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JAN EN SELMA

Selma Rana 
Leeftijd: 32
Functie: Directeur
Groen hart: Ja
Houdt van: Uitgaan met vrienden, 
sporten, Netflix

Als we de aarde kunnen opwarmen, 
dan kunnen we haar ook samen 
weer afkoelen. “Mijn ouders hebben 
ervoor gekozen om mij vegetarisch 
op te voeden en ik heb dan ook al 
vroeg de boodschap meegekregen 
om goed met de aarde om te gaan. 
Ik heb nog nooit in mijn leven vlees 
gegeten en ik ervaar vooral de 
gedachte daarachter als een 
waardevolle levensles die ik bij me 
draag. Ik wil deze les nu ook graag 
toepassen en doorgeven 
binnen mijn bedrijf. Een betere 
wereld is zeker nog mogelijk, maar 
de reis er naartoe begint nog altijd 
bij onszelf.”

SELMA

”EEN BETERE WERELD IS 
ZEKER NOG MOGELIJK, 
MAAR DE REIS ER 
NAARTOE BEGINT NOG 
ALTIJD BIJ ONSZELF.”
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Waarom verduurzamen naar een 
groenere en mooiere wereld. 

Meer productiviteit en betrokken 
personeel. Volgens onderzoek voelen 
medewerkers zich veel meer 
betrokken als je jouw bedrijf 
verduurzaamt. En meer betrokkenheid 
leidt tot hogere productie, minder 
ziekteverzuim en een lager verloop 
van personeel. 
 
Een magneet voor nieuwe talenten. 
De next generation is veel bezig met 
duurzaamheid: dit kan daardoor als 
een magneet werken. 

Je bent je concullega’s een streepje 
voor. De overheid en inkopende 
organisaties van evenementen stellen 
duurzaamheid als voorwaarde: een 
duurzame instelling zorgt simpelweg 
ook voor een hogere conversie 
binnen je sales. 

JANJAN

Jan Hagen
Leeftijd: 32
Functie: Operationeel Directeur
Groen hart: Ja
Houdt van: Gezelligheid met 
vrienden, lezen, gamen, TikTok

Wij slaan een brug tussen angst 
en hoop! “Toen ik jonger was hield 
ik mij eigenlijk niet bezig met de 
toekomst van onze planeet, maar 
de afgelopen vijf jaar ben ik me 
steeds meer zorgen gaan maken 
om het effect op het leven van onze 
kinderen en kleinkinderen. 
Inmiddels hebben de effecten in 
het dagelijks leven me wel pijnlijk 
duidelijk gemaakt dat we niet weg 
kunnen blijven kijken. Ik zie het nu, 
als directeur van een 
vooruitstrevend bedrijf, als mijn 
plicht om de rol van ‘front runner’ 
te vervullen.”
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”DUURZAAMHEID STAAT 
FEITELIJK NOG MAAR AAN 

HET BEGIN VAN HAAR 
MOGELIJKHEDEN, WE 

HEBBEN NOG EEN PAAR 
JAAR NODIG OM HET 
VANZELFSPREKEND 

TE LATEN ZIJN.”

RIEMER RIJPKEMA
Wat betekent duurzaamheid voor jou als 
persoon?

Dat is meteen een lastige vraag! Voor mezelf, 
maar ik hoor ook velen om mij heen het zich 
afvragen. Want wat betekent duurzaamheid 
nou eigenlijk precies? Bij mij komt als eerste 
‘bewust leven’ naar boven. Dat je nadenkt over 
je eigen gedrag en dat je kijkt naar wat dit 
voor effect heeft op het milieu, op de mensen in 
je nabije omgeving en op de samenleving als 
geheel. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je 
erbij stilstaat welke keuzes je maakt en waar 
jouw tijd en geld naartoe gaan. En als je 
duurzamer wilt zijn, dat je inspanning levert om 
hier mogelijk iets in te veranderen. 

Al met al is het een verandering in onze 
mindset, denk ik. Als ik events of locaties 
bezoek, vraag ik me altijd af hoe daar met 
duurzaamheid wordt omgegaan. Ik stel die 
vraag bij zo’n bezoek ook heel regelmatig, ja. 
Op persoonlijk vlak geloof ik ook dat het te 
maken heeft met een bepaalde manier van 
leven. Hoe ga je met mensen om? Wat gun je 
een ander? Hoe betrek je anderen en neem je 
voldoende tijd om iemand echt te begrijpen? 
Zelf probeer ik mezelf heel vaak bewust van 
mezelf en mijn gedrag te maken. Bijvoorbeeld 
als ik mijn afval scheid, als ik events bezoek en 
als ik aankopen doe.

