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Inleiding
Starten met je eigen horecazaak is leuk, duurzaam starten is nog
leuker. Tenminste, dat lijkt mij. Want toen ik ruim twaalf jaar
geleden startte met mijn broodjeszaak in het centrum van Leiden,
had ik van duurzaamheid nog niet zo veel kaas gegeten.
Anderen waren er wat vroeger bij. Voordat ik wist wat duurzaamheid
überhaupt betekende vroegen gasten al zo nu en dan om een veganistisch
broodje of een havermelk-latte. Nadat ik de zoveelste gast die om iets
dergelijks vroeg, een ‘nee’ had moeten verkopen, begon ik mij toch maar eens
te verdiepen in waar ‘dat veganistische’ eigenlijk goed voor was.
Inmiddels is het tien jaar later, weet ik een stuk meer, maar kwam ik onlangs
tot de conclusie dat ik nog lang niet al het mogelijke en makkelijke doe om
mijn horecazaak te verduurzamen. Duurzaam starten zat ik er voor mij niet
meer in. Daarom besloot ik na de eerste lockdown in coronatijd, tot een
duurzame doorstart.
Ik kwam er al snel achter dat er zo veel valt te verduurzamen, dat een volledig
klimaatneutrale en circulaire horecazaak een onmogelijk project zou worden.
Aanvankelijk maakte dit me wat moedeloos: wat heeft het voor zin om van
alles te gaan verbeteren, als je het nooit helemaal goed kan doen? Maar de
terugkerende boodschap in wat ik las en bekeek over duurzaamheid, was
steeds om te doen wat je kunt.
Dit e-book is dan ook niet bedoeld als een gids om je onderneming 100%
duurzaam te maken, maar als een handboek om jouw steentje te kunnen
bijdragen. Je kunt zelf kiezen, mixen & matchen tussen de verschillende
bouwstenen die worden aangeboden. Het kan ook zo zijn dat je er bewust
voor kiest om een stap helemaal niet te doen, misschien wel nooit, maar dit te
compenseren met een andere stap.
Het is niet makkelijk om alle duurzame wegen te nemen. Maar ik heb mijn
best gedaan om voor jou, mijn collega-ondernemer, een routeplanner in elkaar
te zetten. Zodat jij kan kiezen welk pad jij in wilt slaan.

1. Overdenkingen
Waarom duurzaam (door)starten?
Het is iets wat ik belangrijk vind. En het is iets wat de consument
belangrijk vindt.
De coronatijd heeft voor een zekere herwaardering van de natuur gezorgd.
Een wandeling in het bos of langs het strand, even frisse lucht, of een stuk
fietsen met de wind in je haren. Toen (bijna) niets anders kon, grepen mensen
weer terug op wat er altijd al was. En ze willen dat het blijft. Steeds meer
mensen willen daarom als consument hun steentje bijdragen aan het behoud
van de natuur. Ze willen hun stem laten horen. Het liefst niet met spandoeken
op het Museumplein, maar wel door het broodje in een papieren zakje en
door de salade met seizoensgroente. Ik heb de groeiende vraag naar dergelijke
producten in ieder geval met eigen ogen in mijn zaak mogen zien. En dit
is waar jij als ondernemer op kunt inspelen. Blijf dat ook doen! Zelfs als jij
persoonlijk ‘niets met duurzaamheid hebt’, dan kun je niet voorkomen dat
er een groeiende vraag naar duurzame producten ontstaat bij jouw klanten.
Stilstaan is achteruitgang als het gaat om duurzaamheid.
In mijn geval past duurzaamheid ook bij wat ik persoonlijk belangrijk vind.
Ik breng graag tijd door in de natuur en wil deze ook graag behouden. Helaas
gaan duurzaamheid en horeca vaak nog niet goed genoeg samen.
Waarom niet duurzaam (door)starten?
OK. De consument wil het. Het is goed voor de wereld, daar kan ik ook
wel wat mee. Maar hoe zit het met de kosten? Was de coronatijd zelf niet al
moeilijk genoeg? Ik heb toch helemaal geen geld om te verduurzamen?
Laten we er niet omheen draaien. Investeren kost geld. En om te
verduurzamen, moet je soms investeren. Maar uiteindelijk levert het geld
op. Een elektrisch voertuig is bijvoorbeeld veel goedkoper opgeladen dan
een benzine of een diesel. En vergeet ook niet de uiteindelijke omzetgroei
wanneer jij je klanten geeft wat ze willen.
Op enkele fronten levert verduurzamen je niet direct (omzet) of indirect
(na investering) geld op. Bijvoorbeeld bij het gebruiken van bio-afbreekbare
schoonmaakmiddelen. Deze producten zijn vaak duurder dan reguliere
schoonmaakmiddelen en klanten merken er niet direct iets van.

