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1 Inleiding 
 

Organisaties worden steeds vaker op morele waarden en ethische principes beoordeeld en de 
maatschappelijke rol van organisaties wordt belangrijker. Ook Beurs van Berlage neemt haar 
verantwoordelijkheid  voor de gevolgen van haar  activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch 
gebied.  
 
De kernwaarden van de Beurs van Berlage zijn authenticiteit, respect en oprechtheid. Deze 
kernwaarden komen voort uit onze gastvrijheid, die wij hoog in het vaandel hebben staan en de basis 
vormt van wie de Beurs en haar medewerkers is. Maar ze komen ook voort uit de identiteit van het 
gebouw zelf; een Rijksmonument uit 1903 met een plek op de UNESCO lijst van belangrijkste 
bouwwerken wereldwijd. Naast deze kernwaarden onderscheidt de Beurs van Berlage zich met 
persoonlijk contact, verbinding, inspiratie, beleving, transparantie en integriteit. 
 
Door middel van dit MVO beleidsplan wil de Beurs van Berlage nog beter  toewerken naar een sociaal 
circulaire bedrijfsvoering en bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), 
waarbij onze  kernwaarden leidend zijn.  
 
1.1 Visie en Missie 

 
De komst van het internet, big data, kustmatige intelligentie en technologische ontwikkelingen hebben 
ongelofelijke veranderingen in onze wereld teweeg gebracht. Communicatie onderling is altijd mogelijk 
onafhankelijk van tijd en plaats. Als je op straat kijkt lijkt het er wel op dat individuen niet meer in staat 
zijn met elkaar te communiceren zonder de hulp van een schermpje tussen beiden in. Door het gebruik 
van allerlei technologie in onze communicatie vindt persoonlijke interactie “face to face”  misschien 
minder frequent plaats. Wij zijn er echter van overtuigd dat persoonlijke interactie zeer belangrijk blijft.  

 

Onze visie: 
 
In een steeds snellere “digitale” wereld worden persoonlijke ontmoetingen juist steeds waardevoller, 
zeker wanneer die plaatsvinden op een bijzondere plek, in een bijzondere omgeving.  

Wij willen invulling geven aan onze visie door een plek te bieden aan die persoonlijke ontmoetingen. 
Juist deze functie past ook als een handschoen bij onze doelstelling, het Rijksmonument Beurs van 
Berlage in stand te houden. 

Onze missie:   

Het beste congres- en evenementencentrum op 5-sterrenniveau te zijn 

• Ieder van onze medewerkers staat met excellente service en persoonlijk contact klaar om iedere 
ontmoeting in De Beurs van Berlage onvergetelijk te maken! 

• Wij maken bewuste keuzes om een optimale balans te vinden tussen de belangen van de gasten 
en klanten, medewerkers, het milieu en de samenleving. 



 

2 Omgevingsanalyse  
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker bij de besturing van ieder 
bedrijf. Door MVO integraal onderdeel van de strategie te maken en vervolgens te koppelen aan 
Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt er gewerkt aan toekomstbestendige businessmodellen.  

De volgende SDG’s zijn in 2015 door de VN vastgesteld: 

 

 

 

Ondernemingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen door 
KPI’s hieraan te koppelen. Daarnaast kunnen zij zich hiermee onderscheiden van andere bedrijven.  

MICE Market 
In de meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) markt waarin de Beurs van Berlage zich 
begeeft is dit ook een onderwerp waar men veel aandacht aan besteedt. Onze internationale 
branchevereniging ICCA (waar wij bij aangesloten zijn) initieert tal van projecten en initiatieven om de 
aangesloten leden bewust te laten zijn van de maatschappelijke invloeden die onze industrie met zich 
mee brengt. Diverse vergelijkbare bedrijven zoals o.a. de RAI en The Convention Centre Dublin 
publiceren hier al jaren over en hebben MVO inmiddels verweven in haar beleid. Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen passen uitstekend bij de plannen van ons bedrijf  om zo duurzaam mogelijk te zijn.  

2.1 Duurzame Beurs in duurzame stad 
Ook de gemeente Amsterdam stelt zich op als MVO partner. Om duurzaam ondernemen te stimuleren 
wil de gemeente slim omgaan met regelgeving en procedures en helder zijn in doelen en richting.  Het 
gaat hierbij vooral om de plannen die betrekking hebben op energiebesparing, luchtkwaliteit en 
vermindering van afval.  

  



 

 

Duurzame energie  
Voor de Beurs van Berlage betekent dit dat er met het koppelen van databestanden over zon-potentieel 
en het daklandschap meer inzicht gegeven kan worden in de mogelijkheden van zonne-energie in de 
monumentale stad. Eén van de doelstellingen is dat er in 2020 in Amsterdam 20 procent meer energie 
duurzaam wordt opgewekt en dat het energiegebruik met 20 procent is gedaald ten opzichte van 2013. 
Misschien wordt het daarom in de toekomst toch mogelijk  om zelf energie op te wekken, iets dat 
eerder niet mocht vanwege het monumentale pand.  

Transportbewegingen reduceren 
Daarnaast wil de Beurs van Berlage de transportbewegingen op een zo duurzaam mogelijke manier 
faciliteren, en daarmee frequentie, volume, CO2-uitstoot en omgevingsoverlast minimaliseren. Dit is in 
lijn met het beleid van de Gemeente Amsterdam om zijn koploperspositie op het gebied van elektrisch 
rijden behouden en het streven naar een uitstootvrije binnenstadsring in 2025. Ten slotte, staat 
circulariteit net als bij ons bedrijf hoog op de agenda.  

2.2 Circulaire economie  
Naast bovenstaande gemeentelijke CO2 
reductie doelen vindt er een verschuiving 
plaatst naar een circulaire economie. Een 
economie die gericht is op volledig 
hergebruik van reststoffen om de beperkte 
grondstofvoorraden te sparen. De regio, 
telt al veel ondernemende, innovatieve 
burgers, start-ups, organisaties, 
kennisinstellingen en bedrijven die aan de 
circulaire economie werken. Neem 
bijvoorbeeld Meet Berlage, waar elke dag 
enthousiaste ondernemers aan hun start-
ups werken en kunnen brainstormen met collega-ondernemers.    

2.3 Duurzaam productieproces 
Binnen de MICE markt zien we nog een aantal trends die het belang van MVO onderstrepen. Klanten 
vragen concreet naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen hiervan kennis kunnen 
nemen. Zij zijn onder andere geïnteresseerd in de herkomst van mensen en middelen, en willen een 
transparant bestuur en organisatie.  Daarnaast groeit de vraag naar verantwoorde en gezonde voeding 
en de behoefte om voedselverspilling en afvalproductie tegen te gaan. Er wordt liever niet meer 
gesproken over afval maar over grondstoffen. Het zogenoemde ‘Build en burn’ is niet meer van deze 
tijd. Men zoekt naar een nieuwe bestemming voor producten zodat dit niet in de restafvalstroom 
terecht komt. Het gebruik van wegwerpartikelen is daarbij een vaak genoemd probleem in onze  
branche. Men vindt het belangrijk dat er voor duurzame producten wordt gekozen, om zo het milieu 
zoveel mogelijk te ontlasten.  

2.4 Duurzaamheidslabel 
Conferentiesteden sluiten zich aan bij de Global Destination Sustainability Index en veel internationale 
congrescentra zijn daarom bijvoorbeeld met het Green Meeting Industry Council verbonden, en veel 
internationale bedrijven zijn verbonden aan Green Globe en bij Nederlandse collega’s is Green Key erg 
populair. Deze labels of keurmerken geven duidelijke richtlijnen en handvatten voor duurzaam 



 

ondernemen en bieden transparantie voor de markt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt 
geborgd voor bovenstaande onderwerpen, maar ook energieverbruik, veiligheid, en zaken als 
discriminatie, kinderarbeid en slavernij zijn van belang. Voor ons is het heel normaal dat iedereen met 
respect behandelen en dat we correct met elkaar omgaan. Helaas is dit in grote delen van de wereld 
geen vanzelfsprekendheid.  

2.5 Veranderende arbeidsmarkt 
Ook zien we een verandering in de behoeften van de arbeidsmarkt. De aanpassing van het ontslagrecht, 
de economische veranderingen en sociale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de baan voor het leven niet 
meer bestaat. Er wordt meer gesproken van ‘een leven lang leren en ontwikkelen’, waardoor het 
opleidingsniveau stijgt en men geen baan meer heeft voor het leven. Bedrijven onderscheiden zich met 
bijvoorbeeld een investering in studie waarmee zij werknemers op een andere manier proberen te 
binden. Daarnaast hecht men meer waarde aan flexibiliteit en zelfstandigheid - minder 9 tot 5 tijden - en 
daardoor meer vrijheid in bijvoorbeeld thuis werken. Persoonlijke invulling en beleving worden 
daardoor steeds belangrijker, en salaris  kan hierdoor minder relevant worden. Het gevolg hiervan is dat 
niet iedereen meer hetzelfde tegen arbeidsvoorwaarden aankijkt. Wat voor de één goed is kan voor de 
ander minder aantrekkelijk zijn. Binnen enkele jaren gaat generatie Z hier een belangrijke rol in spelen. 
Deze generatie werkt bij voorkeur op verschillende plekken en beschikt graag over de nieuwste 
technologische snufjes, die 24/7 ter beschikking staan. Face-to-face contact is hierbij erg belangrijk, 
maar de locatie niet. 

2.6 Technologische ontwikkelingen 
Zoals hierboven al kort genoemd, spelen technologische ontwikkelingen een grote rol. Door steeds 
verdergaande digitalisering, wordt social media een steeds belangrijker communicatie- en 
verbindingsmiddel, vooral voor de jongere generatie. Het werken wordt door allerlei tools 
vergemakkelijkt en daardoor wordt thuiswerken steeds eenvoudiger. Daarnaast ontstaat er door de 
technologische vooruitgang ook ‘smart sustainability’. Door informatie aan elkaar te koppelen wordt het 
makkelijker om verspilling te vermijden, kennis te delen en ketens transparant te krijgen. Bij 
veranderende omstandigheden of calamiteiten, kan op afstand ingegrepen worden, al dan niet 
automatisch. Deze vooruitgang biedt ondernemers de kans om hun bedrijf naar een hoger niveau van 
duurzaam ondernemen te brengen. 

Terwijl verdergaande digitalisering er aan de ene kant er voor zorgt dat men minder hoeft te reizen, zien 
we aan de andere kant dat het reizen in de afgelopen jaren juist is toegenomen. Het is tegenwoordig 
veel makkelijker en goedkoper geworden om fysieke ontmoetingen te realiseren. De negatieve aspecten 
van mobiliteit staan echter op gespannen voet met onze visie dat fysieke ontmoetingen zullen blijven 
bestaan en steeds belangrijker worden.  

