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Duurzaamheid
In 2017 stond het woord ‘duurzaamheid’ op nummer 5 van meest irritante 
woorden in  Nederland. Dit vertelt de rubriek ‘weg met dat woord’ van het IVDNT 
(Instituut voor de  Nederlandse Taal). Maar liefst 4% van de mensen vind dat het 
begrip te pas en te onpas  wordt gebruikt; het is een hol, betekenisloos woord 
en een ‘containerbegrip’ geworden.  Tegelijkertijd zien we zelf ook wel dat het 
niet meer weg te denken is uit de evenementenbranche.  Het wordt zelfs steeds 
populairder.

Wat is duurzaamheid?
In een duurzame wereld is het streven dat de mens (people), milieu (planet) en 
de  economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. Het is een ontwikkeling die 
aansluit op het  heden zónder dat we de toekomst daarbij in gevaar brengen. 
Door materialen te hergebruiken zijn minder nieuwe kostbare grondstoffen 
nodig én wordt er flink in kosten bespaard. Glas, papier, plastic, blik, batterijen… 
iedereen weet wat recyclen inhoudt. Maar hoe breng je duurzaamheid op jouw 
evenement in de praktijk?

Duurzaamheid op je evenement
Een zero waste evenement organiseren is geen gemakkelijke opgave. Begin met  
kleine stapjes. Maak een plan van aanpak en breng alle materialen in kaart 
en hoe deze verwerkt worden. Houdt in je plan van aanpak rekening met alle 
stappen van het begin tot het einde; stel jezelf telkens weer de vraag ‘kan dit 
duurzamer?’. Het verduurzamen van je evenement kan met kleine stapjes en 
hoeft niet moeilijk te zijn. We geven je graag een aantal tips:
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Als eventmanager of bedrijf koop je veel in en vaak heb je geen idee waar 
het  vandaan komt en hoe het is gemaakt. Ook bij de inkoop kun je rekening 
houden  met duurzaamheid. Sta bij alle inkopen stil waar het product vandaan 
komt en of  het verantwoord is om het product te kopen. Zo kan je kijken naar 
de manier waarop het productieproces van je inkoopwaar is verlopen. Is dit 
milieuvriendelijk gebeurd? Zijn er geen regels overtreden met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden? Als je veel in 1 keer koopt, scheelt dat in vervoers -en 
verpakkingskosten. Maar bestel ook weer niet teveel, want het is zonde als je 
eten of spullen moet weggooien. Tip! Bekijk of je lokaal kunt inkopen. Dit zorgt 
voor een directe besparing op je CO2  uitstoot.

Duurzaam inkopen 

Vegetarische menu’s zijn bij de productie duurzamer. Voor een voedingspatroon 
met weinig of geen vlees is minder landbouwgrond nodig, met als bijkomend 
voordeel dat  het minder snel bederft. Ook kun je de cateraar(s) op je evenement  
vragen om gebruik te maken van milieuvriendelijke verpakkingen. 

Vegetarisch menu

No show is nooit leuk, maar het is ook nog eens funest voor duurzaamheid. Het 
gevolg is namelijk dat je eten moet weggooien, dat je een te grote locatie hebt 
afgehuurd (en warm gestookt) en teveel spullen hebt gehuurd of gekocht. Geef 
je gasten altijd meermaals de mogelijkheid om zich af te melden, zodat ‘niet 
afmelden’ eigenlijk niet meer tot de mogelijkheden behoort.

De grootste tip om je event te verduurzamen is misschien wel het brengen 
van je fysieke evenement naar online. Het organiseren van je online event is 
tegenwoordig voor veel bedrijven een must aangezien het samenbrengen van 
grote groepen wordt afgeraden. Maar ook als dit straks niet meer het geval is 
zijn er voordelen te behalen uit de online platformen. Door het organiseren van 
een online event wordt het reizen beperkt, heb je minder afval én zijn er minder 
aankopen die gedaan moeten worden. We helpen je graag bij het organiseren 
van jouw online evenement. Lees meer op: evisit.nl/online-event

Verminderen no show

Online events

http://evisit.nl/online-event
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Het meest simpele om mee te beginnen is natuurlijk afval scheiden. Maar 
wees wel altijd kritisch naar de locatie of andere leveranciers. Je kan afval wel 
gescheiden aanleveren, maar als de afvalverwerker de moeite niet neemt om 
het gescheiden te verwerken, dan bereik je alsnog niets. Plastic op je evenement 
kan echt niet meer, ga voor de duurzame alternatieven!

Afval scheiden

Kies voor een eventlocatie die past bij jouw doelgroep/ event én die bewust 
omgaat met duurzaamheid (voorbeeld zonnepanelen op het dak, vegetarische 
keuken, zero plastic en certificering). Kies ook voor een locatie die zich dicht bij 
je doelgroep bevindt of een locatie dichtbij een station om openbaar vervoer te 
stimuleren. Tip! Houdt rekening met de eindtijd van je evenement en zorg ervoor 
dat je gasten de laatste trein nog kunnen halen. 

Selecteer je locatie

Kijk waar je op je evenement kunt digitaliseren. Een digitaal programmaboekje 
of digitaal je e-ticket ontvangen is veel duurzamer dan alles printen. Laat je 
gasten een App installeren waarmee ze direct het programma en e-ticket op 
1 plaats ontvangen. Bijkomend voordeel is dat je gasten met elkaar kunnen 
chatten en connecten Tip! via evisit kun je gebruik maken van een EventApp met 
netwerk mogelijkheden. 

Digitaliseer!

Gebruik je badges, polsbandjes of ander materiaal? Stimuleer je gasten om deze 
na afloop van het evenement in te leveren zodat je het materiaal kunt recyclen 
of hergebruiken. Tip: maak je materiaal dus niet editie specifiek. Plaats onze 
‘Recycle your badge’ kubussen bij de uitgang, zeker weten dat je gasten hun 
badge inleveren!

Recycle je materiaal
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