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Duurzaamheid
in de
Beurs van Berlage
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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

MVO-beleid

belangrijkste bouwwerken wereldwijd.

De Beurs is de centrale ontmoetingsplek in het

Naast deze kernwaarden onderscheidt de

centrum van Amsterdam in een Rijksmonument.

Beurs van Berlage zich met persoonlijk

Vanwege de functie, zijn de activiteiten bijna

contact, verbinding, inspiratie, beleving,

iedere dag anders en zijn er vele gebruikers en

transparantie en integriteit.

stakeholders. In onze bedrijfsvoering willen
we zoveel mogelijk rekening houden met onze

Door middel van een gedegen MVO-beleid wil de

stakeholders en al onze activiteiten op een

Beurs van Berlage toewerken naar een sociaal

duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier

circulaire bedrijfsvoering en bijdragen aan het

uitvoeren.

behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDG’s), waarbij onze kernwaarden leidend zijn.

De Beurs van Berlage heeft haar MVO-beleid
geformuleerd rond zeven relevante thema’s.

Wij zijn bezig met het behalen van het Green

• Bestuur en Organisatie

Globe certificaat. Green Globe is een wereldwijd

• Mensenrechten

certificeringsprogramma voor duurzaam reizen en

• Werknemers

toerisme. Wij worden jaarlijks gecontroleerd om

• Milieu

aan de eisen te voldoen door een onafhankelijke

• Eerlijk zakendoen

keurmeester.

• Consumentenonderwerpen
• Maatschappelijke betrokkenheid
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Bestuur & organisatie
Beurs van Berlage is een zelfstandige commerciële

De Beurs is inmiddels winstgevend, financieel

organisatie, ontstaan in 2008 toen de gemeente

onafhankelijk, zonder enige vorm van subsidie en kan

Amsterdam het - toen verlieslatende - vastgoed

voldoende financiële middelen vrijmaken om zich te

overdroeg aan vier aandeelhouders (waaronder

blijven ontwikkelen en het vastgoed in goede staat te

de gemeente nog voor 25%). Door in de nieuwe

behouden.

constellatie ook de exploitatie van het Rijksmonument
zelf ter hand te nemen, kon gewerkt worden aan de

De Beurs is een zelfstandig bedrijf met een eigen

uitvoering van de opdracht:

directie en kan autonoom beleid bepalen en

• Openen van het tot dan toe gesloten gebouw naar

beslissingen nemen. Dit betekent dat ook op

haar omgeving;

het gebied van maatschappelijk verantwoord

• Realiseren van een marktconform rendement;

ondernemen, beleid gebaseerd is op eigen

• Versterken van de maatschappelijke functie.

overwegingen en eigen keuzes.

Ondanks de opdracht een marktconform rendement

Door de aard en de grootte van de organisatie is er

te realiseren, is steeds het eerste belang van de

frequent en intensief contact tussen de medewerkers

aandeelhouders geweest om een zo goed mogelijke

en gasten, klanten, leveranciers en andere

invulling voor de Beurs als monument van bijzondere

stakeholders. Juist die interactie, gecombineerd met

architectonische waarde, op een bijzonder plek in

de eigen kritische houding van de medewerkers,

de stad, te garanderen en deze invulling zodanig

geeft steeds voldoende ideeën en inspiratie om als

duurzaam te borgen dat het monument ook voor

bedrijf verantwoord te kunnen ondernemen. De

toekomstige generaties behouden zal blijven.

platte, open organisatiestructuur en de verschillende
overlegvormen, bieden goede mogelijkheden om

In een tijd waarin de marktwaarde van vastgoed bijna

veranderingen en verbeteringen daadwerkelijk door

onvoorstelbare hoogtes aanneemt, is juist de functie

te voeren.

eerste prioriteit gebleven.
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Mensenrechten
Beurs van Berlage is als congres- en

Controle op naleving van mensenrechten bij klanten

evenementencentrum een ontmoetingsplek voor

ligt moeilijker. Enerzijds omdat er in veel gevallen

iedereen. Als ontmoetingsplek bieden wij een warm

sprake is van grote buitenlandse klanten waarbij het

welkom aan mensen van alle nationaliteiten, etnische

voor ons hoegenaamd onmogelijk is het doopceel

achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, politieke

volledig te lichten. Mochten er al vermoedens

signatuur enzovoorts. Dit geldt voor onze klanten en

bestaan, dan nog is het moeilijk om zelf te oordelen

gasten, maar ook voor onze eigen medewerkers en

en de rol van rechter op ons te nemen.

