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DUURZAAMHEID
TIVOLIVREDENBURG 2020

Inleiding
De directie van TivoliVredenburg heeft in haar jaarplan 2020 ‘duurzaamheid’ een prominent 

onderdeel gemaakt van haar beleid. Aan de ‘werkgroep duurzaamheid TV’ is dan ook 

gevraagd om voor 2020 met een concreet plan te komen aangaande de ‘P’ van Planet. De 

stuurgroep is opgericht in december 2019 en bestaat uit een klein kernteam met leden uit 

de volgende afdelingen; Burgundy Street BV (Jasper van Hove), Communicatie (Veerle 

Greijmans), Servicemedewerker-Hospitality (Andrea Simmelink), Facilitair (Annemieke Oud), 

Supply & Support (Tjeerd Uijterlinde) en Hospitality (Aerd de Boode). Begin 2020 zal deze 

stuurgroep nog worden aangevuld met een medewerker van de afdeling Techniek, gezien het 

substantiële energieverbruik door onze ‘theater’ techniek op het gebied van licht & geluid.             

                                                                                                                            

Concreet betekent dit dat de werkgroep in hun jaarplan de status quo weergeeft van zaken 

die in 2019 gerealiseerd en verifi eerbaar zijn, de activiteiten die hun afronding hebben in 

2020 en nieuw te starten projecten op dit gebied. 

De werkgroep kan al naar gelang het te behandelen onderwerp uitbreiden met leden uit 

andere afdelingen en/of externe adviseurs (bv Greenstages). Tevens is de vraag van de 

directie om per kwartaal verslag uit te brengen in het MT overleg aangaande projecten en 

voortgang op het gebied van duurzaamheid.

Wat is duurzaamheid?
Nog even in het kort; wat is duurzaamheid? ‘Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte 

van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in 

gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. 1

De term ‘behoefte’ is een ruim begrip en als zodanig onderhevig aan trends en zowel 

demografi sche als politieke ontwikkelingen. Het risico bestaat dan ook om een ‘duurzaam’ 

beleid in te gaan dat voortdurend zwalkt van de ene ontwikkeling naar de volgende trend.

Als zodanig geven de 3P’s van Elkington (1995) enigszins een kadering om duurzaamheid te 

(kunnen) implementeren. Elkington (1995) spreekt namelijk over de 3 P’s (of ‘triple bottom 

line’) die staan voor; People / Planet / Profi t. 2

• people: mensen binnen en buiten de onderneming;

• planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;

• profi t: de voortbrenging en economische e� ecten van goederen en diensten.

      

1  WCED (World Commission on Environment and Development), 1987
2  www.vibaexpo.nl/people-planet-profi t
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We hebben voor TivoliVredenburg op het gebied van Planet grofweg de volgende thema’s 

ingericht, zonder ons tot deze te beperken: 

• Energie-/waterbeleid

• Ons afval en maken we onderdeel uit van het cradle to cradle principe 3  

• Onze CO2 footprint en hoe kunnen we die reduceren

• Duurzaam inkopen

• Kantoor beleid (papier/fl explek/etc)

Wat doen we nu?
Hoewel niet altijd zichtbaar, herkenbaar of leesbaar, doen we als TivoliVredenburg al best 

veel op het gebied van duurzaamheid. De activiteiten hebben we (voor nu) gecategoriseerd 

in de volgende kerngebieden:

• Energie/water
• Afval
• Verkleinen CO2 footprint
• Overig

Energie/water
De foyers van onze zalen zijn voor 90% voorzien van duurzame LED verlichting. De overige 

verlichting, met name in en rondom de grote zaal (oude Vredenburg), bestaat nog deels uit 

TL armaturen. Deze zullen gefaseerd worden vervangen door LED verlichting.

In onze zalen is al een goed begin gemaakt met het verduurzamen van onze verlichting. 

Volgens de laatste cijfers zijn 70% van onze armaturen energiezuinig. Alle nieuw 

aangeschafte armaturen sinds de opening in 2014 zijn energiezuinig. 

Ook is de laatste jaren de kwaliteit van duurzame LED armaturen verbeterd. Hierdoor kunnen 

wij voor (bijna) elke toepassing een zuinige variant kiezen. Denk aan: orkestlicht in de Grote 

Zaal en Hertz, Frontlicht in de Hertz, Cloud Nine en Club Nine.

De glazen gevel van het kantoorgebouw aan de Vredenburgkade is voorzien van 

warmtewerende folie. Hierdoor blijft het in de zomer langer koel wat aanzienlijk 

energieverbruik beperkt.