Waar staat de evenementenbranche als het 
gaat om duurzaamheid?
Interessante vraag, want op dit moment is er 
nog geen monitor waarmee dat gemeten wordt. 
Je ziet en voelt wel dat er ook in de 
evenementenbranche steeds meer 
bewustwording is ontstaan. Die bewustwording 
groeit en gaat steeds meer de duurzame 
richting op.

Ook aan de kant van de opdrachtgevers 
zie je deze beweging. Zowel evenementen, 
als beursorganisatoren zoeken steeds vaker 
naar duurzame opdrachtnemers. 
Het gaat dus inmiddels twee kanten op: 
zowel de vraagkant als de aanbodkant 
houden zich hiermee bezig. Duurzaamheid 
staat feitelijk nog maar aan het begin van 
haar mogelijkheden, we hebben nog een 
paar jaar nodig om het vanzelfsprekend te 
laten zijn.

In hoeverre speelt duurzaamheid als 
‘moving target’ voor CLC Vecta?

Een behoorlijke grote rol. Het is een van de 
speerpunten van de vereniging om te gaan 
laden hoe wij duurzaamheid zien en hier 
grote slagen in te maken. We gaan 
beginnen met wat wij verstaan onder 
duurzaamheid en wat we precies gaan 
doen. Dat wordt vervolgens een belangrijk 
onderdeel van de innovatie-agenda die we 
gaan ontwikkelen en die we aan het 
kabinet zullen aanbieden. Daarnaast gaan 
we ook heel bewust kiezen voor acties die 
we rechtstreeks kunnen monitoren.

Kun jij bedrijven die actief zijn 
binnen de eventbranche een paar 
tips meegeven hoe zij kunnen starten 
met duurzaamheid?

Om te beginnen moet je je verdiepen 
in de materie om de kansen te zien en 
wat de effecten zijn die deze teweeg 
brengen. Duurzaamheid is een stijl van 
leven, een stijl van ondernemen. 
Duurzaamheid moet in je DNA gaan 
zitten en dat een ontwikkeling die je 
vooral met elkaar doormaakt en tot 
een succes maakt. Ga als team, als 
bedrijf aan de slag, met elkaar en je 
gaat zien hoeveel positieve energie 
het gaat geven aan het team maar 
ook aan het beeld dat je bedrijf gaat 
uitstralen. Neem klanten en je netwerk 
mee in deze ontwikkeling in je verhalen 
en gaat zien dat het een positieve 
invloed heeft op businessmodellen 
maar ook uiteindelijk op het resultaat.

Directeur bij CLC-VECTA Centrum voor Live Communication
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HOT OR NOT
Jongeren werken liever voor een

 duurzame opdrachtgever. 

HOT OR NOT
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Al 15 jaar werken we bij Skanna met 
de generatie van onze toekomst. En nu 
duurzaamheid The Big Thing is, zijn wij 
ontzettend nieuwsgierig of 
duurzaamheid doorslaggevend is bij 
een zoektocht naar en keuze voor een 
job. Vindt deze jonge doelgroep het 
eigenlijk wel belangrijk dat een 
locatie, hotel of cateraar duurzaam is? 
We stelden 4 Skanezen uit Nederland 
en België daarom de volgende 4 
vragen. 

• 1 miljoen volgers OF zwemmen in zee 
zonder plastic?

• (Waarom) is duurzaamheid belangrijk 
voor je?

• Vind je het belangrijk dat jouw op-
drachtgevers duurzaam zijn?

• Stel: jobs liggen voor het oprapen.  
Kies je dan de meest duurzaamste 
opdrachtgever?     

Laura Cassiman 21 jaar I Braschaat I 
Toegepaste psychologie

Ik zou veel liever in een zee zonder 
plastic willen zwemmen, maar met 1 
miljoen volgers kun je zoveel mensen 
bereiken om beter te zorgen voor niet 
alleen de zee, maar ook voor andere 
delen van onze aarde en de natuur in het 
algemeen. Duurzaamheid is voor mij 
belangrijk, omdat het niet enkel onze 
natuurlijke omgeving beschermt, maar ook 
de menselijke gezondheid! Ik zou 
daarom altijd kiezen voor de meest 
duurzame opdrachtgever.
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’DUURZAAMHEID IS VOOR MIJ BELANGRIJK, 
OMDAT HET NIET ENKEL ONZE NATUURLIJKE 
OMGEVING BESCHERMT, MAAR OOK DE 
MENSELIJKE GEZONDHEID!’