Toch valt er voor deze duurzame schoonmaakmiddelen
wel wat te zeggen. Ze zijn in meerdere opzichten beter
voor het milieu dan reguliere schoonmaakmiddelen:
tijdens de fabricage, maar ook nadat het door het
afvoerputje is gegaan. Je kunt je daarnaast voorstellen
dat het weglaten of verminderen van chemicaliën ervoor
zorgt dat inademen van de dampen, en het aanraken van
het spul bij het schoonmaken, een stuk minder schadelijk
is voor de gezondheid van jou en je medewerkers. Je hoeft ook nog eens geen
handschoentjes in te kopen, en het scheelt een hoop vlekken op kleding en
meubels wanneer je het morst.
Dit geldt trouwens ook voor duurzame cosmetische producten waar klanten
wél iets van merken, zoals handzeep en doekjes in de toiletten.
Maar: pas op! Er zijn merken die pretenderen al duurzame varianten te
produceren, terwijl dit vaak neerkomt op greenwashing. Bij greenwashing
proberen bedrijven zich ‘groener’ of duurzamer voor te doen dan ze zijn.
Toch is het is eenvoudig om een milieubewuste keuze te maken voor alle
schoonmaakproducten binnen jouw bedrijf. De schoonmaakmiddelen zijn
namelijk te herkennen aan een milieukeurmerk, bv. EU Ecolabel, Nordic
Ecolabel, Ecocert en Ecogarantie. Dergelijke labels stellen hoge eisen aan hun
producten als het gaat om grondstoffen, energie- en waterverbruik, schadelijke
stoffen, afval en verpakkingen.
Iets is beter dan niets
Als het gaat om duurzaamheid is dit gezegde een waarheid als een koe. Want
de wereld gaat echt niet in een keer veranderen in een utopisch circulair
paradijs, waar jij als ondernemer genoeg verdient, de consument precies krijgt
wat hij wil en de natuur gekoesterd wordt. Maar elk beetje helpt. Elke liter
water die jij minder gebruikt, scheelt er weer één. Al het plastic dat jij niet
gebruikt, wordt niet toegevoegd aan de plastic soep. Laat je niet ontmoedigen
door de harde waarheid dat je het niet perfect kunt doen. Doe gewoon wat je
kunt.
Ben je er klaar voor?
Een goed begin is het halve werk of goed begonnen is half gewonnen. Niet
alleen deze oude gezegdes, maar ook psychologisch onderzoek toont aan dat
je verder komt wanneer je de eerste stap al hebt gezet. Daarom: voordat je
verder leest, zet alvast je eerste stap.

Kijk kritisch naar je energieleverancier. Een goede prijs en
milieuvriendelijkheid gaan tegenwoordig heel goed samen. Op deze website
check je de duurzaamheid van jouw energieleverancier: Rankings.indd
(consumentenbond.nl)

Gedaan? Mooi! Dan ben je nu klaar om dit hele e-book te verslinden.
Oh, en: je bent niet alleen! Verzamel medewerkers en ervaringsdeskundige
collega’s om je heen die je kunnen helpen in dit avontuur.

