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De MVO missie
van Kunstmin

Kunstmin 
& Green Key 

We zijn ons bewust van de invloed van onze 
bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij 
en willen hierin zorgvuldig handelen. Dit doen wij door 
duurzaamheid steeds verder te integreren in onze 
organisatieprocessen, diensten en!producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken we 
een goede balans tussen mens, planeet en resultaat. Dat is een 
proces, geen eindbestemming. We zetten steeds weer stappen 
om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze 
organisatie vorm en inhoud te geven. 

Nadat we in 2021 en 2022 de gouden Green Key certificering hebben behaald, is Kunst-
min voornemens deze verduurzaming verder door te trekken in de aankomende jaren. 
Met het behalen ervan leveren we een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. 
Green Key is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeris-
tisch-recreatieve sector en congresmarkt. De criteria van Green Key zijn meetbaar en 
concreet. De bedrijven worden periodiek door onafhankelijke keurmeesters gecontro-
leerd. 

Met onze inspanningen voor de Green Key certificering dragen we bij aan een duur-
zamere organisatie, een duurzamere Schouwburg en aan een duurzamere omgeving 
voor huidige en komende generaties. 

Bezoek voor meer informatie de Green Key website: www.greenkey.nl

http://www.greenkey.nl


Kunstmin wil elke
dag meer en beter 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

We werken actief aan een gevarieerde en 
inclusieve samenstelling van ons publiek, 
onze leveranciers en organisatie. Dit zijn 
kunst en cultuurprogramma’s en lokale 
programma’s over actuele thema’s. 

We kijken naast de financiële impact ook 
naar de sociale impact van het product, en 
de impact ervan op het milieu. De eventuele 
negatieve impact proberen we zoveel mogelijk 
te beperken.

We werken continu aan het verminderen van 
de milieu belasting en aan het vergroten 
van het duurzame karakter van ons bedrijf. 
Dat doen we door actief te streven naar het 
verminderen én reclyclen van afvalstromen 
en ons verbruik van gas, water, elektriciteit en 
fossiele brand sto!en. 

Kunstmin koopt zoveel mogelijk 
verantwoorde producten, biologisch en 
fairtrade. We hanteren een duurzaam 
inkoopbeleid. 

We blijven actief op de hoogte van 
MVO-ontwikkelingen. 

We hebben een Green Team opgericht 
dat zorgdraagt voor naleving van de 
afspraken rondom MVO en dat het proces 
bewaakt. We informeren ons publiek, 
onze stakeholders, onze medewerkers en 
onze leveranciers actief over al onze MVO 
activiteiten en onze producten op onze 
Schouwburg locatie.

We zijn een podium voor alle Drechtstedenaren. Samen met tal van  
maatschappelijke organisaties in de regio produceren we programma’s voor 
de inwoners van deze regio. Dit zijn kunst en cultuurprogramma’s en lokale 
programma’s over actuele thema’s.  



Voorbeelden uit 
de praktijk

NIET VERSPILLEN 
MAAR DONEREN

Voorraden uit ons Theatercafé die we niet 
meer gaan verkopen  geven we door aan 
de Voedselbank. Daarnaast is Stichting 
Jarige Job een tweede, mooie donatie be-
stemming voor onze fris, chips en limona-
de. Jarige Job bezorgt verjaar- dagsboxen 
t.w.v. ! 35,- aan kinderen in Nederland die 
hun verjaardag niet kunnen vieren omdat 
er thuis geen geld voor is. 

TOFFE TAS & GEZOND SNOEPEN

Als je uitgaat naar een jeugdvoorstelling, is 
het extra leuk om in de pauze te snoepen in 
het Theatercafé. Kunstmin biedt de jongste 
bezoekers op de borrelmenukaart  onder 
meer een vrolijke, duurzame Siebtas aan 
met lekkere, gezonde snacks.