  



 

3 Analyse van stakeholders  
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zoekt naar een 
balans tussen people, planet, profit in de bedrijfsvoering, om 
het huidige en toekomstige leefklimaat zo optimaal mogelijk te 
maken. Hierbij houden wij rekening met onze stakeholders en 
de wereld ons heen. Voor iedere onderneming ziet MVO er 
daarom ook anders uit. Om onze primaire stakeholders te 
analyseren, zijn deze onderverdeeld in vier categorieën, 
namelijk: leveranciers en partners, collega locaties, 
opdrachtgevers en de arbeidsmarkt . Om inzicht te krijgen in 
de meningen en de verwachtingen van deze stakeholders zijn 
vele gesprekken gevoerd.  

3.1 Leveranciers en partners 
De leveranciers van de Beurs van Berlage zien verschillende ontwikkelingen op MVO gebied. Een van 
deze ontwikkelingen is het omzetten van afval in grondstoffen, en  vanzelfsprekend zoveel mogelijk 
gebruiksgoederen repareren om zo min mogelijk afval te produceren. Daarnaast wordt er gekeken naar 
het type product dat men gebruikt. Er wordt vaker gekozen voor gerecycled plastic, ecologische 
middelen. Daarbij wordt de klant steeds vaker betrokken en hierdoor attent gemaakt op de invloed van 
hun evenement op het milieu.  

Ook hebben onze leveranciers speerpunten binnen de eigen organisatie. Er wordt bijvoorbeeld veel 
gefocust op personeel. Er kunnen vaker flexibele werktijden aangeboden worden en er wordt 
geïnvesteerd in opleiding en coaching op, maar ook naast de werkvloer. Daarnaast wordt er kritisch 
gekeken naar onderwerpen waar snel verbeteringen zijn  te behalen  op MVO gebied. Het actief 
scheiden van afval, het tegengegaan van voedselverspilling en het gebruik van wegwerpproducten zoals 
bekers en verpakkingsmateriaal. De conclusie is dan vaak dat dit niet moeilijker of duurder is, maar een 
verandering in een aangeleerde gewoonte, waar men bewust over moet worden gemaakt.  

Punten die onze belangrijkste leveranciers opvallen bij de Beurs van Berlage variëren van een hoge 
werkdruk tot onze grote hoeveelheid restafval. Daarbij wordt benadrukt dat dit lastig is in onze sector 
vanwege het evenementiele karakter en door de grote verschillen in drukte. Het is lastig om een 
‘constante duurzaamheid’ te creëren.  

Wat duidelijk naar voren komt is dat leveranciers een bijdrage willen leveren aan MVO. Er kunnen met 
name grote stappen worden gemaakt in het slim omgaan met transport en het delen van  beschikbare 
materialen. Als hierin meer wordt samengewerkt kan onnodig transport voorkomen worden. Daarnaast 

zijn er mogelijkheden om hulp te krijgen bij onze 
afvalscheiding. Wanneer wij hier meer inzicht in krijgen 
kan de afvalstroom geoptimaliseerd worden. Ten slotte 
zou het een mooi streven zijn om alle regeltechniek te 
optimaliseren om daarmee de benodigde energie zo 
optimaal mogelijk te benutten en waar mogelijk te 
reduceren.  

  



 

3.2 Collega Locaties 
Ook andere evenementenlocaties in onze branche vinden MVO belangrijk. Zij proberen een vorm te 
vinden die vooral erg praktisch is en gericht is op duurzaamheid vanuit de bekende thema’s,  met daarbij 
de focus op ‘planet’. Zij zijn onder andere bezig met het reduceren van energieverbruik, 
voedselverspilling en afvalvermindering. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gescheiden 
verwerken van afval en het gebruik van zo min mogelijk plastic. Als laatste wordt er gekeken naar het 
inkopen van zoveel mogelijk lokaal geproduceerde producten. Alle locaties vinden het belangrijk dat 
getroffen duurzaamheidsmaatregelen naar klanten gecommuniceerd worden. Ondanks de aandacht 
voor MVO heeft men nog steeds het gevoel dat ze eigenlijk achter lopen, maar men vindt het lastig om 
er meer aan te doen vanwege de waan van de dag. Om MVO toch levend te houden en steeds 
verbeteringen in te blijven invoeren zijn er bijvoorbeeld werkgroepen samengesteld uit 
vertegenwoordigingen van diverse werkvelden en lagen. Wel wordt er duidelijk aangegeven door de 
locaties dat het met MVO bezighouden geen verkoopargument is, maar een pré dat je je ermee 
bezighoudt. Tips die zij meegeven zijn bijvoorbeeld: integratie van MVO in je offerte, verschil maken in 
kleine, praktische dingen en vooral niet meer beloven dan je kunt waarmaken.   

3.3 Opdrachtgevers 
Beurs van Berlage kent een aantal “ambassadeurs”, gerenommeerde wetenschappers, die eerder als 
klant betrokken zijn geweest bij de Beurs en ons nu helpen met adviezen in hun vakgebied, waardoor 
toekomstige wetenschappelijke evenementen nog beter op de doelgroep kunnen worden afgestemd. 
Ook helpen zij  bij de promotie van de Beurs bij relevante doelgroepen. Wat opvallend is in vergelijking 
met de collega-locaties, is dat MVO volgens de ambassadeurs geen belangrijke rol speelt bij associatie 
congressen. Tenzij de associatie een MVO-thema heeft. Het gaat de associatie meer om de inhoud van 
het congres, een zorgeloze organisatie, en het bieden van een plek voor ontmoetingen en netwerken,  
waardoor zij zich tijdens het congres kunnen richten op de vakbroeders. Associaties zoeken wel steeds 
meer naar lokale verbinding met de plek waar het congres in de wereld plaatsvindt om hun “legacy” 
achter te laten en een maatschappelijke bijdrage te realiseren. Wij kunnen associaties helpen om die 
verbindingen te maken omdat wij de lokale omgeving goed kennen. Bij corporate congressen ligt het 
volgens hen anders. Bij corporate organisaties is sprake van een groter MVO besef, al was het alleen 
maar vanwege de concurrentiepositie van de bedrijven. 

Organisatiebureaus maken ook duidelijk een onderscheid tussen associaties en corporate events. Een 
groot aantal (USA en UK-based) corporates handelen vanuit Corporate Social Responsibility en hebben 
in de regels verankert dat ze zich moeten houden aan bepaalde MVO eisen. Dit zijn bijvoorbeeld: 
kinderarbeid, gendergelijkheid en fair trade producten. Door organisatiebureaus wordt daarom 
aangeraden om je bij een internationaal erkend MVO platform aan te melden, zoals het Green Meetings 
Industry Council, of om te zorgen voor een duurzaamheidslabel, zoals Green Key, Green Globe of een 
gelijkwaardig certificaat.  

3.4 De arbeidsmarkt 
Het standpunt van onze eigen medewerkers en de externe arbeidsmarkt heeft een grote invloed op 
onze organisatie. Wat belangrijk wordt gevonden door medewerkers en door de arbeidsmarkt, is dat de 
Beurs een voorbeeld moet zijn voor de markt en actief naar buiten moet treden met het MVO-beleid. 
Ontwikkelingen die zij - net als andere stakeholders - zien is dat afval recyclen en het tegengaan van 
voedselverspilling belangrijke speerpunten zijn. Maar ook op het gebied van ‘people’, zien zij 
ontwikkelingen. Sociale waarde, diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid is belangrijk. Iedereen 
doet mee in de maatschappij, waarin iedereen wordt getolereerd en men gelijke kansen krijgt. Hokjes 
denken is daarbij niet meer van deze tijd.  



 

De belangrijkste punten voor de medewerkers zijn onderwerpen die uiteenlopen van papiervrij werken 
door digitalisering, tot gezonde bedrijfskantines en een vitaal gezond beleid. Daarnaast wordt privéleven 
belangrijker; men wil niet altijd meer bereikbaar voor de baas zijn. Ideeën op dit gebied zijn: flexwerken, 
met andere afdelingen meekijken en een ontspanningsruimte inrichten. Maar ook minder voedsel 
verspillen, het aanschaffen van een watertap en het digitaliseren van dossiers voor een papierloos 
kantoor, werden meerdere keren genoemd. Het zijn vaak de kleine dingen waar een verschil in gemaakt 
kan worden. Andere voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van vegetarisch personeelseten en het 
plastic waterflesje in goodiebags vervangen door herbruikbare flesjes. Ook werd de CV-loze selectie, 
waarbij geselecteerd wordt op basis van competenties, zodat iedereen gelijke kansen krijgt genoemd. 
Diversiteit, inclusie en sociale veiligheid zijn namelijk ook belangrijke speerpunten. Stakeholders gaven 
hierbij aan dat het aanstellen van ambassadeurs voor MVO binnen de organisatie belangrijk is.  
 

3.5 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
 

Vanuit het medewerkerstevredenheid 
onderzoek komt naar voren dat de Beurs 
als werkgever, in vergelijking met cijfers 
van het landelijk gemiddelde, een meer 
dan goede werkgever is. 60% van onze 
medewerkers is een ambassadeur van de 
Beurs en beveelt het werken bij de Beurs 
ook aan in zijn/haar omgeving. De 
medewerkers waarderen de ‘baan als 
totaal’ en ‘het werk en de Beurs als 
werkgever’ met een 7,8. Onderlinge 

interne communicatie, ontwikkeling, excellente onboarding, meer autonomie binnen kaders,  
Empowerment (de mate waarin eigen verantwoordelijkheid genomen kan worden en eigen invloed 
ervaren wordt) zijn thema’s binnen de Beurs waar nu de focus op ligt. Op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden bevestigt het onderzoek de diversiteit binnen de Beurs, aangezien er niet 
eenduidig een enkele conclusie gevormd kan worden. Medewerkers verschillen in hun mening over 
welke arbeidsvoorwaarden als (meer)belangrijk gelden. Arbeidsvoorwaarden die meer ingericht kunnen 
worden naar individuele wensen zouden kunnen aansluiten bij het verschil in belang dat men aan 
voorwaarden hecht.  

De Beurs is een inclusieve organisatie en faciliteert wederzijdse afhankelijkheid vanuit overtuiging en 
stimuleert diversiteit van de verschillende talenten van onze medewerkers voor een optimale 
samenwerking. Om arbeidsdiscriminatie (gemeente Amsterdam 2019-2022) tegen te gaan en diversiteit 
en inclusie op de werkvloer te bevorderen, kunnen we een voorbeeld zijn door invulling te geven aan 
een inclusief (duurzame) selectie en retentiebeleid, binnen een commerciële branche.  Vanuit werving 
en selectie kunnen we een bijdrage leveren door eerst alle vacatures zowel intern als via het 
werkgeversservicepunt uit te zetten, en pas daarna via de commerciële kanalen.  Ook al zijn diversiteit 
en inclusie binnen de Beurs vanzelfsprekend en is het verweven met ons DNA, binnen onze 
maatschappij wordt dat nog niet zo ervaren. Door dit expliciet te vermelden in onze vacatures nemen 
we het voortouw en kunnen we een voorbeeld hierin zijn en ‘onze’ norm ‘zetten’ van een diverse en 
inclusieve samenleving. Hierbij kan de Beurs aansluiten bij MVO-netwerk sessies om deze doelen te 
realiseren, en deze als inspirator als een olievlek te verspreiden. 