2. Eten en drinken

1. Go vegan
We beginnen meteen met een grote en een lastige. Maar een heel waardevolle:
haal zoveel mogelijke dierlijke producten van de kaart af. En bied zoveel
mogelijke plantaardige alternatieven aan.
Mijn menukaart bestond voorheen bijna alleen maar uit dierlijk belegde
broodjes. Ik dacht ook niet echt na over de herkomst van de producten.
Ik ging vooral af op de kwaliteit en de prijs van het product. Toen ik door
opmerkingen van gasten merkte dat de vraag aan het veranderen was, ben ik
vegetarische en later ook veganistische opties gaan toevoegen.
Toen ik mij later in duurzaamheid verdiepte kwam ik er achter hoe groot de
impact is die je kunt maken door dierlijke producten zoveel mogelijk van je
menukaart weg te laten.
Ik zou hier wel een heel boek over kunnen schrijven. Maar in het kort zijn
de cijfers schrikbarend. Voor de productie van één kilo rundvlees is 15.000
liter zoet water nodig, om het dier te voeden, maar vooral om zijn voedsel
te verbouwen. Met deze hoeveelheid water zou je ook 300 dagen kunnen
douchen. Voor diezelfde kilo rundvlees is 50 tot 250 vierkante meter
landbouwgrond nodig. Grond voor vee om op te grazen, maar ook grond
om soja op te verbouwen, een veelgebruikt voer voor de runderen. En deze
grond begint op te raken in de wereld. Daarom worden enorme gebieden
ontbost in de amazone, een gebied vol met regenwouden. Zonde, maar ook
gevaarlijk: de bomen in de regenwouden nemen normaliter koolstofdioxide
(CO2) op, een gas waar we veel te veel van in de atmosfeer aan het opbouwen
zijn. Daar komt nog bij dat de runderen die van het voer eten, bij het poepen
methaangas uitstoten. Nog zo’n broeikasgas waarvan we te veel hebben.
Kortom: een rund eet jarenlang soja dat met duizenden liters water verbouwd
is op grond van gekapte regenwouden, stoot een broeikasgas af bij het
poepen, terwijl er steeds minder bomen zijn om broeikasgassen op te nemen,
drinkt er een hoop water bij en neemt grond in beslag om op te leven. En dan
is het beest nog niet eens geslacht, verwerkt, verpakt, vervoerd, ingekocht,
bereid, weer verpakt en thuisbezorgd.

Met een zo veel mogelijk veganistisch aanbod maak je dus een grote
impact. Met de nadruk op ‘zoveel mogelijk’. Natuurlijk, hoe minder dierlijke
producten, hoe groter de impact. Maar voor elke ondernemer is het een
persoonlijke afweging hoeveel dan precies ‘mogelijk’ is. Ik heb bijvoorbeeld
in mijn broodjeszaak veel studenten onder mijn gasten, die heel blij worden
van een ‘broodje brak’, met kipfilet, bacon, mayonaise, chilisaus en uitjes. Voor
hen, en veel anderen die nog niet kunnen denken aan een broodje zonder
vlees of kaas, durf ik het nog niet om deze producten geheel van de kaart te
halen. Maar veganistisch zien, doet veganistisch eten. Daarom voeg ik steeds
meer vegetarische en veganistische broodjes toe aan de menukaart. Wat dacht
je bijvoorbeeld van een broodje groentezooi, met humus, rucola, gegrilde
groente en zongedroogde tomaat? En daarvoor moet dan een dierlijk broodje
plaats maken. Zo beweeg ik langzaam mee met de veranderende vraag bij mijn
gasten, en maak ik steeds weer een stapje richting meer duurzaamheid.
En ja: sommige groente en vruchten zijn ook milieubelastend. De avocado
bijvoorbeeld, groeit niet in de polders. Maar dat neemt niet weg dat de
algemene beweging van dierlijk naar plantaardig een grote stap is in
verduurzaming.

2. Vers van de ‘tap’
Dit is een goed voorbeeld van hoe verduurzamen juist goedkoper kan zijn: zet
voor een vaste prijs kraanwater op je menukaart in plaats van gebotteld water.

Kraanwater is vele malen
duurzamer dan gebotteld
bronwater. Dit behoeft
weinig uitleg: er wordt
geen verpakkingsmateriaal
gebruikt, er is geen
transport nodig, etc. En
gasten zijn best bereid
om dit te bestellen.
Vooral wanneer dit op
de menukaart staat. De
marge van kraanwater gaat
daarnaast gegarandeerd
beter uitpakken dan de
marge van een gebottelde
fles.
Je kunt op de menukaart een zelfgekozen symbool toevoegen (bv. een
wereldbol) aan de duurzame keuzes. Zo motiveer je gasten om een bewuste
keuze te maken. In het geval van kraanwater op je menu, laat je met het
duurzaamheidsteken ook meteen zien waaróm het op de kaart staat.
Tip: Ga voor sjiek met eigen flessen of karaffen met logo. De prijs kan
hierdoor ook weer iets omhoog.

3. No more waste: time je inkoop
In Nederlandse restaurants wordt jaarlijks tientallen miljoenen kilo aan
voedsel weggegooid als gevolg van bederf, overproductie en te grote porties.
Daarover gaan de volgende drie bouwstenen. Want als het je lukt om als
horecaondernemer je hoeveelheid afval te verminderen, sla je een grote
duurzaamheidsslag.
Niemand wil zijn met zorg ingekochte producten, en daarmee ook de
inkoopprijs, zomaar weggooien. Besteed daarom veel aandacht aan de timing
van je inkoop: wees zuinig. Laat verse producten op dagelijkse basis komen in
kleinere hoeveelheden. Deze producten mogen niet te veel op voorraad zijn.
Dat betekent dat je soms een ‘nee’ moet verkopen wanneer het product is
opgeraakt. Maar het scheelt een hoop afval.