Binderiya Khangai, 18 jaar I Antwerpen 
I Studeert politieke wetenschappen en 
sociologie aan de Universiteit 
Antwerpen.

Ik kies voor 1 miljoen volgers. Ook al zou 
ik het liefst kiezen voor zwemmen in een 
zee zonder plastic. Ik vind dat natuurlijk 
veel belangrijker vind dan 1 miljoen 
volgers, maar het is niet alleen de zee die 
belangrijk is als het gaat om waarin we 
moeten groeien qua duurzaamheid. 
Mensen die een platform hebben, de 
mensen met 1 miljoen volgers 
bijvoorbeeld, hebben de mogelijkheid om 
andere mensen aan te zetten om 
duurzamer te gaan leven. Díe mensen 
kunnen vervolgens weer andere mensen 
aanzetten tot duurzamer gedrag. Alles bij 
elkaar komt dit in mijn oogpunt 
uiteindelijk uit op een voordeligere en 
duurzamere finish. Ik vind het enorm 
belangrijk dat een  opdrachtgever 
duurzaam werkt, aangezien we niet enkel 
respectvol moeten zijn tegenover elkaar, 
maar ook tegenover de natuur en onze 
aarde. Als ik de keuze heb om te kiezen 
tussen opdrachtgevers dan zou ik altijd de 
meest duurzame kiezen.
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June Santoloma, 25 jaar I Amsterdam I 
afgestudeerd schoonheidsspecialiste

Zwemmen in een zee zonder plastic vind ik 
belangrijk. En ook overbevissing baart me 
zorgen. Het is de voornaamste oorzaak 
waarom de zee uiteindelijk zal uitsterven en 
als de zee geen levende fauna meer heeft, 
dan gaan wij ook dood. Duurzaamheid is 
goed voor het milieu en daar draag ik graag 
aan bij. Of ik het belangrijk vind dat mijn 
opdrachtgevers duurzaam zijn? Ja en nee. 
Het is tegenwoordig moeilijk te bepalen wat 
nou echt duurzaam is en ik snap dat je niet 
altijd en op alle vlakken duurzaam kunt zijn 
binnen de beschikbare manieren van leven 
die er op dit moment zijn. Maar ik vind het 
wel een fijne gedachte als opdrachtgevers 
bewust bezig zijn met wat ze doen. Om 
eerlijk te zijn, heb ik me nooit eerder bezig 
gehouden met of een opdrachtgever 
duurzaam is of niet. Ik probeer zelf zo 
duurzaam mogelijk te leven, maar zoals ik 
al aangaf, is het vaak moeilijk te controleren 
of een bedrijf of opdrachtgever wel echt 
duurzaam is of niet. 

Sirito Mathijssen,18 jaar  |   June Santoloma 25 jaar

Sirito Mathijssen,18 jaar I Amsterdam I 
2e jaars student Informatica HVA 
Amsterdam.

Absoluut zwemmen in een zee zonder 
plastic, omdat dit echt een enorm 
probleem is! Hierdoor gaan heel veel vissen 
dood en de vissen die het wél overleven 
eten wij vervolgens op, waardoor wij 
bovenop alle leed daarvan voor de vissen 
zelf ook allemaal plastic in ons lichaam 
krijgen. Duurzaamheid is heel erg 
belangrijk. Het zorgt er namelijk voor dat 
de aarde minder snel zal opwarmen en om 
voor ons persoonlijk, in Nederland en in de 
rest van de wereld, minder extreem weer 
te verduren te krijgen. Ja, ik geloof zeker 
dat we, als we allemaal meewerken om zo 
goed mogelijk duurzaam te leven, verder 
komen. Ik denk overigens niet dat ik altijd 
puur en alleen voor de duurzaamste job 
zou kiezen. Het moet natuurlijk ook wel leuk 
werk zijn. Maar als ik een keuze zou mogen 
maken, kies ik sowieso wel voor een 
opdrachtgever die rekening houdt met 
duurzaamheid en waardoor ik op die 
manier ook bij kan dragen aan zo duur-
zaam mogelijk werken.
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DUURZAAMHEIDS
MANAGER 

JELLE VLOEDGRAVEN 

”Als we nou met zijn alle kleine stapjes nemen, 
dan komen we veel sneller in die flow om onze 
branche, maar ook de wereld, te verduurzamen.”
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Waarom ieder (event)bedrijf een
duurzaamheidsmanager moet hebben.

Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen, 
right?! We hebben onszelf binnen Skanna simpelweg de vraag gesteld: kunnen wij 
een organisatie zijn die goed doet en de wereld weinig aantast? Voor mij per-
soonlijk en ook voor Skanna als bedrijf was het antwoord gelijk ‘ja’. Ik ben zelf 23 
en werk veel met jonge mensen: dit zijn de mensen die onze toekomst zijn en die 
straks echt het verschil gaan maken in hospitality en horeca. Ik vind het belangrijk 
dat we horecapersoneel leveren dat aandacht heeft voor mens, dier en milieu. 

Mijn naam is Jelle, duurzaamheidsmanager bij Skanna, en ik hoop je te kunnen 
inspireren met mijn ontdekkingstocht naar duurzaamheid binnen Skanna. Want als 
er een branche te noemen is die veel duurzamer moét, dan is dat wel de 
hospitality-branche. 

Iedereen kan een eerste stap zetten, hoe klein ook.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en evenementen gaan 
supersnel.  Daarom is het juist zo belangrijk om nú met die golf mee te gaan. 
Klinkt cliché, maar in deze fase leer je het meest. En weet je wat? Je hoeft geen 
geleerde te zijn om een duurzaamheidsmanager te worden. Je moet het alleen 
echt voelen én willen! Velen denken gelijk aan mega-veranderingen en enorme 
kosten die hieraan hangen. Not my mindset, haha. mijn team en ik vertrouwen 
100% op ons eigen proces en werken volgens het ‘boomringprincipe’: we 
beginnen klein, cirkel voor cirkel. We nemen kleine stappen en voelen aan wat er 
gebeurt voordat we aan de volgende beginnen.: 

Tip om als (parttime) duurzaamheidsmanager 
aan de slag te gaan.

Een tip die ik je wil meegeven wanneer je als 
duurzaamheidsmanager aan de slag gaat naast 
een andere functie: creëer een gezonde mindset 
en vertaal je tijd naar vaste uren per week. 
Hiermee creëer je de juiste verwachtingen naar 
jouw team, maar ook naar jezelf. Voor je het weet 
kom je anders om in het werk, omdat je teveel op 
je bord neem. Naast mijn huidige job als 
duurzaamheidsmanager bij Skanna geef ik 
namelijk ook vorm en inhoud aan alle plannen 
en bewaak ik de voortgang van onze projecten 
en partnerships. Je hoeft dus echt niet altijd een 
fulltimer in te zetten.

Kies een scope.

De grote corporates van Nederland hebben 
ruimte genoeg om wél te investeren in een of 
meerdere fulltime duurzaamheidsmanagers. Zij 
zetten een duurzaamheidsmanager echt in als 
een generalist, maar dit zie ik een locatie, hotel, 
cateraar of restaurant niet snel doen. Hetzelfde 
geldt voor ons: we hebben niet dezelfde 
hoeveelheid power als die grote jongens, maar 
wel de guts. Om zeer efficiënt om te gaan met je 
tijd is het belangrijk om een scope te kiezen; 
hierdoor heb en houd je zicht op de punten in 
jouw keten waar jij zaken wilt verduurzamen.

Scope 1: dit is de schade die je als bedrijf zelf 
een mens, dier of het milieu aandoet.

Scope 2: de indirecte schade die je als bedrijf 
aanricht aan mens, dier en milieu. Hier gaat 
het erom waar je bedrijf gevestigd is. Denk aan 
leveranciers, elektriciteits- en waterverbruik in het 
bedrijfspand, etc.

Scope 3: de indirecte schade verderop in de 
keten die schade aanricht aan mens, dier en 
milieu. Denk hier aan het evenement zelf. 

We gaan voor 49% minder CO2-uitstoot 
in 2030 ten opzichte van 1990.

Dat is niet niks, toch? De Nederlandse 
overheid heeft dit als doelstelling gesteld in 
hetklimaatplan 2021. De overheid wordt 
kritischer, maar de opdrachtgevers ook. 
Voldoe je niet aan de standaarden? Dan 
shopt de opdrachtgever gewoon verder. 
Duurzaamheid is straks vanzelfsprekend en 
geen UPS meer, zoals Riemer Rijpkema van 
CLC Vecta aangeeft in zijn interview. Het is 
onze plichtsom hier samen, als een 
verbonden branche, aan bij te dragen.
 Als we nou met zijn alle kleine 
stapjes nemen, dan komen we veel sneller 
in die flow om onze branche, maar ook de 
wereld, te verduurzamen.