bedrijven waarmee wij zaken doen.
Anderzijds willen wij als ontmoetingsplek, waarbij
Wij zijn ervan overtuigd dat alle mensen gelijkwaardig

wij in feite een faciliterende rol spelen (de Beurs

zijn. Zo treden wij anderen ook tegemoet.

is immers niet de organisator van de bijeenkomst)

Gelijkwaardigheid betekent niet dat mensen gelijk

ruimte bieden aan iedere ontmoeting van welke aard

zijn. Integendeel, mensen zijn verschillend en juist de

dan ook, zolang deze niet in strijd is met de wet of de

diversiteit achten wij een groot goed.

goede zeden. Soms staat dit op gespannen voet met
de aard van het evenement of de identiteit van de

Mensenrechten, zoals vastgelegd in de universele

organisator.

verklaring van de rechten van de mens worden steeds
gerespecteerd, ook in de totale keten van goederen en

Uiteindelijk is ons beleid dat wij schending van

diensten die de Beurs levert. Dit laatste is echter in de

mensenrechten binnen ons bedrijf niet zullen

praktijk niet eenvoudig. Hierin is de Beurs afhankelijk

accepteren. Niet bij klant, gast, leverancier of partner.

van vele derde partijen. Controle op naleving van

Vanzelfsprekend volgen we hierbij de wetgeving,

mensenrechten is voor ons als individuele partij zeer

maar we zijn ons er ook van bewust dat de volledige

moeilijk. Wij houden echter partners en leveranciers

achtergrond van genoemde partijen niet altijd geheel

aan naleving middels een clausule in contracten die

duidelijk is en mogelijk op gespannen voet staat met

wij met hen sluiten. Wanneer wij zelf afwijkingen

onze primaire doelstelling een ontmoetingsplek voor

constateren, zullen wij niet nalaten de discussie aan

iedereen te zijn.

te gaan en indien nodig de samenwerking beëindigen.
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Medewerkers
Beurs van Berlage biedt een 5-sterren service aan

Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan ons

haar gasten en klanten. Onze medewerkers vervullen

imago op de arbeidsmarkt en via goede werving en

hierbij een cruciale rol. De expertise en vaardigheden,

selectie de beste mensen aan ons weten te binden

maar bovenal de instelling en gastvrijheid van

en te behouden. Wij nemen nieuwe collega’s aan

medewerkers maken het verschil en zorgen ervoor

met het commitment deze te laten slagen en uit te

dat wij onze doelstellingen daadwerkelijk behalen.

laten blinken in zijn of haar functie. Dit betekent
dat wij een periode van een jaar hanteren om

Dit betekent dat ons personeelsbeleid ook van vijf-

iemand middels begeleiding, coaching en eventueel

sterren kwaliteit dient te zijn. Onze medewerkers

aanvullende training of opleiding op het gewenste

zijn onze belangrijkste ambassadeurs en zij kunnen

niveau brengen. Via een uitgebreid introductie- en

deze rol alleen goed vervullen als zij zich goed, op

trainingsprogramma geven wij hen de instrumenten

hun plek en in hun functie en gewaardeerd voelen.

om snel ingewerkt te raken.

Om dit te borgen streven wij ernaar aan de volgende
voorwaarden te voldoen:

Wij streven er naar ons arbeidsvoorwaardenpakket

• Iedere medewerker heeft voldoende kennis en

steeds onderscheidend te laten zijn en mee

vaardigheden om de functie te kunnen vervullen;

te ontwikkelen met de veranderingen op de

• Iedere medewerker voelt zich gewaardeerd;

arbeidsmarkt. Dit betekent een marktconform

• Iedere medewerker voelt maximale verbondenheid

salaris, aangevuld met moderne secundaire

met het bedrijf, het merk Beurs van Berlage en de

arbeidsvoorwaarden. Wij streven steeds naar een

collega’s;

motiverende functie-inhoud met zoveel mogelijk

• Iedere medewerker beschikt over zo veel mogelijk
autonomie in zijn/haar functie;

eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en
goede arbeidsomstandigheden.