Sla de verse producten ook onder de beste omstandigheden op. Check de
hygiënecode van Horeca Nederland voor details: Hygiënecode (khn.nl).
Houdbare producten kun je minder vaak laten komen en langer opslaan.

4. Bereid niet te véél voor
In veel horecaondernemingen worden vóóraf aan de opening een aantal
producten klaargemaakt, zoals sauzen, maar ook gesneden groenten,
afgebakken broodjes, etc. Tijdens de spitsmomenten is hier natuurlijk geen
tijd voor. Als jij dit ook doet, let er dan op dat je niet te veel voorwerk doet.
Ik probeer steeds voor elke werkdag te bedenken hoeveel er nodig is op die
dag, afhankelijk van het weer, of het een vakantiedag is en hoeveel vooraf
geplaatste bestellingen er zijn. De juiste hoeveelheid inschatten zal misschien
niet in één keer lukken, maar het is in mijn ervaring echt een proces van vallen
en opstaan. Als ik het niet juist heb ingeschat, en een vooraf bereid product is
op, ga ik óf als de wiedeweerga toch in de spits aan de slag, of verkoop ik een
keer een ‘nee.’ Maar ook hier geldt: beter één keer ‘nee’, dan zakken vol met
prima producten die niet meer kunnen.

5. A little less is more
Denk goed na over de grootte van de porties die je serveert. Een groot gevuld
bord ziet er misschien aantrekkelijk uit, maar is zelden de hoeveelheid waar
jouw gast behoefte aan heeft. Sterker nog, door iets zuiniger te serveren
straal je uit dat je jouw product respecteert en niet zomaar met kilo’s over de
toonbank gooit.
Geef mensen daarnaast de
keuze uit verschillende portiegrootten. Maak het in jouw
onderneming normaal om
alleen een voorgerecht te
bestellen. En dan bedoel ik
niet, de hoofdgerecht-versie
daarvan, die dan groter en
duurder gemaakt wordt,
maar gewoon een normaal
voorgerecht. Het kan ook

helpen om bijgerechten los op te kaart te zetten. Hoe vaak komen borden niet
terug met de helft van de friet er nog op? Door bijgerechten los aan te bieden
geef je gasten meer controle over de grootte van hun porties naar gelang hun
eetlust.

KIJKTIP: De documentaire ‘Cowspiracy’ op Netflix. Deze Amerikaanse
documentaire laat door middel van confronterende cijfers en vergelijkingen
zien hoe groot de impact van veehouderij is op het milieu. En hoe
graag het zichzelf in stand houdt... zelfs in ‘samenwerking’ met grote
natuurorganisaties die je zou moeten kunnen vertrouwen op hun goede
intenties voor de planeet.
LEESTIP: ‘Circular Chefs’ van restaurant Instock. Je leert hoe je
klimaatvriendelijke gerechten kunt bereiden. Zo kun je het meest maken van
wat je inkoopt.
PROTIP: Sluit je aan bij Too Good To Go. Dit is een app waarbij je jouw
laatste producten voor een gereduceerd tarief mag aanbieden. Je verdient er
iets aan, en hoeft niets weg te gooien!

3. Inkoop

6. Koop lokaal
Misschien wel dé slogan van de coronatijd, maar zeker niet minder waar als
het gaat om wat handig is om te verduurzamen als horecaondernemer. Ga op
onderzoek uit: wat is er in jouw omgeving allemaal rechtstreeks van het land
te krijgen? Wat wordt er geteeld en geproduceerd? Vaak kom je er achter dat je
een groot deel van je assortiment prima lokaal kunt inkopen. Deze producten
hoeven niet dubbel verpakt, op transport, via de inkoper, groothandel en de
auto, bij jou terecht te komen. Je kunt ze direct laten brengen door de boer
of de producent, of je haalt ze zelf op. Dit is per definitie duurzamer dan
inkopen bij groothandelaren die producten importeren uit verschillende delen
van het land of misschien zelfs wel uit het buitenland.
In plaats van wisselen van leverancier, kun je ook kritisch kijken naar je
huidige leveranciers: waar halen zij hun producten vandaan? Kies alleen
producten die ze lokaal inkopen. Ga voor andere producten naar andere
leveranciers die wél lokaal inkopen.
Bijkomend voordeel: de lokale producenten waar ik nu mee samenwerk,
komen weer in mijn zaak eten en drinken, mét hun familie en vrienden. Door
lokaal in te kopen vergroot je dus ook de mond-op-mond reclame voor jouw
horecaonderneming in de regio.