 

Voor de huidige generatie Z en dus voor de toekomstige talenten op de externe arbeidsmarkt,  zijn 
goede arbeidsvoorwaarden heel belangrijk om de werkgever aantrekkelijk te maken. Een goed salaris en 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet het allerbelangrijkste meer. Wel is een prettige werkomgeving 
belangrijk (fijne collega’s) met ruimte voor ontwikkeling en ruimte voor eigen vrijheid en creativiteit. 
Doordat werken en studeren niet altijd goed te combineren is met de studiesprints in een semester, is 
het bepalen van eigen werktijden aantrekkelijker dan een verplichte werkweek met vastgestelde tijden 
en werkdagen. Daarbij is een hoger uurloon aantrekkelijker voor de jonge generatie dan een fiets of 
mobiel van de zaak. Het snel uitbetaald worden na het geleverde werk is een belangrijke factor, maar 
een aantekkelijk uurloon telt zwaarder mee.  

Concluderend: een MVO-beleid is belangrijk om naar buiten mee te treden, ook voor arbeidsmarkt-
communicatie. 5-sterren gastvrijheid betekent ook een 5-sterren personeelsbeleid. Daarbij is ‘Practice 
what we preach’ voor klanten maar ook voor medewerkers belangrijk en daarom moet er intern 
waargemaakt worden wat naar buiten gecommuniceerd wordt. Daarbij staan een goede sfeer met fijne 
collega’s, bijzondere verrassende arbeidsvoorwaarden, en passende incentives centraal in een mooi 
bedrijf.  
 

4 MVO plan 
 

Beurs van Berlage heeft haar MVO beleid en -plan geformuleerd rond zeven relevante thema’s. Bij ieder 
thema wordt de positie geformuleerd met het beleid erbij. In het tweede deel van het plan worden 
indien van toepassing doelstellingen en relevante KPI’s geformuleerd. Bij meetbare KPI’s worden huidige 
scores vermeld (nul-meting) en kwantitatieve doelstellingen. 

De zeven thema’s die wij gekozen hebben zijn: 

• Bestuur en Organisatie 
• Mensenrechten 
• Werknemers 
• Milieu 
• Eerlijk zakendoen 
• Consumentenonderwerpen 
• Maatschappelijke betrokkenheid 

 

4.1 Thema Bestuur en Organisatie 
Beurs van Berlage is een zelfstandige commerciële organisatie, ontstaan in 2008 toen de gemeente 
Amsterdam het - toen verlieslatende - vastgoed overdroeg aan vier aandeelhouders (waaronder de 
gemeente nog voor 25%). Door in de nieuwe constellatie ook de exploitatie van het Rijksmonument zelf 
ter hand te nemen, kon gewerkt worden aan de uitvoering van de opdracht: 

• Openen van het tot dan toe gesloten gebouw naar haar omgeving; 
• Realiseren van een marktconform rendement; 
• Versterken van de maatschappelijke functie. 

Van verliesgevend pand naar publieke hotspot 
Ondanks de opdracht een marktconform rendement te realiseren, is steeds het eerste belang van de 
aandeelhouders geweest om een zo goed mogelijke invulling voor de Beurs als monument van 
bijzondere architectonische waarde, op een bijzonder plek in de stad, te garanderen en deze invulling 



 

zodanig duurzaam te borgen dat het monument ook voor toekomstige generaties behouden zal blijven.  
In een tijd waarin de marktwaarde van vastgoed bijna onvoorstelbare hoogtes aanneemt, is juist de 
functie eerste prioriteit gebleven. De Beurs is inmiddels winstgevend, financieel onafhankelijk, zonder 
enige vorm van subsidie en kan voldoende financiële middelen vrijmaken om zich te blijven ontwikkelen 
en het vastgoed in goede staat te behouden. 

De Beurs is een zelfstandig bedrijf met een eigen directie en kan autonoom beleid bepalen en 
beslissingen nemen (binnen het mandaat van de algemene vergadering van aandeelhouders 
vanzelfsprekend). Dit betekent dat ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
beleid gebaseerd is op eigen overwegingen en eigen keuzes. Door de aard en de grootte van de 
organisatie is er frequent en intensief contact tussen de medewerkers en gasten, klanten, leveranciers 
en andere stakeholders. Dit is bijna inherent aan een gastvrijheidsbedrijf, waarbij productie en 
consumptie per definitie gelijktijdig en op dezelfde plek plaatsvinden. Juist die interactie, gecombineerd 
met de eigen kritische houding van de medewerkers, geeft steeds voldoende ideeën en inspiratie om als 
bedrijf verantwoord te kunnen ondernemen. De platte, open organisatiestructuur en de verschillende 
overlegvormen, bieden goede mogelijkheden om veranderingen en verbeteringen daadwerkelijk door te 
voeren.  

Bij de realisatie van dit - nu integrale - MVO plan zijn de medewerkers steeds van de vorderingen op de 
hoogte gehouden via INSITE, ons interne communicatiekanaal. Medewerkers zijn bij de totstandkoming 
van het MVO plan betrokken door hen uit te nodigen om alle suggesties op MVO gebied te noteren op 
een speciaal voor dat doel gemaakte MVO-muur. Ook is in het kader van onze stakeholder analyse een 
aantal medewerkers geïnterviewd. (Zie bijlage) 

MVO werkgroep 
Na het formuleren van het MVO beleid door het management van de organisatie is een MVO werkgroep 
in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal afdelingen 
die zich vanuit hun persoonlijke interesse aangemeld hebben.  De werkgroep heeft de opdracht 
gekregen het beleid te vertalen naar concrete duurzaamheidsvoorstellen.  Dit gebeurt in kleine stapjes, 
waarbij eenvoudig te realiseren zaken die een grote impact hebben als eerste aangepakt worden. De 
werkgroep stelt prioriteiten en draagt suggesties aan. De uitvoering van de plannen ligt in de lijn van de 
organisatie.  Op deze manier verwachten we maximaal te profiteren van de input en inzichten van 
betrokken collega’s en creëren we draagvlak voor ons beleid onder alle medewerkers. 

Duurzaamheidslabel Green Globe 
Beurs van Berlage zal toewerken naar het behalen het duurzaamheidslabel Green Globe.  Dit 
certificeringsprogramma voor duurzaamheid, dat in bijna 100 landen erkend is, is speciaal ontworpen 
voor de reis- en gastvrijheidsindustrie in het hogere segment. Green Globe biedt Beurs van Berlage een 
raamwerk waarmee wij de duurzaamheidsprocessen kunnen beheersen, monitoren en verbeteren.  We 
hopen medewerkers hiermee te enthousiasmeren en te stimuleren om bepaalde doelen te behalen. Te 
denken valt hierbij aan reduceren wegwerpartikelen,  voedselverspilling,  afvalscheiding, elektriciteits-
verbruik en dergelijke. Het behalen van een duurzaamheidslabel zoals Green Globe is een goede manier 
om aan de buitenwereld te tonen dat wij veel waarde hechten aan duurzaamheid.  
 

4.2 Thema mensenrechten 
Beurs van Berlage is als congres en evenementen centrum een ontmoetingsplek voor iedereen. Als 
ontmoetingsplek bieden wij een warm welkom aan mensen van alle nationaliteiten, etnische 
achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, politieke signatuur enzovoorts. Dit geldt voor onze klanten 
en gasten, maar ook voor onze eigen medewerkers en bedrijven waarmee wij zaken doen.  



 

Wij zijn er van overtuigd dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Zo treden wij anderen ook tegemoet. 
Gelijkwaardigheid betekent niet dat mensen gelijk zijn. Integendeel, mensen zijn verschillend en juist de 
diversiteit achten wij een groot goed. 

Mensenrechten, zoals vastgelegd in de universele verklaring van de rechten van de mens worden steeds 
gerespecteerd, ook in de totale keten van goederen en diensten die de Beurs levert. Dit laatste is echter 
in de praktijk niet eenvoudig. Hierin is de Beurs afhankelijk van vele derde partijen. Controle op naleving 
van mensenrechten is voor ons als individuele partij zeer moeilijk. Wij houden echter partners en 
leveranciers aan naleving middels een clausule in contracten die wij met hen sluiten. Wanneer wij zelf 
afwijkingen constateren, zullen wij niet nalaten de discussie aan te gaan en indien nodig de 
samenwerking beëindigen. 

Controle op naleving van mensenrechten bij klanten ligt moeilijker. Enerzijds omdat er in veel gevallen 
sprake is van grote buitenlandse klanten waarbij het voor ons hoegenaamd onmogelijk is het doopceel 
volledig te lichten. Mochten er al vermoedens bestaan, dan nog is het moeilijk om zelf te oordelen en de 
rol van rechter op ons te nemen. 

Anderzijds willen wij als ontmoetingsplek, waarbij wij in feite een faciliterende rol spelen (de Beurs is 
immers niet de organisator van de bijeenkomst) ruimte bieden aan iedere ontmoeting van welke aard 
dan ook, zolang deze niet in strijd is met de wet of de goede zeden. Soms staat dit op gespannen voet 
met de aard van het evenement of de identiteit van de organisator.  

Uiteindelijk is ons beleid dat wij schending van mensenrechten binnen ons bedrijf niet zullen 
accepteren. Niet bij klant, gast, leverancier of partner. Vanzelfsprekend volgen we hierbij de wetgeving, 
maar we zijn ons er ook van bewust dat de volledige achtergrond van genoemde partijen niet altijd 
geheel duidelijk is en mogelijk op gespannen voet staat met onze primaire doelstelling een 
ontmoetingsplek voor iedereen te zijn.  
 

