
 

 

Een beter klimaat en een duurzame wereld 

The real challenge is not climate change but mind change 
 
 

De Kring vindt duurzaamheid belangrijk, daarom zijn we één van de koplopers 
binnen de theaterwereld op het gebied van verduurzaming. 
 
Lees hier onze verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

Green Stages 2020 

De Kring behoort tot 1 van de 22 poppodia en theaters in Nederland die binnen het 
convenant Green Stages 2020 Nederland eraan werkt om de organisatie collectief te 
verduurzamen. 

Satino Black 

Ook op het gebied van hygiëne kiest de Kring voor een duurzame oplossing van  
Satino Black. Satino Black toiletpapier, handdoekpapier, alcoholgel, zeep en 
dispensers zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Als eerste, wereldwijd. Daarbij haalde 
Satino Black hygiënepapier de internationale WWF Paper Award binnen. 

Afval scheiden 

Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom vragen wij medewerkers, bezoekers, 
artiesten en crew hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. In het 
gebouw wordt er dan ook gebruik gemaakt van afvalscheidingsbakken, dit zodat 
iedereen een steentje kan bijdragen aan een duurzamere organisatie. Om het 
gebruik van plastic te beperken, geldt er bij de Kring een verbod tot algemeen 
gebruik van petflesjes in verband met “Plastic vrij Podium”. Ook is het gebruik van 
niet afbreekbare plastic bekers niet toegestaan. Onze programmaboekjes en folders 
voldoen aan een papiersoort welke zijn toegestaan onder de normen van 
duurzaamheid. Voor dit duurzame papier is minder hout nodig dan voor ‘gewoon’ 
papier. 

Duurzaam decor 

Apparatuur van de Kring voldoet aan het B-label. Dit wil zeggen dat ons apparatuur 
laag in energiegebruik is en er sprake is van een relatief lage CO-2 uitstoot. Het 
decormateriaal dient te zijn (op)gebouwd uit het aspect cradle to cradle en dient 
geverfd te zijn door verfstoffen die voldoen aan duurzaamheidskwaliteit. Ook mag het 
decormateriaal niet gedeeltelijke of geheel zijn opgebouwd uit kunststoffen of plastics 
die niet voldoen aan de normen van duurzaamheid. 

Wij bedanken onze partners Green Stages en Satino Black voor het ondersteunen 
van onze route naar een duurzamer bestaan. 

 

 



 

 

Horeca 

Voor onze koffie en thee maken we geen gebruik meer van de plastic melkcups. Dit 
scheelt op jaarbasis ruim 2000 plastic cups die in de afvalstromen terecht komen. We 
serveren daarnaast ook Fairtrade koffie van Biggelaar die duurzaamheid hoog in 
vaandel hebben staan. 
 
Duurzaam verbouwen 
Het begint al bij het productieproces, het verbouwen en roosteren van koffie. Bij de 
selectie van leveranciers beoordelen wij op een aantal criteria. Zo is efficiënt omgaan 
met water, duurzaam verbouwen belangrijk voor ons. Voor onze premium blends 
werken wij met een duurzaamheids keurmerk, in dit geval Rainforest Alliance. 
 
Rainforest Alliance is een keurmerk voor arbeidsomstandigheden, milieu en 
natuurbehoud voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Een belangrijk 
criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn van arbeiders. Rainforest 
Alliance komt naast koffie ook voor op bananen, tropische vruchten, chocolade, en 
thee. 
 
Naast de koffie bieden we onze gasten een Tony’s Chocolonely aan. Deze duurzame 
vorm van chocolade sluit goed aan bij onze visie en vervangt hierin het klassieke 
koffiekoekje in verpakking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERKLARING Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

Inleiding  

Deze MVO-verklaring is opgesteld door Stichting Schouwburg de Kring.  

De Kring organisatie met regionale functie in zuid-west Brabant in het centrum van 

Roosendaal met een restaurants, twee theaterzalen, meerdere vergaderlocaties en 3 

foyers. Jaarlijks vinden er circa 220 professionele voorstellingen, 100 

amateurvoorstellingen en ruim 350 commerciële evenementen plaats die door zo'n 

140.000 bezoekers worden bezocht. Medewerkers bij de Kring hebben passie voor 

mensen, passie voor hospitality en passie voor theater. Wij worden blij van blije gasten!  

De Kring vindt duurzaamheid belangrijk. 

 

De Kring onderschrijft daarnaast het convenant Green Stages 2020. De Kring behoort tot 

een van de 22 poppodia en theaters in Nederland die binnen het convenant Green Stages 

2020 Zuid-Nederland binnen 3 jaar collectief wil verduurzamen. De Kring mag zich 

binnen dit project een early adaptor en kartrekker noemen.  

