is HS Events op meerdere manieren bezig
met de maatschappij: bij zowel de producten als de toeleveranciers. Onze leveranciers
beschikken ieder over certificaten die relevant zijn voor hun primaire proces en
voedselgroep. Daarnaast worden porties afgemeten, om verspilling zoveel mogelijk tegen te
gaan. Voedsel wat onverhoopt toch overblijft, wordt indien mogelijk en wenselijk
meegegeven aan de gasten of het personeel van HS Events.

Decoratie
Essentieel voor een geslaagd evenement is de decoratie. Het thema van de decoratie wordt
bepaald aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en verschilt uiteraard per
evenement. Het is daardoor soms lastig om passende maar ook duurzame decoratie te
vinden die voor meerdere evenementen gebruikt kan worden. Binnen HS Events proberen
wij onze opdrachtgevers hierin altijd passend advies te geven voor hun specifieke
evenement. Zo gebruiken wij op onze evenementen LED verlichting waar dat mogelijk is,
hergebruiken wij bepaalde opstellingen, materialen of decoraties op andere evenementen en
zetten wij regelmatig kunstplanten van hoge kwaliteit in die eindeloos opnieuw kunnen
worden gebruikt om het evenement de finishing touch te geven. Wanneer opdrachtgevers
toch liever echt bloemwerk willen, kunnen zij of de medewerkers dit na afloop van het
evenement mee naar huis nemen zodat er niets wordt weggegooid. HS Events maakt zoveel
mogelijk gebruik van duurzame decoratie materialen. Houten decoratiestukken zijn zoveel
mogelijk gemaakt van duurzaam hout met een keurmerk. Ook kunnen we deze stukken na
ombouwen of hergebruiken voor andere evenementen. Het gebruik van milieuonvriendelijke
materialen, zoals confetti en ballonnen, wordt door HS Events geminimaliseerd. Daarnaast
onderzoeken wij het gebruik van duurzame decoratie materialen, bijvoorbeeld herbruikbare
ballonnen van circulair materiaal. Deze ballonnen zijn gemaakt van gerecycled kunststof en
kunnen na jarenlang gebruik weer worden gerecycled voor nieuw gebruik. Onderdelen die
defect zijn, zijn makkelijk te vervangen, waardoor deze producten lang inzetbaar zijn.

Verpakkingsmateriaal
Alle producten van HS Events worden verpakt in duurzame en bestendige flightcases of
grijze kratten. Deze kisten zijn gemaakt van gerecycled materiaal en worden zoveel mogelijk
circulair geproduceerd. Ook de Europallets waar HS Events gebruikt van maakt, zijn een
duurzame en milieuvriendelijke optie. Alle nieuwe en gebruikte Europallets rouleren in een
internationaal ruilsysteem. De Europallets hebben in Europa een constante ruilwaarde van
tussen de € 7,- en € 10,- en zijn voorzien van het EPAL keurmerk op de klossen van de
pallet. Waar mogelijk, kiest HS Events bewust voor milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
om de druk op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Wanneer duurzaam
verpakkingsmateriaal niet beschikbaar is, zorgt HS Events er actief voor dat dit
verpakkingsmateriaal gescheiden wordt ingezameld en verwerkt.
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Reiniging en afval
Schoonmaak
Op het gebied van evenementen en evenementenverhuur wordt ook veel gevraagd van
schoonmaak en reiniging. Bij HS Events proberen wij waterverspilling actief te voorkomen
door het gebruik van doorstroombegrenzers. De kranen gebruiken hierdoor minder water,
terwijl de kracht van de straal gelijk blijft. Daarnaast beschikken wij sinds het najaar van
2019 over een compleet vernieuwde spoelkeuken. Onze oude vaatwasinstallatie verbruikte
veel water en was niet energiezuinig, waardoor wij de keuze hebben gemaakt te investeren
in een duurzamere optie. Deze spoelkeuken zorgt ervoor dat wij in kortere tijd met minder
water maar hogere kwaliteit onze cateringmaterialen goed en veilig kunnen reinigen, zonder
dat dit een milieubelasting vormt.

Afvalinzameling en verwerking
Het afval wat in de dagelijkse werkzaamheden van HS Events wordt gecreëerd, wordt actief
gescheiden. Zo worden batterijen, elektrische apparaten, glas, karton, papier, plastic en
vetten van elkaar gescheiden ingezameld en aangeboden bij de afvalverwerker of
gerecycled. In de toekomst hopen wij hierin nog verdere stappen te kunnen ondernemen,
door ook voedselafval apart in te zamelen en aan te bieden aan de afvalverwerker.