• Iedere medewerker werkt in een aangenaam,
inspirerende en veilige werkomgeving

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.
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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.

Negen miljoen bakstenen
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.

CO2-voetafdruk
de behoefte zullen houden elkaar fysiek te ontmoeten en
De laatste jaren is het grootste deel van de verlichting in het

reizen dus noodzakelijk of onafwendbaar is, aanvaarden wij

pand vervangen door LED, inclusief de theaterverlichting. Het

deze consequentie. Wij proberen te stimuleren dat bezoe-

doel is om naar 100% led verlichting toe te groeien. Vanwe-

kers en organisatoren, de verantwoordelijkheid nemen om

ge het intensieve gebruik van het pand, vaak gedurende 24

zoveel mogelijk voor duurzaam vervoer te kiezen of CO2 te

uur per dag, blijft de meeste verlichting continue branden.

compenseren. Wij op onze beurt overwegen onze klanten

Daar waar mogelijk zal licht via bewegingssensoren worden

de optie te bieden hun CO2 uitstoot bij evenementen in de

bediend.

Beurs te compenseren. Met name vanwege de ligging in het
hart van de stad, speelt bezoek met de auto een beperkte rol.

Wij zijn ons bewust dat de totale CO2 footprint van onze

Wij stimuleren het gebruik van trein en metro en als men al

bedrijfsvoering in belangrijke mate wordt bepaald door het

met de auto komt, adviseren wij bezoekers buiten het directe

reizen van onze gasten (internationale congresbezoekers)

centrum te parkeren, door het aanbieden van parkeerkaarten

naar Nederland. Binnen onze overtuiging dat mensen steeds

tegen gereduceerd tarief.
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Voedselverspilling
Binnen het gegeven dat wij binnen kort tijdsbestek, grote aantallen gasten van een maaltijd dienen te
voorzien, zoeken wij altijd naar 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”. 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. De
seizoenen en beschikbaarheid van producten bij onze leveranciers bepalen de uiteindelijke ingrediënten van
onze gerechten en arrangementen. 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.

Afval
Wij willen de hoeveelheid afval daar waar mogelijk

verpakkingsmaterialen tot een minimum te

reduceren vanuit de gedachte dat wat het pand

beperken. Verder willen we binnen onze muren

niet binnen komt, niet hoeft te worden afgevoerd.

optimaal afval scheiden, om zoveel mogelijk afval

Dit betekent dat wij leveranciers, klanten en

een tweede (of derde) leven te geven. Niet alleen

andere relevante partijen zullen stimuleren,

willen wij hiermee de hoeveelheid afval reduceren,

steeds hoeveelheden goederen aan te voeren

maar ook de “kwaliteit” van het afval verbeteren

die in lijn zijn met het verwachte daadwerkelijke

en het aantal logistieke bewegingen van en naar de

gebruik. Ook proberen wij het gebruik van

Beurs enigszins beperken.
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Consumentenonderwerpen
Met klanten maken we heldere, transparante en

inzicht in opties, noodzakelijke diensten en de kosten

correcte afspraken of overeenkomsten. Wij maken

hiervan. Wij nemen klachten van klanten en gasten

steeds duidelijk welke diensten wij leveren en welke

serieus, omdat dit ons een kans geeft om de fout te

buiten de overeenkomst vallen. Met checklists en

herstellen, het naar betrokkene goed te maken en om

andere boekingshulpmiddelen geven wij klanten

ervan te leren.

Privacy
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

Veiligheid
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 risicoinventarisaties 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.
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Eerlijk zaken doen
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.
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.
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Maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid van de Beurs van

de zaalhuur wordt aangeboden en in vele gevallen,

Berlage ligt al besloten in onze belangrijkste functie;

onze eigen medewerkers hun hulp als vrijwilliger

die van centrale ontmoetingsplek in het hart van de

aanbieden. Daarnaast proberen we daar waar

stad. Wij opereren dus in het hart van de maatschappij

mogelijk publiek toegankelijke initiatieven of goede

en voorzien in behoeften van velen van velerlei

doelen te ondersteunen, door aangepaste tarieven

achtergrond. Gelegen in het centrum van Amsterdam

aan te bieden. Via lidmaatschap van diverse lokale-,

stellen wij de Beurs open voor bewoners van de buurt,

nationale- en internationale relevante organisaties

de stad en het land.