4.3 Thema medewerkers 
Beurs van Berlage biedt een 5-sterren service aan haar gasten en klanten. Onze medewerkers vervullen 
hierbij een cruciale rol. De expertise en vaardigheden, maar bovenal de instelling en gastvrijheid van 
medewerkers maken het verschil en zorgen ervoor dat wij onze doelstellingen daadwerkelijk behalen. 
Dit betekent dat ons personeelsbeleid ook van vijf-sterren kwaliteit dient te zijn. Onze medewerkers zijn 
onze belangrijkste ambassadeurs en zij kunnen deze rol alleen goed vervullen als zij zich goed, op hun  
plek en in hun functie en gewaardeerd voelen. Om dit te borgen streven wij ernaar aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

• Iedere medewerker heeft voldoende kennis en vaardigheden om de functie te kunnen 
vervullen; 

• Iedere medewerker voelt zich gewaardeerd; 
• Iedere medewerker voelt maximale verbondenheid met het bedrijf, het merk Beurs van Berlage 

en de collega’s; 
• Iedere medewerker beschikt over zo veel mogelijk autonomie in zijn/haar functie; 
• Iedere medewerker werkt in een aangenaam, inspirerende en veilige werkomgeving 

 
Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan ons imago op de arbeidsmarkt en via goede werving en 
selectie de beste mensen aan ons weten te binden en te behouden. Wij nemen nieuwe collega’s aan 
met het commitment deze te laten slagen en uit te laten blinken in zijn of haar functie. Dit betekent dat 
wij een periode van een jaar hanteren om iemand middels begeleiding, coaching en eventueel 



 

aanvullende training of opleiding op het gewenste niveau brengen. Via een uitgebreid introductie- en 
trainingsprogramma geven wij hen de instrumenten om snel ingewerkt te raken. Wij streven er naar ons 
arbeidsvoorwaardenpakket steeds onderscheidend te laten zijn en mee te ontwikkelen met de 
veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit betekent een marktconform salaris, aangevuld met moderne 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij streven steeds naar een motiverende functie-inhoud met zoveel 
mogelijk eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en goede arbeidsomstandigheden.  
 
Eigentijdse werkgever 
Wij realiseren ons dat de maatschappij continue aan verandering onderhevig is en ook de behoeften van 
onze medewerkers geen statische gegevens zijn. Wij streven ernaar een “eigentijdse” werkgever in een 
historische omgeving te zijn. Doorlopende punten van aandacht zijn o.a.: 
 

• Opleiding en ontwikkeling, zowel bedrijfsbreed als via persoonlijke ontwikkelingsplannen 
• Eerlijke beloning 
• Selectie van medewerkers slechts op persoonlijkheid en kwaliteiten. Terwijl deze aspecten 

centraal staan, streven we in ons team naar diversiteit en inclusiviteit. 
• Stimuleren van vitaliteit, welzijn en gezondheid van onze medewerkers.  
• Aandacht voor ergonomie in de uitoefening van het takenpakket middels duidelijke 

werkinstructies en de juiste hulpmiddelen 
• Werken in de evenementenbranche betekent per definitie onregelmatigheid en periodes van 

drukte of juist relatieve rust. Medewerkers kiezen er bewust voor om in een dergelijke 
omgeving te werken. Toch proberen wij bij grote drukte daar waar mogelijk in het takenpakket 
en de werkroosters een goede balans tussen werk en privé te waarborgen. 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden, die passen bij de arbeidsmarkt en waar mogelijk bij die van de 
individuele medewerker 

• Een bedrijfskantine met een lekker, gevarieerd en gezond aanbod voor iedereen. 
• Bieden van mogelijkheden om buiten het beoefenen van het werk, te ontspannen en onderling 

te verbinden.  
• Creëren van betrokkenheid en goede werksfeer.  
• De Beurs biedt een prettige en veilige werkomgeving, zonder bedreiging of pesten en 

intimidatie. Vanzelfsprekend zijn er twee vertrouwenspersonen (een vrouw en een man) 
• Waarden en normen houden wij steeds tegen het licht en passen we aan indien nodig. 

Daarbinnen verwachten we van de medewerkers dat zij zich hieraan conformeren.  
• Roken wordt ontmoedigd en tijdens medewerkersbijeenkomsten of bijeenkomsten waar 

medewerkers uit hoofde van hun functie aanwezig zijn, wordt het gebruik van alcohol beperkt. 
Gebruik van drugs is expliciet verboden. 

• Wij houden rekening met de vitaliteit van onze medewerkers. Daar waar mogelijk proberen wij 
de functie-inhoud vanaf een bepaalde leeftijd aan te passen, waarbij steeds het doel is dat de 
medewerker in goede gezondheid en gemotiveerd de pensioengerechtigde leeftijd kan behalen. 

  



 

4.4 Thema Milieu 
Bij een congres- en eventcentrum gevestigd in een historisch monument, dat bezoekers ontvangt van 
over de hele wereld, denk je niet onmiddellijk aan termen als milieubewust en duurzaam. Natuurlijk is 
de CO₂ uitstoot met vele reiskilometers van de gasten aanzienlijk en is een gebouw dat meer dan 
honderd jaar bestaat allerminst energiezuinig, maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid 
ons milieu daar waar mogelijk te ontzien.  

Het Rijksmonument Beurs van Berlage is opgetrokken uit 
baksteen en voorzien van glazen daken in een 
ijzerconstructie. Het bouwvolume is gegroepeerd rond 
drie grote zalen, die als een soort atrium fungeren. Het 
gebouw wordt verwarmd middels gasgestookte ketels 
en gekoeld middels elektrische koelmachines. Van 
isolatie is nauwelijks sprake. Het energieverbruik voor de 
klimaatbeheersing is hoog. Binnen dit gegeven wordt het 
verbruik toch waar mogelijk beperkt door het toepassen 
van een geautomatiseerd gebouwbeheersysteem en 
door - wanneer de buitentemperatuur dit toelaat - te 

verwarmen middels de koelmachines op elektriciteit en zo min mogelijk via de gasketels. Er loopt een 
onderzoek voor aanpassingen aan de glazen daken, die mogelijk tot lagere energieverbruik kunnen 
leiden, maar waarbij behoud van de monumentale waarde prevaleert of vanzelfsprekend is. Binnen 
dezelfde kaders worden mogelijkheden tot het installeren van zonnepanelen bezien. Door 
zelfvoorzienend te worden in elektriciteit en de brandstof om te verwarmen van gas naar elektra te 
transformeren is verduurzaming op dit vlak goed haalbaar. Tenslotte worden mogelijkheden onderzocht 
om de ramen te isoleren, maar de enorme kosten om dit binnen monumentenrichtlijnen te realiseren, 
maken een realistische terugverdientijd moeilijk, maar niet onmogelijk. 

De laatste jaren is het grootste deel van de verlichting in het pand vervangen door LED, inclusief de 
theaterverlichting. Het doel is om naar 100% led verlichting toe te groeien. Vanwege het intensieve 
gebruik van het pand, vaak gedurende 24 uur per dag, blijft de meeste verlichting continue branden. 
Daar waar mogelijk zal licht via bewegingssensoren worden bediend.  

In ons inkoopbeleid proberen wij, waar mogelijk, duurzame producten in te kopen. Zo zijn onze 
schoonmaakartikelen biologisch afbreekbaar  Het gebruik van disposables wordt zoveel mogelijk 
beperkt en als ze dan wel worden gebruikt, dan zijn ze zo min mogelijk milieubelastend. Op dit moment 
worden naast de beschikbaarheid van waterkoelers, verspreid over het pand, bij sommige congressen 
wegwerp waterflesjes aangeboden. Wij willen hier zo snel mogelijk afscheid van nemen en onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld watertappunten voor kraanwater te installeren. 

Leidingwater wordt naast het gebruik als drinkwater en in de keukens, vooral gebruikt in de toiletten. 
Een grijswatercircuit is in het pand niet te realiseren en helaas dwingen de oude leidingen van de 
riolering ons steeds te spoelen met ruim water om verstoppingen te voorkomen.   

Wij streven zoveel mogelijk een paperless office na. Printen wordt ontmoedigd. De computerwerk-
plekken zijn allemaal voorzien van twee schermen en veel PC’s zijn vervangen door laptops, waardoor 
medewerkers mobiel kunnen werken zonder steeds documenten geprint mee te hoeven nemen. Interne 
communicatie verloopt via een speciale app en via narrowcasting. Het gebruik van smartphones wordt 
met aantrekkelijke regelingen gestimuleerd. Wanneer we toch papier gebruiken, dan is dat 
milieuvriendelijk papier met het EU-Ecolabel en FSC label. Ons doel is om het papierverbruik steeds 
verder te reduceren.   



 

Omdat vervoer door de drukke binnenstad wordt steeds lastiger wordt, lopen wij bij transport en 
logistiek tegen de nodige uitdagingen aan. De Beurs probeert hier een antwoord op te geven door 
zoveel mogelijk zelf in materialen te investeren en te standaardiseren, zodat deze niet per evenement 
dat nu eenmaal in inrichting en concept verschillend is, behoeven te worden aangevoerd. Door met 
exclusieve partners te werken op het gebied van faciliteiten, decoratie, catering en dergelijke, reduceren 
wij transportbewegingen enigszins. Verder hebben wij bewust gekozen voor een foodleverancier uit de 
regio en proberen wij zoveel mogelijk inkopen via deze leverancier te laten verlopen. Samen met een 
distributie bedrijf onderzoeken wij de mogelijkheid onze goederen van en naar de Beurs buiten de ring 
te laten groeperen, waarna deze gecombineerd, buiten piekuren kunnen worden aangeleverd. 
Uiteindelijke doelstelling hierbij is ook transporten van de Beurs steeds te combineren met leveranties 
aan de Beurs.  

Door de Beurs van Berlage en haar gebruikers wordt afval geproduceerd. Wij willen de hoeveelheid 
afval daar waar mogelijk reduceren vanuit de gedachte dat wat het pand niet binnen komt, niet hoeft te 
worden afgevoerd. Dit betekent dat wij leveranciers, klanten en andere relevante partijen zullen 
stimuleren, steeds hoeveelheden goederen aan te voeren die in lijn zijn met het verwachte 
daadwerkelijke gebruik. Ook proberen wij het gebruik van verpakkingsmaterialen tot een minimum te 
beperken. Verder willen we binnen onze muren optimaal afval scheiden, om zoveel mogelijk afval een 
tweede (of derde) leven te geven.  Niet alleen willen wij hiermee de hoeveelheid afval reduceren, maar 
ook de “kwaliteit” van het afval verbeteren en het aantal logistieke bewegingen van en naar de Beurs 
enigszins beperken. 

Wij zijn ons bewust dat de totale CO2 footprint van onze bedrijfsvoering 
in belangrijke mate wordt bepaald door het reizen van onze gasten 
(internationale congresbezoekers) naar Nederland. Binnen onze 
overtuiging dat mensen steeds de behoefte zullen houden elkaar fysiek te 
ontmoeten en reizen dus noodzakelijk of onafwendbaar is, aanvaarden 
wij deze consequentie. Wij proberen te stimuleren dat bezoekers en 
organisatoren, de verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk voor 
duurzaam vervoer te kiezen of CO2 te compenseren. Wij op onze beurt 
overwegen onze klanten de optie te bieden hun CO2 uitstoot bij 
evenementen in de Beurs te compenseren.  

