
 

 

MVO – Beleid  

Het belang van duurzaamheid binnen ons bedrijf is de laatste jaren enorm gegroeid. De 
totale wereldbevolking blijft groeien terwijl de voedselvoorraad krimpt. De CO2 uitstoot blijft 
toenemen en aarde warmt in een te hoog tempo op. Water en voedsel verspillingen zijn nog 
veel te veel aanwezig. In de toekomst gaan we bewuster en duurzamer ondernemen en bij 
Ria Joosten Catering & Evenementen zijn we daar dan ook volop mee bezig. 
 
In 2021 zijn wij begonnen met het nemen van maatregelen, waarmee we een Green Key 
Certificaat kunnen behalen. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green 
Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op 
comfort en kwaliteit. In Nederland zijn er circa 650 locaties met een Green Key. 
Wat doet Ria Joosten Catering & Evenementen aan MVO (Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen)/ Green Key?  
 
MVO  is een belangrijk thema voor ons. Eén van onze doelen is het behouden van het Green 
Key Goud certificaat. De volgende maatregelen hebben wij genomen binnen onze 
organisatie. 

▪ Waterbesparingen van kranen en douches 
▪ Brandblussers met een milieukeurmerk 
▪ Minimaliseren van plastic wegwerp artikelen 
▪ Gebruik maken van duurzame schoonmaakmiddelen 
▪ Duurzaam WC-papier, print papier en servetten 
▪ Inkoop van zoveel mogelijk biologische, Fairtrade en lokale Food- & Beverage 

producten 
▪ Hanteren van een duurzaam inkoopbeleid 
▪ Beperken van het energieverbruik door gebruik maken van zoveel mogelijk led lampen 

en verlichtingssensoren 
▪ Nog verder scheiden van verschillende afvalstromen 

 
Daarnaast is er een ‘Green Team’ opgezet, dat het duurzaam ondernemen in ons bedrijf 
waarborgt. Zij werken met een MVO-actielijst, waar minimaal 2 maatregelen per jaar op 
staan, die het bedrijf streeft uit te voeren.   
 
Daarnaast werken wij veel samen met externe leveranciers en hopen wij ze te inspireren tot 
een duurzame bedrijfsvoering. Wij gaan er van uit dat zij minstens de onderstaande acties 
hebben genomen om bij te dragen aan een duurzamere wereld: 

▪ Bewuste afvalscheiding en verwerking 
▪ LEAN transport 
▪ Stappen ondernemen om over te stappen op duurzaam transport 
▪ Maatschappelijke betrokkenheid, door bijvoorbeeld sponsoring en samenwerking 
▪ Inzicht in verbruiksgegevens (water, elektra, gas, papier) en streven om verbruik te 

verminderen  
▪ Stellen van duurzame doelen 

 
  



 

Ook hechten we waarden aan een duurzaam inkoopbeleid, waarbij we met makkelijke 
afspraken, grote stappen kunnen maken: 

▪ Minimaliseren van het aantal drops van leveranciers; 
▪ Het niet laten draaien van de motoren van de vrachtwagens tijdens de levering; 
▪ Het terugdringen van plastic items of plastic verpakkingen;  
▪ Het terugdringen van onnodige verpakkingen;  
▪ Het aanbieden van duurzame producten;  
▪ Het retour nemen van items na gebruik (circulariteit). 

 
Tips om ons bedrijf nog duurzamer te maken? Neem contact op met Julie Frings. 
Meer over Green Key weten? Kijk op: www.greenkey.nl  

http://www.greenkey.nl/