alsmede besturen en werkgroepen, tonen wij
betrokkenheid met onze directe omgeving en onze

Ondernemen in het hart van de stad, waar ruimte

branche.

beperkt is en belangen van direct omwonenden en
andere belanghebbenden niet altijd gelijk zijn aan die

Natuurlijk verdedigen wij hierbij onze belangen zoals

van de Beurs, kan soms frictie met zich meebrengen.

op het gebied van bereikbaarheid, milieu, marktpositie

Wij proberen onze omwonenden altijd zo goed

etc., maar steeds proberen wij constructief balans te

mogelijk te informeren over speciale activiteiten en

vinden tussen de belangen van de Beurs en die van de

ontwikkelingen. Wij doen dit schriftelijk, bovendien

omgeving en de branche.In een speciaal project geven

nodigen wij de direct omwonenden jaarlijks uit voor

wij als werkgever kansen aan personen met afstand

een bijeenkomst.

tot de arbeidsmarkt, vanwege hun achtergrond of
geestelijke of lichamelijke beperking bij het verrichten

De Beurs van Berlage faciliteert minimaal één keer

van arbeid.

per jaar een evenement voor het goede doel, waarbij
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Green Globe
Wij zijn bezig met het behalen van het Green Globe

• Veel biologische en lokale producten in ons horeca-

certificaat en hechten veel waarde aan verantwoord

assortiment, evenals vegetarische en veganistische

ondernemen.

opties. Ook hebben we Fairtrade & biologische thee
in afbreekbare zakjes .

Green Globe is een wereldwijd certificerings-

• Wij scheiden daar waar mogelijk ons afval, inclusief
plastic en etensresten.

programma voor duurzaam reizen en toerisme. Wij
worden jaarlijks gecontroleerd om aan de eisen

• Zoveel mogelijk lokale partners en leveranciers.

te voldoen door een onafhankelijke keurmeester.

Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd

Duurzaamheidsexperts van Green Label Service

& CO2 uitstoot door transport zo laag mogelijk

ondersteunen ons hierbij.

gehouden.
• Wij participeren minimaal 1 keer per jaar in een
evenement voor een goed doel.

We willen onze activiteiten op een duurzame en
maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren.

• We hebben groene stroom. Daardoor is er minder

Enkele voorbeelden zijn:

verbruik van beperkt beschikbare fossiele

• Verlichting (ook theaterverlichting) is inmiddels

brandstoffen.

grotendeels LED.
• Ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen en
handzeep.

Toekomstplannen
Green Label Service, expert op het gebied van duurzaamheid, begeleidt ons bij het behalen van Green Globe.
Samen kijken we jaarlijks naar de mogelijkheden om verder te verduurzamen. Voor de komende jaren zijn dit
enkele voorbeelden van onze doelstellingen:
• CO2 compensatie aanbieden voor evenementen.
• Een duurzamer alternatief voor de papieren koffiebekers, deze bevatten een plastic laagje.
• Koffiedik inzamelen voor het kweken van paddenstoelen.
• Renovatie van diverse openbare toiletruimten voor o.a. meer water- en energiebesparing.
• Duurzaamheidstraining voor onze medewerkers, voor meer betrokkenheid en bewustwording.
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Tot slot
Samen met u doen wij er alles aan om uw evenement in de Beurs van Berlage op een veilige, verantwoorde en
duurzame manier te laten plaatsvinden, voor u, voor uw gasten en voor onze medewerkers. Uiteraard zorgen
wij ervoor dat uw evenement van het hoogst mogelijke niveau is dat u van ons gewend bent door persoonlijke
aandacht en vijfsterrenkwaliteit te bieden. We zijn uitsluitend gericht op het voldoen aan en overtreffen van al uw
verwachtingen, ongeacht de grootte van uw evenement. Samen met onze Event Managers zorgen we er samen
met u voor dat uw evenement indrukwekkend en onvergetelijk wordt!

Beurs van
Berlage
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
E events@beursvanberlage.com
T 020 531 33 55
www.beursvanberlage.com
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