Met name vanwege de ligging in het hart van de stad, speelt bezoek met de auto een beperkte rol. Wij 
stimuleren het gebruik van trein en metro en als men al met de auto komt, adviseren wij bezoekers 
buiten het directe centrum te parkeren, door het aanbieden van parkeerkaarten tegen gereduceerd 
tarief. Toch blijft het voor Beurs van Berlage belangrijk dat het pand per auto en vrachtwagen 
bereikbaar is. De aard van onze activiteiten maakt directe bereikbaarheid noodzakelijk. Denk hierbij aan 
aanvoer van materialen en catering voor evenementen. Bovendien is het openbaar vervoer niet voor 
alle bezoekers een realistisch alternatief. Bereikbaarheid van onze gasten per taxi, auto met chauffeur, 
of touringcars blijft daarom erg belangrijk.   
 

4.4.1.1 Food waste 
In de Bistro wordt a la carte gekookt en worden steeds kleine hoeveelheden, bijna dagvers ingekocht. 
Food waste is hier nagenoeg geen issue. 

Anders is dit in banqueting bij congressen en andere evenementen. Met name bij congressen wordt 
vooral gebruik gemaakt van buffetten. Hierbij is het van belang voor alle gasten voldoende aanbod te 



 

hebben. Men verwacht hierbij ook overvloed. Omdat tijdens een (lunch)pauze grote aantallen gasten 
bediend dienen te worden, zijn de buffetten flink gevuld. Helaas is vooraf moeilijk in te schatten wat het 
eetpatroon is van de gasten en welke keuzes ze maken uit het aanbod. Dit leidt niet zelden tot 
overschot aan voedsel, dat -mede vanuit HACCP- richtlijnen niet hergebruikt kan worden. 
Aandachtspunt hierbij is ook de toenemende vraag naar dieetopties en dus aanbod hiervan, terwijl deze 
in de praktijk niet altijd worden genuttigd.  

Binnen het gegeven dat wij binnen kort tijdsbestek, grote aantallen 
gasten van een maaltijd dienen te voorzien, zoeken wij naar 
andere werkwijzen of zelfs formules, om minder voedselverspilling 
te creëren. Te denken valt aan bereiden en presenteren van 
kleinere batches, bereiding ter plekke en “on demand” en 
dergelijke. Ook willen we voorafgaand  aan een evenement een 
goed beeld krijgen van de aantallen en exacte profielen van onze 
gasten, zodat we beter in staat zijn om het juiste aanbod in de 
juiste hoeveelheden aan te bieden. Daarnaast zoeken we naar 
opties om niet genuttigde voeding op een zo goed mogelijke 
manier te verwerken of een alternatieve bestemming te geven, 
zonder dat het als afval dient te worden afgevoerd. Met 
bijvoorbeeld de app ’too good to waste’ kan eten door de 
consument tegen een kleine vergoeding worden opgehaald  bij 
supermarkten en restaurants  

4.5 Thema consumentenonderwerpen 
Wij streven er steeds naar de verwachtingen van onze klanten en gasten te overtreffen. Dit betekent dat 
wij minstens waarmaken wat wij beloven, maar daarbij altijd blijven zoeken naar manieren om onze 
gasten te verrassen. Voorwaarde hierbij is dat wij steeds open en eerlijk met onze klanten en gasten 
omgaan in ieder stadium van het contact.  

Zo verstrekken wij steeds correcte en transparante informatie via welk medium dan ook. In onze 
advertising, websites, promotiemateriaal en social media. Ook in het sales-traject “over-promisen“ wij 
niet.  

Met klanten maken we heldere, transparante en correcte afspraken of overeenkomsten. Wij maken 
steeds duidelijk welke diensten wij leveren en welke buiten de overeenkomst vallen. Met checklists en 
andere boekingshulpmiddelen geven wij klanten inzicht in opties, noodzakelijke diensten en de kosten 
hiervan. Wij nemen klachten van klanten en gasten serieus, omdat dit ons een kans geeft om de fout te 
herstellen, het naar betrokkene goed te maken en om ervan te leren.  

Veiligheid staat altijd voorop bij alles wat wij doen. Vanzelfsprekend voldoen we aan alle wet- en 
regelgeving op dit gebied. Wij proberen steeds alert te zijn op (potentieel) gevaarlijke situaties. 
Periodiek worden risico-inventarisaties en -evaluaties uitgevoerd en op basis hiervan steeds 
aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. De Beurs kent een ontruimingsprotocol dat regelmatig 
wordt getest en getraind. Een groot deel van de medewerkers is gecertifieerd BHV-er en er is steeds een 
aantal BHV-ers aanwezig, passend bij de activiteiten of grootte van het evenement.  

De inrichting van zalen bij evenementen wisselt steeds, maar wordt altijd vooraf getoetst op het gebied 
van (brand)veiligheid. Vluchtroutes en maximale bezetting van gasten vastgesteld op basis van modellen 
die door externe deskundigen zijn gemaakt.  Tijdens evenementen zijn er steeds gecertificeerde 
beveiligingsmedewerkers aanwezig, die waken over de veiligheid van onze gasten en medewerkers. Met 



 

betrekking tot veiligheid in de omgeving van de Beurs zijn er communicatielijnen met politie en andere 
ondernemingen in de buurt.  

Wij respecteren de privacy van onze klanten, bezoekers, gasten en medewerkers en  beschermen hun 
gegevens. Vanzelfsprekend houden wij ons hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij 
bewaren privacygevoelige gegevens zorgvuldig en gebruiken deze informatie niet zonder toestemming 
van de persoon. 

4.6 Thema eerlijk zakendoen 
Beurs van Berlage doet eerlijk zaken. Besluiten die wij nemen kunnen wij altijd onderbouwen en 
verdedigen. Wij respecteren collega bedrijven. Daar waar mogelijk werken wij samen, maar accepteren 
ook concurrentie. Wanneer wij een evenement binnen willen halen, doen wij vanzelfsprekend al het 
nodige om van onze concurrenten te winnen, maar hierbij houden we onze ethiek hoog in het vaandel 
en ondermijnen wij onze concurrenten niet.  

Met leveranciers, business partners en klanten maken we steeds eerlijke en heldere afspraken. Deze 
afspraken respecteren wij altijd vanuit de overtuiging dat iedere relatie floreert als beide partijen profijt 
hebben van deze afspraken.  

Beurs van Berlage is niet ontvankelijk voor corruptie of andere afwijking van onze ethische normen. Het 
zal dergelijke instrumenten ook niet naar anderen inzetten. De Beurs accepteert dergelijke gedrag ook 
niet bij haar medewerkers en zal hen zo veel mogelijk tegen dergelijke zaken in bescherming nemen.  
Wij respecteren eigendomsrechten van derden. 

Beurs van Berlage geeft en ontvangt relatiegeschenken. Medewerkers mogen geschenken aannemen, 
die hen in hun functie worden aangeboden. Het aannemen van geschenken met een waarde hoger dan 
€ 50,00 wordt afgestemd met het management. Gedurende de offertefase of tijdens  het 
biedingsproces, nemen medewerkers geen geschenken aan van externe partijen. 

De Beurs geeft zelf relatiegeschenken aan klanten na een evenement of bij bijzondere momenten. Deze 
zijn bedoeld als dank voor de goede relatie en bedragen niet meer dan € 100,00. In voorkomende 
gevallen kan de Beurs een potentiële klant faciliteren in zijn of haar besluitvorming, door bijvoorbeeld 
reis- of verblijfskosten aan te bieden voor een locatie bezoek. 

Net als bij het thema mensenrechten is de Beurs van Berlage een ontmoetingsplek voor iedereen. Dit 
betekent dat wij evenementen, klanten en bezoekers niet zullen uitsluiten, zolang hun bestaan of 
activiteit niet in strijd is met wetgeving of goede zeden. Huurders van (kantoor) ruimte wordt altijd 
gevraagd een verklaring analoog aan de z.g. Bibob toets te overleggen, die de integriteit van de huurder 
zo veel mogelijk garandeert.  

4.7 Thema maatschappelijke betrokkenheid  
De maatschappelijke betrokkenheid van de Beurs van Berlage ligt al besloten in onze belangrijkste 
functie; die van centrale ontmoetingsplek in het hart van de stad. Wij opereren dus in het hart van de 
maatschappij en voorzien in behoeften van velen van velerlei achtergrond. Gelegen in het centrum van 
Amsterdam stellen wij de Beurs open voor bewoners van de buurt, de stad en het land.  

Ondernemen in het hart van de stad, waar ruimte beperkt is en belangen van direct omwonenden en 
andere belanghebbenden niet altijd gelijk zijn aan die van de Beurs, kan soms frictie met zich 
meebrengen. Wij proberen onze omwonenden altijd zo goed mogelijk te informeren over speciale 
activiteiten en ontwikkelingen. Wij doen dit schriftelijk, bovendien nodigen wij de direct omwonenden 
jaarlijks uit voor een bijeenkomst. 



 

De Beurs van Berlage faciliteert minimaal één keer per jaar een evenement voor het goede doel, waarbij 
de zaalhuur wordt aangeboden en in vele gevallen, onze eigen medewerkers hun hulp als vrijwilliger 
aanbieden. Daarnaast proberen we daar waar mogelijk publiek toegankelijke initiatieven of goede 
doelen te ondersteunen, door aangepaste tarieven aan te bieden.  

Via lidmaatschap van diverse lokale-, nationale- en internationale relevante organisaties alsmede 
besturen en werkgroepen, tonen wij betrokkenheid met onze directe omgeving en onze branche. 
Natuurlijk verdedigen wij hierbij onze belangen zoals op het gebied van bereikbaarheid, milieu, 
marktpositie etc., maar steeds proberen wij constructief balans te vinden tussen de belangen van de 
Beurs en die van de omgeving en de branche. 
In een speciaal project geven wij als werkgever kansen aan personen met afstand tot de arbeidsmarkt, 
vanwege hun achtergrond of  geestelijke of lichamelijke beperking bij het verrichten van arbeid. 
 

5 KPI’s  Nulmeting 
• CO2 footprint 2018 (1.837.965 kg per jaar) 
• Energieverbruik 2018 (596.829 kg gas + 1.150.341 stroom) 
• Aantal kilo afval  2019 (176.165 kg) 
• Medewerkerstevredenheid (7,8, landelijk 7,4) 
• Medewerkers ontwikkelingsbudget (50K, 2020) 
• Man-vrouw verhouding (60-40) 
• Personeelsverloop 30% 
• Ziekteverzuim: Café (3,6% 2020, 5,92, 2019) CV (11,68%, 2020, 9,7%, 2019) 
• Normen voor foodinkoop? 
• BHV inzet 
• Aantal Charity Events 
• Percentage winst dat terugvloeit in het bedrijf 
• Klanttevredenheidscijfers? 
• Gastvriendelijkheidcijfers? 