7. Zo goed als nieuw is ook goed
Inkoop gaat natuurlijk niet alleen over eten en drinken. Duurzamer inkopen
kan ook in het geval van (terras)meubilair of andere decoratie. Er zijn
voldoende tweedehandswinkels, zowel fysiek als online, die hierin heel
goede opties aanbieden. Heb je een product op het oog? Check dan altijd
de tweedehands markt voor een goed alternatief. Ook deze verduurzaming
bespaart direct geld: tweedehands is (bijna) altijd goedkoper dan nieuw.

8. Vergroen je vingers
Je kunt ook een stapje verder gaan en zélf groente, fruit en noten gaan
verbouwen. Zoek naar een volkstuin in de buurt of kijk of er een boer of
tuinder een stuk grond verhuurt of uitleent. Zelf heb ik een stuk land in
bruikleen gekregen door een oproep
op sociale media te plaatsen.
Dit is mijn persoonlijke
duurzaamheidsproject van 2021.
Ik gebruik veel groente in mijn
broodjeszaak, en wil een gedeelte
hiervan zelf biologisch gaan kweken.
Ook heb ik met een collega, die in zijn
vrije tijd imker is, een eigen bijenkast
gekocht. Hierin maken de koningin en
haar werkers genoeg honing om het
hele jaar mee door te komen.

KIJKTIP: PUURland: waarom streekproducten? Een ondernemer die
voornamelijk lokaal inkoopt komt aan het woord. Hij is de oprichter van
PUURland, een receptensite waar je de ingrediënten lokaal ingekocht kunt
laten thuisbezorgen.
LEESTIP: De Verborgen Impact van Babette Porcelijn. Porcelijn legt uit
dat de meeste impact op het milieu van producten al heeft plaatsgevonden
nog voordat je deze als particulier of ondernemer hebt gekocht. Ze noemt
dit ‘de verborgen impact’. Als je hier rekening mee houdt, kun je effectiever
verduurzamen. Net als ik denkt Porcelijn in mogelijkheden: maak de
impact die je kunt maken! Heel inzichtelijk boek als het gaat om cijfers en
onderzoeken over jouw impact op het milieu.

4. Energie en water

9. Op naar groener g(r)as
Hoe kwam jouw energieleverancier uit de test? Mocht je de
duurzaamheidscheck van energieleveranciers uit hoofdstuk 1 nog niet hebben
gedaan, kijk dan snel hoe de jouwe scoort: Rankings.indd (consumentenbond.
nl)
Blijkt jouw energieleverancier niet zo duurzaam?
Stap dan meteen over naar een andere. Het is met
een paar klikken geregeld en de overstapkosten
worden vaak vergoed.
Voor mij was het wisselen van energieleverancier
mijn eerste duurzaamheidsstap.
Doet jouw energieleverancier het prima? Blijf dan
lekker waar je zit, maar bekijk elk jaar opnieuw de
duurzaamheidsscore. Dit wil nog wel eens veranderen met de tijd!

10. Pas op voor groene was
Dit geldt voor energieleveranciers, maar ook voor andere bedrijven: pas
op voor greenwashing. We noemden het al eens eerder: door middel van
greenwashing proberen bedrijven zich ‘groener’ of duurzamer voor te doen
dan ze zijn. Ze stralen dan naar de buitenwereld uit dat ze betrokken zijn bij
het milieu, of andere maatschappelijke thema’s, terwijl dit vooral bedoeld is
om makkelijk te scoren bij wat klanten belangrijk vinden. Het is slechts een
likje verf. Dit fenomeen geeft opnieuw aan: de markt verandert. Je doet er echt
goed aan om je aanbod daadwerkelijk te verduurzamen.

