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Mijn checklist - VOOR HET EVENEMENT 
 

 Ik heb de klant geïnformeerd over onze wens om de voorkeur te geven aan duurzame 

oplossingen op het vlak van catering/voeding/cateraars.  

 Ik heb mijn leveranciers/cateraars geselecteerd op basis van duurzame overwegingen 

(certificeringen, aanbod, enz.).  

 Ik heb mijn leveranciers op de hoogte gebracht van de circulaire aanpak en ik heb hen de fiche 

duurzame leverancier Voeding/Catering alsook de rapporteringsfiche toegestuurd die zij 

moeten invullen.  

 Ik heb mijn leveranciers onze verzoeken met betrekking tot de inhoud van de menu's 

(biologische gerechten, water in karaf, enz.) toegestuurd via de fiche duurzame leverancier 

Voeding/Catering.  

 Ik heb de nodige sensibiliseringsinformatie (op de uitnodigingen, posters, enz.) geïntegreerd in 

mijn communicatie naar de deelnemers toe.  

 Ik heb ervoor gezorgd dat de deelnemers op de hoogte werden gebracht van de noodzaak om 

hun aanwezigheid te bevestigen om te worden meegerekend voor de maaltijden.  

 Ik heb een systeem opgezet om het aantal deelnemers aan het evenement zo nauwkeurig 

mogelijk bij te houden, in het bijzonder om mijn leveranciers te informeren.  

 Ik heb de verenigingen voor voedselherverdeling op de hoogte gebracht om de recuperatie van 

niet-opgegeten maaltijden te organiseren.  

 Ik heb het geschikte inzamelsysteem opgezet voor niet-recupereerbaar afval (compostering, 

oranje zakken, enz.). .   

 

Mijn checklist - TIJDENS HET EVENEMENT 
 

 Ik waak erover dat de leveranciers gehoor geven aan de verzoeken die aan hen werden 

gecommuniceerd.  

 Ik controleer of het inzamelsysteem voor niet-recupereerbaar afval (compostering, oranje 

zakken, enz.) correct wordt toegepast.  

 Ik controleer of het bewustmakingssysteem voor de deelnemers (posters, enz.) correct is 

opgezet.. 

 

Mijn checklist - NA HET EVENEMENT 
 

 Ik verzamel bij de leveranciers de rapporteringsfiches die ze hebben moeten invullen.  

 Ik informeer de klant over de resultaten van het evenement op het vlak van 

circulariteit/duurzaamheid.  

 Ik bedank de deelnemers voor hun bijdrage aan de duurzaamheid van het evenement.  

 Ik bedank de leveranciers voor hun bijdrage aan de duurzaamheid van het evenement. 
 