(Event, Publieksevenementen, Tentoonstellingen, Restaurants) 
 

6 Actieplan 
De MVO werkgroep is gestart met het aanpakken van onderstaande uitdagingen.  

• Plastic waterflesjes en dispensers verminderen 
• Voedselverspilling verminderen 
• Energiebesparing 
• Verduurzaming kantine 
• Afvalscheiding 
• Hergebruik stands en restmaterialen 
• Vitaliteit medewerkers 

 

7 Vervolgstappen 

  
  



 

Bijlagen 

8 Bijlage 1: MVO-Muur 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Medewerker planning om het werk van managers te verlichten 
• Flexwerken 
• Vaste telefoon doorschakelen naar mobiel 
• Zijn er evenementen die wij niet accepteren? 
• Iedereen een dag/paar uur meekijken en helpen bij een andere afdeling in de Beurs 
• Meer saamhorigheid en respect voor elkaar (5-sterren) 
• Druppelvanger op koffieschotels BQC vervangen 
• Rietjes 
• Daktuin/moestuin 
• Ontspanningsruimte voor het personeel met loungebanken en bijv. een tafeltennistafel 
• Stoelmassage 
• EK-voetbal uitzenden op groot scherm in de GBZ 
• Werklicht EBZ, GBZ, BF ipv. Showlight 
• Meer publieke evenementen (palazzo pubblico) 
• Minder verspilling van voedsel. (too good to waste app werkt niet voor bqt ivm borging) 
• Vegetarisch personeelseten aanbieden 
• Eén goed doel verbinden aan de Beurs –> Tobias Sybersma Foundation (hersenstamkanker) 
• Plastic waterflesjes in goediebags vervangen door herbruikbare flesjes 
• Plastic waterflesjes helemaal weg 
• Een watertap met plat & bruisend water. Geen plastic flessen 
• Extra rookpaal bij leveranciersingang. Er liggen nu peuken op straat.  
• Afval scheiden 
• Meer prullenbakken 



 

9 Bijlage 2:   Interviews  met stakeholders  
 
Door: Sebastiaan de Grip, Kelvin van Nimwegen, Maartje van der Molen 
          23/09/2019 
 

9.1 Leveranciers: 
 

9.1.1 Faber 
Transport 

- Er wordt gebruikt gemaakt van trailers met een dubbele laag. Zo hoeven er minder 
vrachtwagens te rijden.  

- Werknemers rijden rechtstreeks naar de locatie in plaats van eerst naar kantoor/opslag.  

Energieverbruik  

- Er zijn Go Green tests gedaan om te kijken of powerpacks in led trainers een goed alternatief 
zijn voor aggregaten. Uit de resultaten kwam dat één powerpack tot wel 6 uur stroom kan 
leveren bij een evenement.   

Afval  

- Disposables worden zoveel mogelijk verbannen.  
- Materiaal wordt zo veel mogelijk zelf gerepareerd 
- De grootste afvalstromen bij Faber zijn:  

1. Batterijen (uit microfoons). Dit is niet vervangbaar voor oplaadbare batterijen vanwege het 
risico op ‘spontaan’ uitvallen.  

2. Custom schermen. Het frame wordt gemaakt van hout en dit wordt daarna weer 
meegenomen. Het katoenen doek wordt daarentegen vaak weggegooid i.v.m. scheuren.  

3. Tape 

Sociaal/maatschappelijk  

- Er is een mbo-niveau-4 opleiding ontwikkeld bestaande uit één jaar theorie en één jaar praktijk.  
- Werknemers hebben flexibele werktijden 
- Er wordt elk jaar gedoneerd aan een ander goed doel.  

Ideeën 

- Build & Burn verbieden 
- Kunnen wij iets met het katoen dat als restafval overblijft van de schermen? 

Focus 

Transport combineren; materiaal voor verschillende events in dezelfde week in één rit leveren.  

  



 

 

9.1.2 Maison van de Boer 
 

Harry Marinus – KAM (kwaliteit, Arbo, milieu/mvo) 

Waste management 

- Afval wordt gescheiden in Veghel.  
- Serviesbreuk wordt apart gehouden van glas. Dit is erg vervuilend voor de glasstroom. 
 Van de glasstroom worden nieuwe wijn en waterglazen gemaakt (wel erg duur) 

- MvdB is bezig met een composteermachine. Hieruit verwacht men 15% rendement te behalen. 
Dit rendement kan vervolgens teruggeleverd worden aan: opdrachtgever/eigen groenteman/ 
afvalverwerker/eigen personeel.  

- Eten dat door de chef op de vloer nog wordt goedgekeurd wordt gekoeld teruggebracht naar 
Veghel en daar bijvoorbeeld gebruikt voor personeelseten.  

- Plastic:  
• Disposables zijn op non-actief gezet in het bestelsysteem. Hierdoor wordt de 

‘vanzelfsprekendheid’ getriggerd. Is er geen andere optie worden er biologisch 
afbreekbare disposables besteld.  

• Plastic bekertjes zijn vervangen voor mokken/herbruikbare bekers.  
• Waar geen alternatief voor is gevonden: afdekfolie. 
• MvdB is nog bezig met de bestemming van petflessen.   

- Hergebruik van koffiedik, hierop kunnen oesterzwammen gekweekt worden. Sligro zamelt 
koffiedik in en maakt chips van oesterzwammen. Deze gebruikt MvdB bij de borrel.  

Inkopen 

- Voor (bijna) elk product is er een biologisch alternatief. Producten die biologisch zijn met 
nagenoeg geen prijsverschil, zijn meteen overgenomen. In overleg met de opdrachtgever wordt 
besloten welk product wordt gebruikt. Helaas kiest de opdrachtgever vaak voor het goedkopere 
product dat meestal niet biologisch is.  

Energie 

- 285 zonnecollectoren leveren 615.000 kW op. Het totale verbruik per jaar ligt op 1715.000 kW. 
1715.000/615.000 = 1/3 zelfvoorzienend.  

Transport 

- Afval en eten gaat in dezelfde vrachtauto. Afval wordt geseald en eten gaat afgedekt in 
hermetisch afgesloten thermokasten.  

- Veel transport wordt uitbesteed.  
- Onnodig transport wordt voorkomen door langs meerdere locaties te rijden om bijvoorbeeld 

spullen op te halen.  

Sociaal  

- MvdB zet vacatures uit bij IBN (uitzendbureau dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
inzet).  In de praktijk blijkt dit vaak lastig door de stressvolle omstandigheden waarin soms 
gewerkt wordt. De vacatures die wel worden opgevuld door hen zijn bijvoorbeeld schoonmaak 
op kantoor.  



 

- Er wordt gebruik gemaakt Ctalents, een baristaservice met dove werknemers. Gasten kunnen 
daar hun kopje koffie bestellen doormiddel van een iPad die het gebaar laat zien dat men moet 
maken voor dat specifieke kopje koffie dat ze willen bestellen.  

- 5 minuten trainingen voor eigen personeel wanneer er even niks te doen is 
- Er wordt gewerkt aan de Maison van den Boer academie  
- Er is een online trainingsmodule om personeel te trainen 

Maatschappelijk 

- Goede doelen: vaak eenmalige donaties, gratis service/gebruik van middelen (City Swim) 
 Royal Food Program wordt daarnaast al jaren gesteund 

Ideeën 

- Kijken naar de milieu eindstand bij een evenement. Klant attent maken op positieve/negatieve 
invloed onder aan de streep en hierin bewust keuzes laten maken. 

- Kijken of het mogelijk is om samen te werken met een bureau dat mensen inzet met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Koffiedrab verzamelen en een bedrijf zoeken dat hier iets mee doet in regio Amsterdam.  
- Samenwerken met Ctalents op evenementen 
- Disposables op non-actief zetten in bestelsysteem.  

  



 

 

9.1.3 Burg Installatietechniek 
 

‘Een bijdrage leveren door duurzaamheid te vertalen in toegepaste techniek door dit te leveren en te 
beheren.’ 

Situatie bij de Beurs van Berlage 

- Door verschillende eisen per event is er geen ‘constante duurzaamheid’. Dit komt doordat er 
geen constante stroom van mensen is in het gebouw.  

- BvB is beperkt door het gebouw, er is weinig speelruimte.  
- Daarnaast reageert het klimaatsysteem erg snel op temperatuurverschillen (al bij 1C) waardoor 

deze erg vaak aanslaat.  
- Het koellichaam zelf heeft een groot oppervlak. Dit kost veel energie.  

Ideaalbeeld Beurs van Berlage 

- Het optimaliseren van de regeltechniek door alle autonome techniek te koppelen en daarmee 
data te verzamelen. Hierdoor een zelfsturend, voorspellend systeem ontwikkelen dat 
bijvoorbeeld reageert op weersverwachting.  

- Lokale warmtepompen installeren om verlies van energie dat gebruikt wordt door transport 
door gebouw tegen te gaan.  compartimenteren 

Sociaal  

- Niet verbonden aan goed doel. Er wordt wel een voetbalteam gesponsord.  
- Werkgebied is tussen Den Haag en Amsterdam. Dit is om de werkdruk te verminderen en niet 

teveel kilometers te maken.  

Transport 

- Busjes rijden op benzine. Materiaal wordt vaak geleverd op locatie.  

Afvalstromen 

- Plastic 
- Steeds meer karton 
- Bedrijf heeft hier zelf weinig invloed op (te klein) 
- Afval gaat door de milieustraat. Recyclebaar materiaal gaat terug naar de leverancier. Er wordt 

daarnaast gebruik gemaakt van lang houdbare materialen, maar geen gerecyclede materialen.  

Focus 

- Op zoek naar de kleine dingen waarin een verschil gemaakt kan worden.  

  



 

 

9.1.4 Renewi 
 

Enige leverancier met een MVO jaarverslag. 90% wordt gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. 
69% krijgt een ‘tweede leven’. Afval bestaat niet  grondstoffen.  

Sociaal  

- Coaching op de werkvloer: omgaan met stress, organisatie van mail/telefoon.  
- MVO staat vast op de agenda 

Transport 

- Vervoer over water  
- Er worden al kleine wagens ingezet in de paalgebieden in Amsterdam 

Situatie bij de Beurs van Berlage 

Grootste afvalstromen:  

- Papier/karton 
- Restafval 
 De hoeveelheid restafval moet verminderen 

- Op dit moment wordt er getest met perscontainers. De vraag is of deze in de lift bij de expeditie 
kunnen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat er minder containers worden gebruikt en er 
daardoor ook minder auto’s hoeven te rijden.  

- Er wordt gewerkt aan zakelijke ‘PMD’, de vergunning hiervoor is nog niet rond bij Renewi.  
- Het heeft geen nut om op deze locatie een composteermachine neer te zetten i.v.m. stank en 

expertise. Dit wordt op grote schaal gedaan bij een fabriek in de buurt.  