3  William McDonough (één van de grondleggers van Cradle to cradle)

Inventarisatie podium- en zaallicht

Grote 
Zaal Ronda Pandora Hertz Cloud 

Nine
Club 
Nine

KF Hein 
foyer + 
Park 6

Foyer 
1 + 2 Totaal

niet 
energiezuinig 167 114 37 70 26 5 0 0 419

energiezuinig 270 107 77 28 66 17 357 61 983

percentage 
zuinig 62% 48% 68% 29% 72% 77% 100% 100% 70%
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Warmte/koude opslag gebeurt eveneens binnen TivoliVredenburg. De overcapaciteit aan 

warmte in de zomer wordt opgeslagen en gebruikt in de winter en visa versa voor de koude 

lucht.

TivoliVredenburg verwarmt haar ruimtes met stadsverwarming en het interne WKO systeem. 

In de keuken- en kookfaciliteiten van de stichting wordt geen gas meer gebruikt voor berei-

ding van eten. In de keukens van Burgundy Street bv (Danel & HGP) nog wel, maar daar 

worden voorbereidingen getro� en om hier in de toekomst ook volledig over te stappen op 

elektrische fornuizen.

Ongeveer 90% van onze urinoirs in het pand zijn waterloze urinoirs. Er wordt hiermee jaarlijks 

ongeveer 1.000.000 liter schoon drinkwater bespaard. Alle (koud)waterkranen in publieke en 

kantoortoiletten zijn voorzien van waterbesparende knoppen. Doelstelling is om alle kranen 

te laten doseren op max. 4 liter water.

Afval
We hebben in 2018 deelgenomen aan het ‘Zero Waste Expeditie Cultuur’ koplopersproject. 

Doel was om een eerste stap te zetten met recycling en preventie van afval (waste). Dit 

initiatief was de opmaat naar een cultuursector die klaar is voor de circulaire economie in 

Nederland. 

De realisatie van een sorteerproef  in 2018 met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging 

van onze organisaties (uit alle functiegroepen), leverde inzichten op en hielp ons met een 

beter inzicht in afvalpreventie en hergebruik door inzicht in onze restafvalstroom.

We scheiden op dit moment (december 2019) ons huidige afval in de volgende stromen: 

papier & karton • restafval • kca (klein chemisch afval) • glas • bsa (bouwsloopafval) • swill 

(organisch afval) • frituurvet • grofvuil • ijzer • pmd (plastic, metalen, drankkartons) • b-hout • 

metalen fl esdoppen (frisdrank –en bierfl esjes) • ko�  ebekers (q1 2020) • ko�  edrab (Q1 2020)

We gebruiken geen (soft) plastic drinkbekers op kantoren en backstage. Het gebruik van 

soft plastic bekers tijdens concerten, vaak op verzoek van management bands/artiesten, zal 

zoveel mogelijk worden vermeden.

Alle plastic rietjes zijn per maart 2019 vervangen door stro rietjes. 

Lid geworden van ‘Made Blue’ foundation 4 (september 2018), welke zorgdraagt voor 

schoondrinkwaterprojecten in arme en/of oorlogsgebieden. 

Per 2019 gebruiken we uitsluitend nog natuurlijke (composteerbare) disposables 

(palmbladeren/bamboe/mais zetmeel)  voor onze food producten bij publieke evenementen

December 2019 zijn we gestart met plaatsen van afvalscheiding units op onze 

kantoorwerkplekken 

4  www.madeblue.org
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Verkleinen CO2 footprint
Onze energieleverancier Vattenval voorziet onze locatie van ‘groene’ energie (certifi caat 

ontvangen 2019 & 2020). 

Duurzaam inkopen & overig
Kleding (T-shirt) voor onze servicemedewerkers wordt aangeschaft op basis van duurzaam 

katoen en duurzame print (katoenfabriek te Utrecht 5 ). Op jaarbasis scha� en wij ongeveer 

500 T-shirts aan voor onze medewerkers.

Eind 2018, begin 2019 zijn een drietal aanbestedingen uitgevoerd (bierleverancier, frisdranken 

leverancier en payroll organisatie). In onze request for p roposal zijn de diverse partijen 

gevraagd naar hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid en op welke wijze zij als 

organisatie ons hierin kunnen ondersteunen. 

In april/mei 2019 hebben we onze wijnen bij de barren van de Stichting vervangen door 

biologische wijnen. 