 Let’s do this together!

“WANT ALS ER EEN 
BRANCHE TE NOEMEN 
IS DIE VEEL DUURZAMER 
MOÉT, DAN IS DAT WEL DE 
HOSPITALITY-BRANCHE.“
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Waar begin je als event-bedrijf als je 
duurzaam wilt ondernemen? Net als 
dat elke persoon andere keuzes maakt 
in zijn of haar leven, maakt ook iedere 
event-professional binnen de 
evenementenbranche die… ook als het 
gaat om verduurzamen. Er zijn zoveel 
kleine, grote en allerlei soorten 
mogelijke stappen te maken als het 
om duurzaamheid gaat. Verdrink niet 
in de zee aan mogelijkheden, maar ga 
goed na wat echt past bij jou. 

Aan de hand van de volgende checklist weet je 
aan welke knoppen je kunt draaien om je 
producten, diensten en organisatie stap voor 
stap te verduurzamen. 

Tip: ga de checklist samen met je team af en 
maak er een teambuildingsactiviteit van!

CHECKLIST

Als je (samen met je team) deze checklist 
doorloopt en de stappen registreert en verder 
uitwerkt, kun je hier een uitdagend, 
vooruitstrevend en toch ook haalbaar 
‘verduurzaam-plan’ van maken. Maak er een 
collectief initiatief van om hier samen voor te 
strijden. Hang er misschien zelfs interessante, 
groene incentives aan waar je team members 
nóg harder door gaan rennen. 

Verduurzamen is niets dat van de ene op 
de andere dag gebeurt. Het is een lang en 
noodzakelijk proces en spannend voor 
velen, omdat het nieuw is. Het is ook een 
mooi proces en een toffe uitdaging - die je 
met de juiste inzet en aanpak - als bedrijf én 
als team sterker kan maken!
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Waarom zou de hospitalitybranche gebruik moeten maken van Greener? En welk 
probleem los je op in onze branche?

Greener’s mobiele batterijen zijn inzetbaar wanneer de tijdelijke energiebehoefte groter is 
dan de huidige energielevering. Wanneer bijvoorbeeld de netaansluiting van een 
gebouw te klein of niet beschikbaar is voor een tijdelijk event dat georganiseerd wordt, 
kan onze batterij zorgen voor een duurzame, betrouwbare en stille energievoorziening. 
Daarnaast zijn hybride oplossingen met dieselgeneratoren of zonnepanelen mogelijk 
waar helemaal geen netaansluiting aanwezig is, om de efficiëntie te maximaliseren en 
de uitstoot en geluid te minimaliseren. De locatie van horeca is vaak in stadscentra en 
daardoor kunnen renovaties, uitbreidingen of events die draaien op alleen diesel 
aggregaten veel mensen lastigvallen. Maar met een Greener batterij worden emissies, 
lawaai en stank voorkomen en wordt er een aangename en rustige omgeving gecreëerd 
voor gasten en omwonenden.

 

DIETER CASTELEIN
Positie: CEO en medeoprichter van Greener Power Solutions

Bedrijf: Greener Power Solutions
Link: www.greener.nl

IN THE SPOTLIGHT:  
DE DUURZAME JONGE 100

In the spotlight: De Duurzame Jonge 100 

De Duurzame Jonge 100 is zo’n project 
waarvan we vinden dat iedereen het moet 
kennen. Al 8 jaar organiseert en beheert 
Sustainable Motion deze lijst van 100 
gedreven jonge ondernemers, young 
professionals en studenten die, ieder met 
hun eigen initiatieven, activiteiten, projecten 
en zelfs start-ups, veel energie, tijd en power 
stoppen in het werken aan een duurzame(re) 
toekomst. 

Reële kans voor bewuste projecten

Elk jaar kunnen jonge ondernemers (tot 32 
jaar) met een milieubewust of -verbeterend idee 
zich aanmelden voor de DJ100. Het platform 
zorgt ervoor dat de duurzame ideeën gedeeld 
worden. Én er liggen kansen, want de projecten 
kunnen daadwerkelijk opgepikt en uitgerold 

worden! Sommige concepten en voorstellen 
worden via deze weg namelijk onder de 
neuzen van onze ministers geschoven, 
waardoor er een reële kans is dat de input 
van jong, bewust talent ook echt in beweging 
wordt gezet.