Wat verstaan wij onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?  

MVO is in onze bedrijfsvoering verankerd. De Kring kiest voor de best beschikbare 

materialen en producten die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Hierbij 

hanteren we de fair practice code. Ons gebouw schept verplichtingen. Bij het onderhoud 

en de vervanging van bedrijfsmiddelen en interieur toetsen we op de criteria 

duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit en meervoudige aanwendbaarheid. We zorgen ervoor 

dat we zowel wendbaar als hoogwaardig blijven en creëren daarbij een juiste balans 

tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de 

medewerkers en de maatschappij (People, Planet en Profit). Wij zien het als onze taak 

om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze 

medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.  

Hoe gaan wij om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?  

De Kring maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om 

met haar mensen, klanten, leverancier en omgeving. De Kring respecteert en handelt 

volgens, de wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. De Kring 

heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en het maken 

van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden 

(stakeholders). De Kring blijft vooruitkijken en kiest ervoor om steeds duurzamer te 

worden. We blijven zoeken naar betere oplossingen om ons steentje bij te dragen aan 

een duurzamere wereld.  

Hoe doen we dat al?  

• Sinds 1 oktober 2022 zijn we gestopt met de inkoop van single-use plastic binnen 

de organisatie. Daartoe zijn binnen de organisatie op diverse plekken 

aanpassingen gedaan die zorgen voor een betere en duurzame wereld.  

• Door op het gebied van hygiëne te kiezen voor de duurzame oplossing van Satino 

Black (toiletpapier, handdoekpapier, alcoholgel, zeep en dispensers), ook Cradle 

tot Cradle gecertificeerd. Satino Black hygiënepapier haalde de internationale 

WWF Paper Award binnen.  

https://quickscan.fairpracticecode.nl/nl/fair-practice-code


 

 

• Door aan afvalscheiding te doen. Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom 

vragen wij medewerkers, bezoekers, artiesten en crew hun afval in de daarvoor 

bestemde afvalbakken te gooien. In ons gebouw zijn alleen maar 

afvalscheidingsbakken te vinden zijn, zodat iedereen een steentje kan bijdragen 

aan een duurzamere organisatie. We scheiden daarbij de volgende afvalstromen: 

papier/karton, kunststof/plastic, restafval, swill, koffiedrab, papieren bekertjes, 

hout en ijzer.  

• Door de aanschaf van een composteermachine. Deze machine wordt onze Swill en 

koffiedrab gecomposteerd zodat het niet verwerkt wordt met het andere afval. 

• Wij gebruiken kopieerpapier met fsc keurmerk en proberen bewust om te gaan 

met het printen van documenten. Centrale en toegankelijke digitale opslag is 

mogelijk binnen de organisatie.  

• Door onze medewerkers een gezonde, goede en veilige werkomgeving aan te 

bieden. De goed toegepaste veiligheids- en Arboregels zijn in het belang van onze 

organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Voor de Kring is een Risico-

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst.  

• Door middel van deze MVO verklaring en periodieke nieuwsbrieven houden we 

onze gasten en leveranciers op de hoogte van ons duurzaam beleid.  

• Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit 

van het af te nemen product en hoe we de kwaliteit bewaken.  

• Wij bepalen de sociale impact van de af te nemen diensten en beperken deze zo 

veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, 

intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.  

• Wij werken continu aan het vergroten van het duurzame karakter van onze 

organisatie. Ons interne GreenTeam zorgt ervoor dat dit karkater wordt 

gewaarborgd en vergroot. Daarbij zorgt het GreenTeam ervoor dat er een 

Duurzaam DNA ontstaat binnen de organisatie.  

• Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons 

met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van 

een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk. Alle duurzame producten die 

we tot nu toe inkopen en verkopen zijn: 
o Biggelaar koffie 
o Clipper Thee 
o Rietjes 
o Koffiemelk 
o Satino Black 
o Schoonmaakmiddelen certificering (WVS) 

 

 
 

https://biggelaarkoffie.nl/about-us/duurzaam-ondernemen/
https://www.clipper-teas.nl/
https://blacksatino.eu/nl/?utm_term=satino%20black&utm_campaign=A01.+Merknaam&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8842911475&hsa_cam=15067414215&hsa_grp=129799840958&hsa_ad=555882165111&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-324245773583&hsa_kw=satino%20black&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiA0cyfBhBREiwAAtStHLIPlitR2YKi04Ew0n9b5fZZTxbsCVYpZxNH7rdHT34qY-VRlBY3FhoCs84QAvD_BwE