Ideeën 

- Renewi heeft een productlijn voor afvalscheiding; Cubic.  
- Daarnaast bieden zij een EcoSmart service aan, dit is onderverdeeld in de volgende niveaus:  

1. Leveren van afvalbakken 
2. Ecolight afvalscheiding: Hulp bij afvalscheiding en bijbehorende rapportage.  
3. Full service: rol van schoonmaakbedrijf overnemen bij afvalscheiding. Detachering van 

Renewi medewerker die dit bijvoorbeeld sorteert/weegt.  
- Een afvaltank installeren. Deze gaat langer mee waardoor Renewi minder vaak langs hoeft te 

komen.  

  



 

9.1.5 Sieraad 
 

Milieu 

- 10 jaar geleden overgestapt naar ecologische middelen  
- Elektrische auto’s  
- Energiezuinige stofzuigers 
- Sieraad wil graag de stap maken naar vuilniszakken van gerecycled plastic.  
- Overwogen om over te gaan naar microbiële reinigers. Dit blijkt erg duur. Tot nu toe wordt wél 

succesvol gebruik gemaakt van de microbiële urinevangers.  
- Alle facturen/communicatie is gedigitaliseerd.  
- Er wordt goed gelet op de hoeveelheid schoonmaakmiddelen dat verbruikt wordt. Er is vaak 

minder nodig dan de gebruiksaanwijzing aangeeft.  

Sociaal 

- Het komt wel eens voor dat werknemers (financiële) problemen hebben. Door het kleinschalige 
team wordt dit meteen opgepakt door het management.  

- Klachten: werkdruk 

Ideeën/advies 

- Voldoet ons papier aan een keurmerk (Green Key schrijft er een aantal voor) 
- Kijken naar de soort tork rol dat wordt besteld.  
- Fan van Vendor handdoekenautomaat. Nadeel: moeilijk navulbaar als er geen 

schoonmaakpersoneel is en prijzig.  
- Idee: waterloos urinoir.  hygiënischer, voorkomt stank, weinig schoonmaakmiddel, 1 keer per 

dag een klein beetje water. Hiermee voorkom je de vorming van urinesteen. Dit veroorzaakt 
verstoppingen.  

  



 

9.2 Bestuur UVOA en DVA  
 

Locaties: Gesprekken met bestuur UVOA en Dutch Venue Association (DVA) 
Door: Michiel Lindenbergh 

• Locaties vinden MVO allen belangrijk 

• Proberen een vorm te vinden die vooral erg praktisch is en vooral gericht op duurzaamheid 
vanuit de bekende thema’s met name gericht op ‘planet’, zoals: 

o Reduceren energieverbruik 
o Reduceren voedselverspilling 
o Gescheiden afval verwerken 
o Zo min mogelijk plastic  
o Lokaal geproduceerd.  

Alle locaties gebruiken het in de communicatie naar de klanten met een zo overzichtelijk mogelijke 
‘sheet’ waarin ze bewijs proberen te leveren.  
Alle locaties hebben het gevoel dat ze ‘achterlopen’ en dat ze er eigenlijk meer aan MVO zouden 
moeten doen. Door de waan van de dag blijkt dit lastig.  
Meerdere locaties hebben een werkgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigingen van diverse 
werkvelden en lagen. Om MVO/duurzaamheid levend te houden worden steeds (kleine) verbeteringen 
doorgevoerd.  
 
De vraag of ze er meer evenementen door zouden aantrekken als ze ‘voorloper’ zouden zijn, werd door 
allen ontkent. Het is geen verkoop argument, maar het is wel een pre dat je aantoont er mee bezig te 
zijn. Enkele tips zijn:  
- maak het niet te ‘groot’ hou het praktisch 
- integreer het in je offerte 
- overpromise niet 

9.2.1 Ambassadeurs: 
De gesproken ambassadeurs zijn allen wetenschapper die een rol/positie hebben in de internationale 
associatie van hun vakgebied. Voor de associatie is het (tenzij de associatie een MVO thema heeft) geen 
zeer belangrijk onderwerp. Het gaat de associatie om de inhoud van het congres en het bieden van een 
plek voor ontmoeting en netwerk.  
De associatie organisator wil vooral een zorgeloze organisatie van zijn congres en wil zich tijdens het 
congres richten op zijn vakbroeders.  
 

Tips: eigenlijk geen.  
Ze hebben het gevoel dat de BvB zo professioneel is dat dit aspect wel goed zit.  
 

  



 

9.2.2 Organisatiebureau/pco 
 

Gesproken met Congress by Design en Jarno de Boer (voorheen Congrex en nu Academic Venue 
Sollutions en freelancer). Beiden maken sterk onderscheid tussen associaties en corporate events. Bij 
associaties herkennen ze het beeld van de ambassadeurs. Een groot aantal (USA en UK based) 
corporates handelen vanuit Corporate Social Responsibility. En hebben in de regels verankert dat ze zich 
moeten houden aan bepaalde MVO eisen die behoorlijk ver kunnen gaan.  
 
Denk aan  

• Kinderarbeid 

• Gender equality 

• Fair trade / integer 

Overigens zijn dat veelal eisen die we in NL vanzelfsprekend vinden. Toch goed om daar een verklaring 
of document over te hebben die je aan het contract verbindt.  

Tips:  

- Sluit je aan bij een MVO-platform  

- Liefst internationaal erkend bv het Green Meetings Industry Council. 

- Zorg voor een Green Key, Green Globe of gelijkwaardig  certificaat. 

  



 

9.3 Personeelszaken 
 

Door: Anouk de Klerk 
september 2019 

Samenvatting van gesprekken gebaseerd op een dwarsdoorsnede medewerkers: <25 jr. (4), <30 jr. (3). 
<45 (3), >50 (1) en exitgesprekken (5)  

Arbeidsmarkt vanuit perspectief externe: mbo-ROC, leerlingen 3e jaar College Hotel (3), Randstad 
Hospitality (2), Werkgeversservicepunt A’dam (1), Indeed (1), Hotelprofessionals.nl (1), Ronde tafel 
sessie (o.a. Olympia, Sigro, MKB, onderzoeksbureau). Totaal > 25 personen. Gesprek met V&W nog niet 
geweest. 

Verwachting van Beurs van Berlage, wat is belangrijk? 

 De beurs moet een voorbeeld zijn door naar buiten te treden met MVO-statement, duurzame 
inzetbaarheid, diversiteit en inclusie is zeker niet vanzelfsprekend voor iedereen 
 

Ontwikkelingen op MVO-gebied? 

 Afval recyclen, food waste is not done, investeren in behouden van medewerkers door 
ontwikkeling centraal te stellen.  

 Social return on investment (betekenis geven) 
 Diversiteit en inclusie in personeelsbeleid: iedereen doet mee in de maatschappij, tolerantie, 

gelijke kansen, geen hokjes denken 
 

Belangrijkste MVO-speerpunten? 

 Papiervrij werken door digitalisering 
 Gezonde bedrijfskantines, vitaal gezond beleid  
 Privéleven net zo belangrijk, niet altijd bereikbaar voor baas meer hoeven te zijn 
 Het nieuwe werken is parttime werken stimuleren 
 CV loze selectie, selecteren op basis van competenties, iedereen een kans geven 
 Diversiteit en inclusie belangrijk, creëer eigen netwerk met andere bedrijven/organisaties voor 

bewustzijn 
 Sociale veiligheid belangrijk 
 Ambassadeurs voor MVO binnen organisatie aanstellen 

 
Zijn er MVO gerelateerde zaken, die u bij ons ziet en u tegenstaan? 

 Niet duidelijk zichtbaar dat we sociale werkgever zijn  
 De Beurs is een hiërarchische organisatie en ouderwetse leiderschapsstijl 
 Beoordelen is nutteloos, focussen op ontwikkeling 
 Kledingprotocol ouderwets, veel SOP’s  
 Te veel stress op werk, salaris laag in verhouding met omgeving 
 5-sterren verhaal is voor de klant, niet voor de medewerkers 

Ziet u een rol als stakeholder in ons MVO-beleid? M.a.w. kunt u een bijdrage leveren en kunnen we 
dan samen iets bereiken? 

 Alle vacatures eerst uitzetten via werkgeversservice punt en dan pas via onze eigen kanalen. 
(Niet het schaap met de 5 poten willen zoeken). 

 Samen met elkaar een goed voorbeeld zijn voor andere werkgevers. Roze loper effect, nieuwe 
norm neerzetten door naar buiten te treden om diversiteit en inclusie in de samenleving als 



 

vanzelfsprekend te krijgen. Label voor goed werkgeverschap creëren (onderzoek in opdracht 
van Gemeente Amsterdam uitgevoerd door Movisie/ Dhr. Brieuc-Yces Cadat-Lampe, ronde tafel 
sessie).  

 Beurs aansluiten bij MVO-netwerk sessies om doelen te realiseren, olievlek. 
Arbeidsmarkt vanuit perspectief externe 

 Goede arbeidsvoorwaarden bij krapte op arbeidsmarkt is heel belangrijk, werkgever moet heel 
aantrekkelijk zijn 

 Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (lease-auto, telefoon, OV) is niet het 
allerbelangrijkste meer, belangrijk is vooral een prettige werkomgeving met ruimte voor 
ontwikkeling en ruimte voor eigen vrijheid en creativiteit  

 Zelf kunnen bepalen wanneer je werkt om werk en studie te combineren. Geen verplicht 
minimaal aantal dagen werken per week. Dat kan niet als je studeert. Fiets of mobiel van de 
zaak is leuk, maar niet belangrijker dan hoger uurloon. 

 Na werken snel je geld ontvangen, vaste uren is niet belangrijk, hoog uurloon wel bepalend. Als 
je bij de ander meer kan verdienen per uur dan telt dat zwaarder. Het is niet de baan van je 
leven. Je wilt geld hebben om relaxter te leven. 

 

Do’s en don’ts op basis van output gesprekken  

MVO-statement belangrijk om naar buiten mee te treden, ook voor arbeidsmarktcommunicatie 

5-sterren gastvrijheid = 5 sterren personeelsbeleid = Practice what we preach voor klanten maar ook 
voor medewerkers. Wat we naar buiten communiceren moeten we ook binnen waarmaken. Mooi 
bedrijf, goede sfeer, bijzondere verrassende arbeidsvoorwaarden, passende incentives.  

 

Waar moet een ideale werkgever aan voldoen? 