VAN KOFFIEDRAB TOT GROENTE 

Rotterzwam haalt alle ko"eprut van de gezet-
te koppen ko"e bij Kunstmin op. Hierop laten 
zij vervolgens oesterzwammen en 
planten groeien. 

https://www.rotterzwam.nl/


OVERSCHAKELEN NAAR LED

Kunstmin gaat gefaseerd over op LED verlichting. De levensduur van LED is vele malen 
langer dan de traditionele gloeilamp. Ketel 1, de sfeerverlichting in de Grote Zaal en in de 
foyers in de Schouwburg zijn al voorzien van LED. Machine 3 is deels over, de kleine Zaal is 
onlangs volledig overgegaan op LED lampen. Deze omzetting is feestelijk gevierd met de 
hele organisatie; de technische ploeg heeft een middag lang alle werknemers meegeno-
men en bijgepraat over de zichtbare- én onzichtbare aanpassingen.
Ook zal de theater armatuur in de Grote Zaal over enige tijd overschakelen. Bijkomend 
voordeel van LED lampen is dat we geen gebruik meer hoeven te maken van plastic kleu-
renfilters. Die zijn wél nodig bij een traditionele theaterspot. 

SAMEN NAAR THEATER

Stichting Vier het Leven is al jaren te gast bij Kunstmin. Hun vrijwilligers halen 
ouderen op die een avondje Kunstmin niet willen missen. Iedere oudere die nog 
graag uit wil maar niet alleen kan, of het lastig vindt om dit zelf te regelen, 
kan intekenen op deze service.

https://4hetleven.nl


MENSEN EN MIDDELEN

Kunstmin en Stichting Maatschappelijk Bewust Ondernemen 
werken samen. Deze Stichting brengt bedrijven die maat-
schappelijk betrokken zijn, zoals Kunstmin, in contact met 
maatschappelijke organisaties met een hulpvraag. Kunstmin 
stelt hiervoor graag kennis, mankracht en middelen beschikbaar. 

MAATSCHAPPELIJKE CO-PRODUCTIES,  
MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Kunstmin werkt intensief samen met een groot aantal maatschappelijke partners 
in de regio. Zo realiseren we al meerdere jaren live debatten, producties en samen-
werkingen over maatschappelijke onderwerpen. 

Afgelopen jaar hebben we weer meerdere MeetUps georganiseerd, waarin jongeren 
elkaar vinden en met elkaar in gesprek gaan. Met onder andere leerlingen van de Ba-
vinkschool zijn we aan de slag gegaan met een vertaling van een verhaal uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

Ook hebben alle werknemers een dag lang de handen flink uit de mouwen gestoken 
en de buurt ontdaan van zwerfafval tijdens DordtSchoon. 

https://stichtingmbodordrecht.nl/


Onze Green
Key pijlers

ORGANISATIE 
Duurzaamheid, diversiteit en inclusie nemen we 
serieus. Bij al onze activiteiten en afwegingen houden we er rekening 
mee. Het speelt altijd een rol bij de beslissingen die we nemen.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 
We werken samen met maatschappelijke organisaties in de regio 
Drechtsteden en organiseren samen culturele en 
maatschappelijke producties en projecten.

ENERGIE
We regelen klimaat en verlichting centraal. Zo zorgen we ervoor dat 
we nooit per ongeluk de verwarming in de zaal of in een kleedkamer 
laten branden.  

AFVAL 
We verminderen, scheiden en recyclen.

BOUWEN & GROEN 
Bij de keuze van materialen en diensten zijn 
duurzaamheid en recycling leidend.



Blijf op de hoogte via:
www.kunstmin.nl/duurzaamheid

WATER
We verspillen zo min mogelijk.

REINIGING
Waar dat kan, maken we schoon op milieuvriendelijke wijze.

MOBILITEIT
We moedigen iedereen aan naar Kunstmin te komen met het OV of 
de fiets, of te carpoolen. We werken zoveel mogelijk met leveranciers 
die CO2 bewust bezorgen.

ETEN & DRINKEN
We richten ons op gezonde, fairtrade en biologische producten. 
We geven de voorkeur aan de inkoop van producten van lokale 
leveranciers.

INKOOP
Het liefst zo duurzaam mogelijk en voorzien van een eco-keurmerk. 
We streven naar minder papierverbruik en naar lagere oplages flyers 
en brochures. We bieden geen wegwerp artikelen aan, geen plastic 
rietjes en geen milieubelastend reclamemateriaal.

TEXTIEL 
Onze collega’s dragen kleding met een duurzaamheidskeurmerk. 
We kopen textiel in dat via eerlijke arbeid tot stand is gekomen.

http://www.kunstmin.nl/duurzaamheid

