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TIEN QUICK-WINS
Niet iedere organisator is al even ver. Niet 
iedere organiser heeft voldoende kennis of 
financiële middelen. Deze quick wins gaan 
echter zorgen voor besparing op CO2 en 
kosten niet tot nauwelijks moeite. 

Sommige initiatieven leveren zelfs geld op, 
want een besparing of CO2 hangt vaak 
samen efficiëntie. 

1. Formuleer een doelstelling

3. Kies voor lokale toeleveranciers

5. Probeer no show te verminderen

2. Onderzoek wet- en regelgeving

4. Neem duurzaamheid mee in de  
 keuze voor locatie

Ook bij duurzaamheid geldt dat het 

makkelijker wordt als je het concreet maakt. 

Duurzaamheid is een containerbegrip. Wat 

versta jij eronder en wat is dan je ultieme 

doel? Knip dat vervolgens op in kleine 

stappen en start! “Doe vervolgens liever één 

ding goed, dan alles half. Start met datgene 

wat voor jouw event de meeste impact heeft,” 

licht Bart van Huijgevoort (Mysteryland & 

Welcome to the Future) toe.

Wat heb je allemaal nodig voor de 

organisatie van je evenement? En kun je dat 

ook bij een lokale speler huren of kopen? Dit 

zorgt voor een directe besparing op je CO2 

uitstoot. Daarnaast is de kans ook groter 

dat een lokale speler mee wil denken over 

sponsoring. Er loopt immers een voor hem 

interessante doelgroep rond. 

We vinden een no show van 15% normaal bij 

een evenement, maar soms loopt dit op tot 

40%. No show is funest voor duurzaamheid. Je 

Single use plastics (waaronder ook rietjes, 

bordjes en bestek) worden in 2021 verboden. 

Diverse steden, zoals Haarlem en Amsterdam 

hebben strenge richtlijnen op het gebied van 

energie en afval. Het is slim om je vooraf goed 

in te lezen in deze wet- en regelgeving. 

Het is duurzaam om dichtbij je doelgroep 

te zitten. Je gasten of bezoekers reizen dan 

minder ver. Het is mogelijk ook duurzaam om 

te overwegen om meerdere kleinschalige 

events te organiseren, waarbij jij naar de 

gasten toe gaat in plaats van dat ze allemaal 

naar jouw locatie komen. Daarnaast kan het 

bij een indoor locatie ook belangrijk zijn om 

te kijken naar certificering, zoals Green Key. 

Tot slot is het ook duurzaam om een locatie 

dichtbij een station of bus, metro of tramhalte 

te kiezen. 

6. Stimuleer het gebruik van OV

Reisbewegingen van gasten, maar ook van 

sprekers of artiesten zorgt voor veel CO2 

uitstoot. Geef aan dat het gebruik van het OV 

eenvoudig is en de voorkeur geniet. Soms kun 

je zelf het gebruik van de fiets promoten. Kijk 

ook naar de eindtijd van je event en probeer 

ervoor te zorgen dat ‘de laatste trein’ nog 

gehaald kan worden. Vermeld kort de route 

met de auto en zorg ervoor dat parkeren niet 

te goedkoop is. Is autorijden noodzakelijk, 

omdat je locatie niet goed bereikbaar is 

of omdat men veel logeerspullen mee wil 

nemen? Stimuleer dan het carpoolen. Ook 

van artiesten en sprekers kun je vragen of ze 

met het OV komen. Een taxi vanaf het station 

is dan een goede service. “Niet iedereen kan 

met het OV komen, vooral artiesten niet. 

Wij halen ze echter wel op met electrische 

Jaguars, “ aldus Mitchell van Dooijeweerd 

(DGTL).

9. Gebruik kraanwater

In Nederland is water uit de kraan heerlijk. 

Vermijd dus het gebruik van water uit plastic 

flessen. Verkoop een mooie dopper of andere 

waterfles met jouw logo als collectors item óf 

geef het als relatiegeschenk. Zorg daarnaast 

voor voldoende tappunten. 

10. Catering op maat

Gebruik je nu nog wegwerp plastic? Dat 

is echt een no-go. Zeker omdat er veel 

duurzame alternatieven zijn. De meest 

duurzame koffiebeker is Stack-it. Deze 

suikerrietbeker is zelfs circulair. Voor 

overige disposables is Roots geschikt. Het 

assortiment van Roots is volledig gemaakt 

van hernieuwbare grondstoffen. 

1/3 van al het voedsel dat we produceren 

gooien we weg. Dat is bij events vaak ook zo. 

Dat komt onder andere doordat men zich niet 

(tijdig) afmeldt of omdat men voortijdig het 

event verlaat. Het is verstandig om bezoekers 

of gasten zich apart aan te laten melden voor 

de borrel. Je kunt dan een betere inschatting 

maken. Eten dat al helemaal is klaargemaakt, 

kan vaak niet meer worden bewaard en 

verdwijnt in de prullenbak. Zonde! Het is dus 

belangrijk dat je met de cateraar meedenkt. 

Kan hij de bereiding op het event doen? Je 

Gebruik je bijvoorbeeld badges, polsbandjes 

of bewegwijzering? Maak dit dan niet 

editie specifiek, maar zorg ervoor dat je 

het kunt hergebruiken. Kijk ook waar je 

dit kunt digitaliseren, met bijvoorbeeld 

beeldschermen of met een app. Een digitale 

programmaboekje met line-up is een zeer 

goed alternatief. Het wordt in de meeste 

gevallen zelfs meer gewaardeerd dan een 

geprinte variant. 

hebt waarschijnlijk een te grote locatie warm 

gestookt, je hebt teveel stoelen gehuurd en 

je gaat waarschijnlijk veel eten weggooien.  

“Vooraf goed communiceren over wat no 

show betekent en wat de consequenties 

daarvan zijn. Ook moet je de mogelijkheid 

bieden om jezelf heel eenvoudig af te melden. 

Daarnaast kun je op de dag zelf gasten - die 

er nog niet zijn - bellen, appen of smsen. 

Je laat dan duidelijk merken dat ze gemist 

worden en je geeft ook een signaal af. Tot 

slot kun je achteraf een mailtje sturen met 

‘ we hebben je gemist ‘. Wil je no show echt 

verminderen? Zorg dan dat je er aandacht 

aan besteed,” aldus Dirk Prijs. 

7. Duurzame disposables

8. Hergebruik (promotie)materiaal

weet dan hoeveel mensen er zijn en je kunt 

daardoor verspilling voorkomen. Ook kun 

je kiezen voor vegetarische menu’s. Deze 

menu’s zijn bij de productie al duurzamer. 

Bijkomend voordeel is dat het ook minder 

snel bederft. Tot slot kun je de cateraar(s) op 

je evenement vragen om gebruik te maken 

van milieuvriendelijke (composteerbare) 

verpakkingen. “Wij focussen ons de komende 

edities op afvalstromen. We gaan cateraars 

vragen om of met bepaalde grondstoffen 

te werken óf vooraf aan te geven wat ze 

gebruiken. Zo kunnen we de afvalstromen 

vooraf goed inregelen,” aldus Bart van 

Huijgevoort (Mysteryland & Welcome to the 

Future).  “Wij verplichten cateraars om te 

werken met composteerbare grondstoffen. 

De disposables werden extern vergist 

en het biogas gebruikt om o.a. tenten te 

verwarmen.” aldus Mitchell van Dooijeweerd 

(DGTL).