December 2019 zijn al onze ko�  eautomaten binnen de Stichting backstage en op kantoren 

voorzien van biologische fairtrade ko�  e.

In Q2 van 2020 zal ook alle publieksko�  e en thee gemaakt worden o.b.v. (biologische) 

fairtrade ko�  e & thee.

In 2019 lid geworden van de GBCU (Green Business Club Utrecht): een samen werking van 

bedrijven rondom het stationsgebied met als doel verduurzaming van de binnenstad middels 

gezamenlijk gedragen initiatieven tussen bedrijfsleven en overheid.

Controleerbaarheid
We zijn als stichting in 2018 lid geworden van ‘Greenstages’ 6 , een samenwerkings-

overeen komst tussen een aantal poppodia en theaters in Nederland (note; inmiddels 35 

participanten). Deze organisatie heeft medio 2019 een 0-meting uitgevoerd (zie bijlage), 

waarbij wij als TivoliVredenburg bij de top 3 best presterende poppodia/theaters horen op 

het gebied van duurzaamheid.

Tevens zijn we In het najaar van 2019 gestart met een oriëntatie op voor ons geschikte, 

externe, certifi cering. Vooralsnog lijkt het erop dat er twee certifi ceringsnormen voor ons 

geschikt zijn, te weten; ISO26000 en Green Key. In Q1 van 2020 zullen we hierover een 

voorstel indienen bij MT/DT.

Tot slot zullen we samen met afdeling FD besluiten of we gebruik gaan maken van de 

milieu barometer welke de energieverbruiken binnen ons gebouw kan monitoren. Deze 

barometersoftware wordt tegen zeer gereduceerd tarief aangeboden door Greenstages en 

zal waarschijnlijk door meerdere poppodia en theaters in gebruik worden genomen, zodat 

ook onderlinge vergelijking ter verbetering kan plaatsvinden.

5  www.katoenfabriek.nl
6 www.greenstages.nl
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Wat gaan we nog doen?
Natuurlijk houdt het niet op bij bovenstaande acties en zal de Stichting blijvend kijken waar 

zij ontwikkelingen die onze duurzaamheid verbeteren kan implementeren. In een speciale 

bijeenkomst met teamleiders (6 mei 2019) aangaande input voor onze meerjarenbegroting 

2021-2024 zijn ideeën naar voren gekomen ter verbetering van onze duurzaamheid. Deze zijn 

verwerkt in onderstaand overzicht. 

Sommige ideeën zitten reeds in ontwikkelingsfase, andere zijn nog als eerste aanzet tot 

verder onderzoek. Tijdens de eerste meeting van de werkgroep in 2020 is er uit de vele 

ideeën een keuze gemaakt  en een prioritering gegeven. Ieder idee zal door MT/DT worden 

getoetst op basis van zowel bouwtechnische als fi nanciële (ROI) haalbaarheid en op 

duurzaamheidsimpact.

Een aantal speerpunten zijn:

• Verder terugdringen restafval door vermindering en betere scheiding (ook 

publieksgebieden)

• Start maken met certifi cering (Green Key / ISO)

• Terugdringen CO2 uitstoot door ons pand en/of activiteiten gerelateerd aan ons pand

• Verder terugdringen van onze plastic afvalstroom (convenant ‘plastic promise’ van 

Greenstages)

• Terugdringen papierverbruik

Wanneer gaan we wat doen 
Nadat de keuzes zijn gemaakt over wat te doen en deze zijn goedgekeurd door directie van 

TivoliVredenbug en Burgundy Street BV, zullen de verschillende acties in een overzichtelijke 

tabel worden geplaatst. Hierin wordt duidelijk wanneer acties worden gestart, wie 

aanspreekpunt is en wie de benodigde stakeholders zijn. Dit overzicht zal één keer in de vier 

tot zes weken in MT worden besproken c.q. toegelicht.

Ieder half jaar zal de werkgroep een presentatie geven middels een lunch-lecture over de 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Afzonderlijke acties zullen daar waar 

relevant danwel interessant, worden gedeeld via de nieuwsbrief en website.
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7  www.milieubarometer.nl • www.greenkey.nl • www.nen.nl  

7  AcTIE OVERZICHT 2020

# Omschrijving start wie fase

energie/water

A1 Implementatie Mileu barometer Q1 Aerd • Annemiek 1

A2 Up to date overzicht energieverbruik podia Q1 Joost 0

Afval

B1 Terugdringen restafval en betere scheiding & recyclen op:

Koffiebekers Q1 Annemiek 2 & 3

Koffie residue Q1 Annemiek • Andrea 2 & 3

Sinaasappelschillen Q1 Jasper • Annemiek 2

SWILL (organisch keukenafval) Q1 Jasper • Annemiek 2 & 3

Plastic doppen Q1 Andrea • Tjeerd 2

PET flessen (0,5 & 1 ltr) Q1 Aerd • Tjeerd 2 & 3

Backstage blik scheiden (PMD) Q1 Tjeerd 1

Verkleinen co2 footprint

C1 Inventarisatie huidige CO2 uitstoot en acties die kunnen 
bijdragen aan vermindering FP TivoliVredenburg Q1 & Q2 Annemiek 0

C2 Deelname projectgroep 0- CO2 centrum - GBCU 2020 Aerd 2 & 3

Duurzaamheid inkopen en overig

D1 Inventarisatie mogelijkheden tot terugdringen 
papierverbruik (folders/posters e.d. -recycle papier) Q1 & Q2 Veerle 0

D2 Website mbt duurzaamheid TV Q1 & Q2 Veerle 0 & 1

D3 Bio-Fairtrade koffie bij alle publieksbarren Stichting Q1 Tjeerd 3

controleerbaarheid

E1 Start maken met certificering (Green Key/ISO) Q2 Aerd • Annemiek 1

E2 Toetsing Greenstages Q2/Q3 1

fase 0 nog starten

fase 1 onderzoek

fase 2 plan van aanpak

fase 3 uitvoering

fase 4 afronding
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Financieel
Alle te verwezenlijken acties zullen worden voorzien van een fi nanciële kosten/baten analyse 

en ROI verwachting. In sommige gevallen zullen te maken kosten en opbrengsten binnen 

een afdeling terecht komen, in andere gevallen zal MT moeten besluiten of hiervoor apart 

geïnvesteerd kan/mag worden.

Het is wenselijk om voor de stuurgroep een ‘werkbudget’ te creëren. Hieruit kunnen kosten 

worden vergoed van o.a. ureninzet, kleine investeringen die niet direct te plaatsen zijn onder 

huidige budgetstructuren e.d. Dit verzoek zal aan MT/DT worden voorgelegd. 

Een overzicht met de huidige kosten op het gebied van ons energie & waterverbruik alsmede 

voor onze afvalverwerking, volgt nog zsm (Q2)

Tot slot
“...a culture of sustainability is one in which organizational members hold shared assumptions 

and beliefs about the importance of balancing economic e�  ciency, social equity and 

environmental accountability.” 8

Met andere woorden: een sustainable/duurzame (ondernemende) organisatie zal een interne 

cultuur moeten ontwikkelen, waarbij men een gedeelde overtuiging heeft over het nut van 

het balanceren tussen economische e�  ciëntie, sociale gelijkheid en milieu gerelateerde 

verantwoordelijkheden. Deze cultuur ontwikkeling zal zowel op de werkvloer als binnen de 

directie en RVT moeten worden gedragen. Het uitsluitend verwoorden van duurzaamheid is 

in de huidige economische en mondiale ontwikkelingen niet meer voldoende om klaar te zijn 

voor onze uitdagingen in de toekomst.

8  Bertels S., Papania L., Papania D. (2010): Embedding sustainability in organizational culture: 
 A Systematic Review of the Body of Knowledge



Duurzaamheid
IN TIVOLIVREDENBURG

90% foyers
70% podium

Voorzien van duurzame 
(led) verlichting

Aanschaf 
energiezuinige 
vaatwasser

Geen plastic disposable t.b.v. 
food inzet meer tijdens 
festivals/evenementen

people

planet

profit

BEREIKT IN 2019 Er zijn drie P’s. TivoliVredenburg zet in op de 
P van Planet, met duurzaam ondernemerschap.

DOELSTELLINGEN VOOR 2020

Terugdringen CO2 uitstoot door ons pand 
en/of activiteiten gerelateerd aan ons pand

Verder terugdringen van onze plastic afvalstroom 
(convenant “plastic promise” van Greenstages)

Start maken met certificering 
(Green Key / ISO)

Verder terugdringen restafval door 
vermindering en betere scheiding 
(ook publieksgebieden)

biologische 
fairtrade

koffie 

Oprichting 
stuurgroep
“duurzaam 

TivoliVredenburg”

Terugdringen van 
plastic verbruik, 
o.a. door bannen 
van plastic rietjes

Afvalscheiding units 
op kantoren

Extra voorziening warmte 
werende folie op 

glazengevel van de kantoren.

Lid geworden 
van GBCU  