Inspiratieplatform voor duurzaam, jong 
talent

Elk jaar wordt er een persoon verkozen tot de 
DJ100 van dat jaar. Maar wat wij bij Skanna 
het allerbelangrijkst en mooist vinden is de 
drive van al die vooruitstrevende young folks 
bij elkaar. Dat zij een podium krijgen voor 
hun concepten en dat het een plek is waar 
zij met elkaar kunnen sparren en elkaar 
inspireren om tot nóg strakkere plannen te 
komen voor een betere toekomst.

Als aspirant-koploper en strever naar duurzaamheid in de hospitality-branche en horeca, 
duiken we bij Skanna graag in duurzaam nieuws en duurzame projecten. Jelle, onze 
duurzaamheidsmanager bij Skanna, volgt initiatieven van duurzame medestrijders op 
de voet en in dit artikel schijnen we meer licht op deze fellow voorvechters. Het roer moet 
namelijk nog altijd om, juist in hospitality.
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Waarom moét de hospitality- en 
cateringindustrie groener? 

Als onze keuzes (alleen) gefocust blijven 
op goedkoop voedsel produceren om 
winst te maken en dus niet op 
duurzaamheid, seizoensgebonden 
aanbod, circulariteit en verantwoordelijke 
afvalverwerking, dan zullen onze 
klimaatuitdagingen alleen maar groter 
worden. Richten we ons hier wel op, dan 
zorgen we als branche voor positieve 
verandering! Als branche kunnen we 
helpen de relatie van mensen met hun 
voedsel en de herkomst te versterken. We 
laten hen inzien dat groente en fruit niet 
beeldschoon hoeven te zijn om lekker 
te smaken en kunnen afval vanuit een 
positieve hoek laten zien: als oplossing 

binnen het totale systeem! In plaats van te 
betalen voor afvalverwerking zijn andere 
oplossingen (zoals composteren) geweldige 
alternatieven voor de errors van het huidige 
systeem. 

Skanna sprak met Stadsgroenteboer en 
Roots, Rice & Beans; twee Amsterdamse 
ondernemers met lokale oplossingen om 
actuele voedsel(afval)problemen aan te 
pakken.

Welk probleem lost de Stadsgroenteboer 
op?

“Wij zorgen er met onze boerderij 
(Stadsgroenteboer) niet alleen voor dat 
verse, lokale, biologische seizoensproducten 
bij de mensen in de stad terechtkomen; ook 
helpen we de stadsbewoner om opnieuw te 

leren connecten met hun eten. We 
geven informatie over de 60 verschil-
lende groenten, 15 soorten kruiden en 
10 soorten eetbare bloemen die we 
hier verbouwen en delen recepten om 
ze te bereiden. Daarnaast geven we 
tips over websites die nog meer 
inspiratie en motivatie brengen om te 
eten wat er op dat moment in het 
seizoen is. We organiseren ook 
samenwerkdagen waarop onze leden 
aardappelen en uien helpen oogsten. 
Die krijgen ze ook mee naar huis voor 
een onvergetelijke verbinding met 
(zelfgeoogst) eten!”

Terug naar onze Roots, Rice & Beans: 
hoe gaat dat in z’n werk?

“De overtollige producten van andere 
boeren en voedselproducenten met 
dezelfde waarden, transformeren we 
bij Roots, Rice and Beans tot nieuwe, 
plant-based producten die in veel 
winkels in en om Amsterdam verkocht 
worden: daarmee pakken we meteen 
de eerste stap in het voedselafval 
probleem aan. Daarnaast worden de 
minimale resten van de ‘waste’ 
(de reststukjes groente) aan het einde 
van het productieproces teruggebracht 
naar de boerderij om te worden 
gecomposteerd. In 9 maanden hebben 
we met 23 bedrijven 11 ton organisch 
afval omgezet in compost dat wordt 
gebruikt om de volgende generatie 
groente te voeden met veel minder 
CO2-emissie dan bij traditionele 
productiemanieren het geval is. We 
vormen dus eigenlijk een circulair 
systeem waarin elke aanschaf een 
groep duurzame ondersteuners 
ondersteunt die daarmee een positieve 
invloed op ons systeem kunnen 
uitoefenen.”

 ANDRES JARA 
Bedrijf: Roots, Rice and Beans and Stadsgroenteboer 

Link: www.stadsgroenteboer.nl

https://www.stadsgroenteboer.nl/
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