Energie en veiligheid
Energie
Uiteraard proberen wij het energieverbruik tot een minimum te houden. Hoewel wij een
laagdrempelige cultuur hebben binnen HS Events, hanteren we normaliter geen
‘open-deurbeleid’. Door de deuren van de kantoren en afsluitbare ruimten gesloten te
houden, kunnen we deze ruimten middels een relatief lage verwarmings- of koelings
inspanning verwarmen of verkoelen zodat toch de juiste werktemperatuur wordt behaald.
Dankzij ventilatieroosters en het afzuigen van de warme lucht die is opgestegen, is er een
continue toevoer van zuurstofrijke lucht.
Tijdens evenementen zijn wij voor de energievoorziening afhankelijk van de voorzieningen
op locatie. Om de hoeveelheid energie die wij nodig hebben te beperken, zetten wij in plaats
van conventionele verlichting onze LED verlichting in. Het verbruik van LED is immers vele
malen minder dan van conventioneel licht. Daarnaast proberen we het gebruik van
aggregaten op locatie tot een minimum te beperken, door zoveel mogelijk gebruik te maken
van de aanwezige stroompunten op locatie.
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Veiligheid
HS Events werkt volgens de richtlijnen vanuit VCA* 2017/6.0 voor VGM-beheersystemen.
Het auditrapport en de verklaring ‘veiligheid’ omtrent de geschiktheidseisen zijn op
aanvraag ter inzage beschikbaar.
Voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers, dekken wij alle bekabeling te allen tijde
zorgvuldig af met kabelgoten zodat er geen struikelgevaar ontstaat. Daarnaast hebben wij
diverse veiligheidsmiddelen die wij standaard meenemen wanneer wij een evenement op
locatie verzorgen, waaronder een compleet uitgeruste en gecertificeerde EHBO kit en
gekeurde defibrillator, en zowel schuimbrandblussers als CO₂-brandblussers.
De schuimblussers zijn geschikt voor de meeste branden en bestaan uit een milieubewust
schuim wat een koelend deken-effect heeft op de brand. Hiermee verstikt het schum de
brandende materialen en voorkomt het herontsteking. De CO₂-brandblussers bestaat uit
zuivere koolstofdioxide die geen residu achterlaten na gebruik en is vooral geschikt voor het
blussen van elektrische apparatuur. Zowel de schuimblussers als de CO₂-brandblussers zijn
CE en EN3 goedgekeurd.
HS Events beschikt daarnaast over een eigen keurmeester NEN 3140. NEN 3140 is een
zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties
bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en
apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V
gelijkspanning. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig
moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden
uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die gebruikt kunnen worden om
hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de
relevante wet- en regelgeving te voldoen. Alle apparatuur en stroombekabeling wat door HS
Events wordt ingezet - op zowel interne als externe evenementen - is NEN 3140 gekeurd.
Naast de Nederlandse eisen voor ladders en trappen (welke vastgelegd zijn in het "Besluit
Draagbaar Klimmateriaal" van de Warenwet) keurt HS Events deze materialen ook NEN
2484.Deze norm geeft aanvullende eisen voor ladders en trappen.Ter aanvulling op het
keuren van draagbaar klimmateriaal, beschikt HS Events ook over de bevoegdheid
hijsmiddelen en valbeveiliging te keuren. Hierdoor mag de keurmeester van HS Events
hijsmiddelen en valbeveiliging van derden keuren volgens NEN 818 en NEN EN 361/363 en
beoordelen of deze aan de gestelde normen voldoen.

Vergunningen
HS Events adviseert opdrachtgevers altijd rekening te houden met het aanvragen van
vergunningen in de betreffende gemeente en assisteert hier ook in wanneer opdrachtgevers
aangeven dit lastig te vinden.Voor evenementen houden wij altijd nauw contact met de
hulpdiensten. Ook wanneer evenementen plaatsvinden in onze eigen evenementenlocatie,
stellen wij altijd de hulpdiensten op de hoogte en hebben wij een calamiteitenplan opgesteld.
Daarnaast informeren wij in goed overleg ook de naastgelegen bedrijven, zodat zij hier ook
rekening mee kunnen houden.
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Plannen voor de toekomst
Zoals in de inleiding al werd vermeld, is MVO geen doel op zich wat behaald wordt maar
eerder een continu proces. Daar horen ook toekomstplannen bij. Want hoe mooi zou het zijn
als we in de toekomst volledig papierloos kunnen werken, door tablets te gebruiken bij
waarop de pakbon digitaal afgevinkt kan worden, waarop klanten digitaal kunnen
ondertekenen voor de ontvangst van hun materialen, en een digitale kopie toegestuurd
krijgen wanneer zij hebben getekend? Op één opdracht zijn dit al een aantal A4-tjes papier,
dus reken maar uit wat een besparing dit oplevert als dit voor álle opdrachten mogelijk is.
Tevens willen wij de investering in het verduurzamen van het verhuurassortiment doorzetten,
en de milieubelastende producten vervangen door milieuvriendelijke en klimaatneutrale
opties.
Ook het verlagen en compenseren van de CO₂ uitstoot behoort tot een van de opties. Door
de uitstoot te minimaliseren en de uitstoot die overblijft te compenseren via een bijdrage aan
een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland, worden gasten actief betrokken bij
het verduurzamen van een evenement. Die compensatie bestaat uit het investeren in
gecertificeerde CO₂-rechten uit een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland. Een
project dat ten goede komt aan de bevolking door werkgelegenheid, gezondheidszorg en
scholing. Groenbalans levert rechten met de hoogste kwaliteitsstandaard: de Gold Standard,
ondersteund door onder meer het Wereld Natuur Fonds (WWF).
Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn om als organisatie nog
meer te verduurzamen, zoals zonnepanelen op het dak van het pand te plaatsen waarmee
wij onze evenementenlocatie kunnen voorzien van duurzame energie, het raamwerk te
vervangen voor duurzaam glas, oplaadpunten voor elektrische auto’s voor de deur, het
investeren in een elektrische auto voor accountmanagers die op afspraak moeten of
medewerkers die op een evenement worden ingezet.
Ook voor onze evenementenlocatie zijn wij aan het kijken wat tot de opties behoort.
Uiteraard zouden wij graag een duurzaamheidskeurmerk aan onze locatie willen koppelen,
zoals het Green Key keurmerk. Dit keurmerk geeft in brons, zilver of goud aan wat de
(ontwikkeling in) duurzaamheid van de locatie is.
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