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Bij een duurzaam project hoort een ernstige rapportering, anders heeft het 

weinig waarde en stelt u zichzelf bloot aan greenwashing kritiek. U moet 

kunnen verantwoorden wat u verkondigt.  

Deze rapportering is des te belangrijker omdat de klant er zelf gebruik van kan 

maken (met name in zijn jaarlijkse activiteitenverslag).  

Deze resultaatindicatoren en -metingen moeten echter eenvoudig en flexibel 

genoeg zijn om gebruikt te kunnen worden, ook door de leverancier die u deze 

informatie zal verstrekken.  

 

Na afloop van uw evenement moet u dus over de volgende indicatoren 

beschikken:  

 

Te rapporteren onderwerp Eenheid/Indicator Bron van informatie 

Aantal informatie  
 

Aantal deelnemers Deelnemers  

   

Categorie Voeding 
  

Hoeveelheid rood vlees  Kg De leverancier 

Hoeveelheid wit vlees  Kg De leverancier 

Niet-gecertificeerde vis Kg De leverancier 

Gecertificeerde duurzame vis (MSC, 
enz.) 

Kg De leverancier 

Biologische gerechten (gecertificeerd) Portie De leverancier 

Lokale en/of seizoensgebonden 
gerechten 

Portie De leverancier 

   

Categorie Dranken 
  

Water in plastic flessen 
Liter (aantal flessen x 

volume) 
De leverancier 

Water in glazen flessen (hergebruikt) 
Liter (aantal flessen x 

volume) 
De leverancier 

Water in glazen flessen 
(weggegooid/glasbakken) 

Liter (aantal flessen x 
volume) 

De leverancier 

Leidingwater in karaffen Schatting  De leverancier 

Niet-gecertificeerd fruitsap – Glazen 
flessen 

Liter (aantal flessen x 
volume) 

De leverancier 

Niet-gecertificeerd fruitsap – Plastic 
flessen 

Liter (aantal flessen x 
volume) 

De leverancier 

Niet-gecertificeerd fruitsap – Karaf 
Liter (aantal flessen x 

volume) 
De leverancier 
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Biologisch en/of fairtrade 
gecertificeerd fruitsap – Glazen 
flessen 

Liter (aantal flessen x 
volume) 

De leverancier 

Biologisch en/of fairtradefruitsap – 
Plastic flessen 

Liter (aantal flessen x 
volume) 

De leverancier 

Biologisch en/of fairtradefruitsap – 
Karaf 

Liter (aantal flessen x 
volume) 

De leverancier 

Niet-gecertificeerde thee Portie (zakje) De leverancier 

Biologische en/of fairtrade 
gecertificeerde thee 

Portie (zakje) De leverancier 

Niet-gecertificeerde koffie Kg De leverancier 

Biologische en/of fairtrade 
gecertificeerde koffie 

Kg De leverancier 

   

Categorie Keukengerei Aantal eenheden 
 

 
Bestek – Wegwerpplastic 

 
De leverancier 

Bestek – Recycleerbaar plastic  De leverancier 

Bestek – Composteerbaar  De leverancier 

Bestek – Herbruikbaar (metaal, enz.)  De leverancier 

Glazen – Wegwerpplastic  De leverancier 

Glazen – Recycleerbaar plastic  De leverancier 

Glazen – Composteerbaar  De leverancier 

Glazen – Herbruikbaar (glas, enz.)  De leverancier 

Borden en schalen – Wegwerpplastic  De leverancier 

Borden en schalen – Recycleerbaar 
plastic 

 
De leverancier 

Borden en schalen – Composteerbaar  De leverancier 

Borden en schalen – Herbruikbaar 
(porselein, enz.) 

 
De leverancier 

Tafellakens – Wegwerp  De leverancier 

Tafellakens – Recycleerbaar  De leverancier 

Tafellakens – Herbruikbaar  De leverancier 

Servetten – Wegwerp  De leverancier 

Servetten – Recycleerbaar  De leverancier 

Servetten – Herbruikbaar  De leverancier 

 