 

A. Duidelijke authentieke identiteit (Employee Value Proposition): concrete acties 

1. Consequent doorvoeren van 5 sterren personeelsbeleid 
a) Voor nieuwe medewerkers bij kennismaking: zoeken op DNA-profiel zodat de 

medewerkers aansluiten op het DNA-profiel 
 Oprecht en integer  
 Enthousiasme (houding en gedrag) zorgt voor positieve werksfeer. Hoe gaat 

kandidaat bijdragen aan het werkplezier 
• Samenwerken=succesfactor. Niet alleen gaan voor eigen succes, maar 

helpt vanuit intrinsieke collegiale waarde 
• Feedback kunnen geven en ontvangen (communicatieve en sociale 

vaardigheden) 
• Leervermogen, zelfreflectie, ondernemende instelling 

(ontwikkelbaarheid) 
o Buiten je eigen comfortzone, fouten kunnen maken en ervan 

leren 
• Flexibele houding, om kunnen gaan met veranderingen 
• 5-sterren gastvrijheid= mindset = dna beurs 

b) Binden en boeien van betrokken en bevlogen medewerkers 
 Behoud de goede medewerkers (=DNA van Beurs).  
 Investeren in immateriële voorwaarden 



 

o Goed management 
o Fijne sfeer 
o Waardering (met de juiste primaire voorwaarden als basis).  

c) Medewerkers verwachten dat werkmiddelen (van Beurs of BYOD) goed toegepast 
kunnen worden. State of the Art communicatiemiddelen, wat we voor de klant 
realiseren, ook voor eigen medewerkers 

2. Duidelijke MVO-People visie: Wat vindt de Beurs belangrijk voor medewerkers en Do We 
Practice What We Preach?  

3. Wat is de intrinsieke motivatie (Berenschot). We organiseren maatschappelijke events (2 x PJ) 
voor een vast goed doel, waar medewerkers zich betrokken bij voelen 

 

B. Veilige sfeer en cultuur: concrete acties 

a) Openheid en duidelijkheid over baanzekerheid (beleid communiceren) 
b) Inspirerend leiderschap, goed People management 

a. Goede sociale vaardigheden, empathische adequate reacties 
b. Open communicatie, heldere doelen, regelmatige coaching en evaluatie 

momenten 
c. Zorg dat management betrokken is bij medewerkers. Leidinggevende moeten 

mdw met respect behandelen en (h)erkennen van hun positieve bijdragen 
c) Investeren in ontwikkeling leidinggevende, geef vertrouwen aan medewerkers dat de 

juiste mensen op de juiste plaats zitten. Leidinggevende moeten het personeelsbeleid 
dragen en erachter staan, eigen overtuiging is belangrijk  

d) Door bewustwording dat directe feedback en eerlijke communicatie essentieel is voor 
een veilige sfeer en cultuur. Shit in=shit out  

e) Medewerkers betrekken bij hun eigen ontwikkeling dmv startpunt eigen ontwikkelplan 
(POP) en tussentijds feedback geven. Vrijheid geven binnen alle SOP’s.  

f) Aandacht voor balans werk en privé van personeel, ruimte geven waar het kan, ook 
met werktijden en ook stimuleren 

g) Creëren van een veilige (sociaal), comfortabele en aantrekkelijke werkplek 
a. Gedragsnorm Beurs = norm van iedereen 
b. Rustruimte  
c. Rustige flexplekken om goed alleen of samen te werken.  

 
C. Vitale medewerkers: concrete acties 

a) Gezond eten tegen redelijke prijzen, ook buiten vaste lunch/dinertijden 
a) 66% maakt gebruik van de lunchregeling. Constante kwaliteit en gezondere 

maaltijden kunnen worden gemaakt 
b) Creëer rustruimte en moedig aan om pauzes te nemen 
c) Geef autonomie aan de medewerker in hoe resultaten die gesteld zijn worden bereikt. 

Breng je eigen ontwikkelplan, in plaats van doelen opleggen. 
 

D. Arbeidsmarkt: concrete acties 
Aantrekkelijk werkgeversimago behouden door profileren als 5-sterren gastvrijheidsorganisatie met 5 
sterren personeelsbeleid  

a) Arbeidsvoorwaarden 
 Vast maandsalaris boven het gemiddelde van de werkgevers waarmee wij ons 

vergelijken 



 

 Salarishuis (transparante schalen), objectief te onderbouwen en dat 
markconform is en past bij de aard bij de functie en zelfde beloning voor zelfde 
functiezwaarte 

 Mogelijkheid extra salarisontwikkeling voor medewerkers die boven 
verwachting+1 presteren 

 Eindejaarsuitkering (x%) in de vorm van dertiende maand? ipv 
bonusbeoordeling van max 4% gekoppeld aan beoordeling (eenzijdig) 

b) Eigen medewerkers zijn de beste ambassadeurs voor Employer Branding 
a. Eerder uitbetalen van de wervingsfee en extra incentive voor teamfee 

door faciliteren etentje, teambuildingactiviteit) 
c) Statusverhogende functietitels en eenduidig (geen mix NL en EN) 
d) Beloning in natura aantrekkelijker maken: korting op zakelijke kleding bij bepaalde 

bedrijven. Scholingskosten als secundaire arbeidsvoorwaarden op kosten van de beurs, 
inzetten van sportpassen, (bootcamp) powersessie  in de Beurs  

e) Social-media, authentiek, niet te gelikt en zet medewerkers centraal, in het zonnetje 
 

E. Leven lang leren, ontwikkeling medewerkers centraal stellen: concrete acties 

a) Indien doorgroeien niet mogelijk, dan nog belangrijk om opleidingen te volgen en te 
investeren in medewerkers.  

b) Geef medewerkers ruimte om projecten te realiseren waar ze zelf enthousiast over zijn (5-
sterren expertrollen verder invulling aan gaan geven) 

c) Focus op constante ontwikkeling door inzetten van competentiemanagement bij het 
coachen/ functioneren. Coachen en Implementeren van 
competentiemanagementvaardigheden 

d) Focus op leren en te groeien zowel vak gerelateerd als relationele vaardigheden 
a) Geef X% ontwikkeltijd (x aantal ontwikkeldagen per jaar om in te zetten) 
b) Uitdagend, betekenisvol, afwisselend werk. Jobcrafting 
c) Werkplekken moeten fungeren als leerplekken. Inzetbaarheid voor toekomst vergroten 

door continue ontwikkeling/training, ook op latere leeftijd, ook bij vertrekkende 
medewerker 

d) Breng je eigen ontwikkelplan, in plaats van doelen opleggen. 
a. Uitgangspunt bij een POP-gesprek is dat medewerker zelf zijn 

doelstellinggesprek voorbereidt adhv een POP-formulier, passend bij de functie. 
Het werken vanuit een POP leidt er toe dat opleiding en ontwikkeling 
planmatiger kunnen worden toegewezen en gekoppeld aan de doelstellingen 
en ontwikkelen van de Beurs (Strategisch opleidingsplan) 

e) Beoordelingscriteria bij doelstelling aanpassen naar gewenst ontwikkelniveau. Niet 
subjectief of afhankelijk van leidinggevende maar zichtbaar voor medewerkers wat er 
verwacht wordt van niveau en het moet passen bij de functie (functie specifieke 
competenties beter definiëren) 

 

Conclusie  

MVO-Bevlogen werkgeverschap-voorbeeld in Binden en Boeien en Behouden van de goede 
medewerkers 

1) Verhoog tevredenheid en betrokkenheid: feedback in beide richtingen, dus ook vanuit 
medewerker naar leidinggevende/ over leidinggeven en organisatie (Start MTO) 



 

2) Voorbeeldrol nemen als werkgever voor MVO-beleid: selecteren op DNA-profiel en rekening 
houden met diversiteit en inclusie, geen schaap met vijf poten zoeken. Niet alleen 
doelgroepenregister vanwege het label, maar ook kijken naar eigen personeel/ verloop 

3) Werkstress verlagen, plezier verhogen, rustmomenten creëren inzetten van relaxruimte  
4) Waardering en erkenning door goed inspirerend leiderschap. Good people management 

faciliteren met MD-ontwikkeling (management ontwikkeling) 
5) Duurzame inzetbaarheid realiseren, focus op Leven Lang Leren (alle leeftijden). Ontwikkeling 

door POP, uitdagingen en ontwikkelvooruitzicht/ loopbaanmogelijkheden: Breng je eigen POP-
gesprek en opleidingsbeleid strategisch inzetten en implementeren van E-learning (leersnacks) 

6) Investeren in extra salarisontwikkeling voor medewerkers die het verschil maken 
(verwachting+1) te behouden bij onze 5-sterren organisatie (binden en boeien betrokken en 
bevlogen medewerkers), transparant salarishuis marktconform+ 

7) State of The Art communicatiemiddelen, wat we voor de klant realiseren ook voor eigen 
medewerkers 

8) Verder invulling geven aan expertrol en mentor-rol, voor uitdaging en ontwikkeling 
9) Gezondere maaltijden in de kantine 
10) Eigen ontwikkeldagen/tijd voor medewerkers naast een opleidingsbudget (950 Euro per 

medewerker per jaar voor persoonlijk ontwikkeling) (x% van de loonsom = persoonlijk 
ontwikkelingsbudget). 

 

Hoe zetten we onze extra toegevoegde waarde om naar concreet duurzaam (MVO-People) beleid? Wij 
wilen concrete betekenis geven aan 5- sterrenpersoneelsbeleid aan de hand van bovenstaande 10 acties 
en dit consequent doorvoeren in de organisatie. We ‘practice what we preach’ voor onze klanten en 
medewerkers. 

 


	1 Inleiding
	1.1 Visie en Missie

	2 Omgevingsanalyse
	2.1 Duurzame Beurs in duurzame stad
	2.2 Circulaire economie
	2.3 Duurzaam productieproces
	2.4 Duurzaamheidslabel
	2.5 Veranderende arbeidsmarkt
	2.6 Technologische ontwikkelingen

	3 Analyse van stakeholders
	3.1 Leveranciers en partners
	3.2 Collega Locaties
	3.3 Opdrachtgevers
	3.4 De arbeidsmarkt
	3.5 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

	4 MVO plan
	4.1 Thema Bestuur en Organisatie
	4.2 Thema mensenrechten
	4.3 Thema medewerkers
	4.4 Thema Milieu
	4.4.1.1 Food waste

	4.5 Thema consumentenonderwerpen
	4.6 Thema eerlijk zakendoen
	4.7 Thema maatschappelijke betrokkenheid

	5 KPI’s  Nulmeting
	6 Actieplan
	7 Vervolgstappen
	Bijlagen
	8 Bijlage 1: MVO-Muur
	9 Bijlage 2:   Interviews  met stakeholders
	9.1 Leveranciers:
	9.1.1 Faber
	9.1.2 Maison van de Boer
	9.1.3 Burg Installatietechniek
	9.1.4 Renewi
	9.1.5 Sieraad

	9.2 Bestuur UVOA en DVA
	9.2.1 Ambassadeurs:
	9.2.2 Organisatiebureau/pco

	9.3 Personeelszaken