11. Wek zelf energie op
Deze is voor de beste leerlingen van de klas.
In de horeca lopen de kosten van energie vaak snel op. De zaken zijn lange
uren geopend, en het keukenapparatuur slurpt energie. Het kan dan, naast

een duurzame stap, ook nog eens financieel voordelig uitpakken op de
langere termijn, om zelf energie op te wekken. Je kunt hierbij denken aan:
zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers of windturbines. Wel zijn dit
redelijk grote projecten, die financieel voor de meeste horecaondernemers
(MKB) niet makkelijk haalbaar zijn.
In mijn geval had ik graag zonnepanelen op het pand gehad, maar in het
centrum van Leiden moet het Leidse erfgoed een door de gemeente bepaalde
uitstraling behouden.
Maar mocht je de kans zien om hierin te investeren: doen!
Voor grote projecten kun je voor ondersteuning en advies terecht bij
gemeentes, energieleveranciers, de stichting Duurzame Horeca Nederland, of
andere ervaringsdeskundigen.

12. Tijd voor een wissel
In de horeca wordt apparatuur over het algemeen niet snel vervangen. Het lijkt
allemaal snel te duur. Toch verdient een nieuwer apparaat, bijvoorbeeld een
vaatwasser met een A+++ label, zichzelf ook terug. Het gebruikt bijvoorbeeld
minder stroom, is aangesloten op de warmwaterleiding en verspilt minder
water en zeep.
Maak een plan om jouw ernstig verouderde apparaten één voor één te
vervangen. Het hoeft niet allemaal in één keer. Tegenwoordig vind je zelfs op
de tweedehandsmarkt al energiezuinige producten.
Je herkent de zuinigheid van een apparaat aan het energielabel. Hierop staat in
zeven stappen, van D tot A+++ aangegeven hoe energiezuinig het apparaat
is. Daarnaast staat bijvoorbeeld aangegeven hoeveel liter water per jaar het
apparaat gebruikt en wat het geluidsniveau is.
In mijn broodjeszaak was mijn oven de grootverbruiker. De nieuwe oven
bleek, naast zuiniger (en duur), ook makkelijk schoon te maken, wat weer
schoonmaakmiddelen, tijd en (personeels-)kosten scheelde.

13. Gebruik minder
Het klinkt een beetje als een open deur, maar toch. Er zijn makkelijke
manieren om minder elektriciteit en water te gebruiken.

Ledverlichting is bijvoorbeeld een makkelijke en snelle manier om het
elektriciteitsverbruik in jouw zaak omlaag te krijgen. Op plekken waar
niet per se altijd het licht aan hoeft te staan, kun je ook denken aan
verlichtingssensoren. Deze plaats je bijvoorbeeld in het magazijn, de
toiletten en de personeelsruimtes. Zo’n sensor is binnen een paar maanden
terugverdiend.
Deze verlichtingssensoren zou je ook kunnen gebruiken voor de
terrasverwarming. Maar, het allerbeste is natuurlijk om deze terrasverwarming
te vervangen door dekens op het terras.
Ook van water kun je makkelijk minder gebruiken, zonder in te leveren
op comfort. Door een perlator te plaatsen op de kranen in jouw zaak ga je
gemiddeld van veertien liter water naar vier liter water per minuut! Je hoeft
hier na het plaatsen niet meer naar om te kijken, het gaat als vanzelf.
Kijk ook eens naar waterloze urinoirs en sensorkranen.
En: hoe goed is jouw pand geïsoleerd? Benader evt. de pandeigenaar voor
meer informatie hierover.
KIJKTIP: Arjen Lubach over greenwashing bij energieleveranciers (‘groene
stroom’). Kijk hier
LEESTIP: Bespaartips energie voor de horeca | Essent Simpele en snelle
bespaartip speciaal voor de horeca.

5. Afval

14. Verdeel en heers
Ik baalde al jaren van hoe in Leiden het afval verwerkt werd. Al het afval
in grote zwarte zakken in één ondergrondse container. Verdeeld over de
stad vind je wel karton- en glasbakken, maar deze zijn niet bedoeld voor
ondernemers. Bovendien zijn er geen plastic containers. Werk jij ook in een
plaats waar de afvalscheiding niet toegankelijk of niet makkelijk geregeld is?
Gelukkig zijn er organisaties die je een handje kunnen helpen.
Via de stichting Duurzame
Horeca leerde ik de
Inzamelhelden kennen (www.
inzamelhelden.nl). Voor een
paar euro extra per maand
laat ik mijn afval dagelijks
gescheiden ophalen: plastic,
glas, GFT, karton en restafval.
Omdat ze dagelijks komen,
hoef ik dus niets op te slaan,
wat wel zo hygiënisch en
opgeruimd is.
Inzamelhelden is actief in verschillende grotere steden. Maar ook in kleinere
gemeenten zijn dergelijke initiatieven te vinden. Zo is er ook Greenwaste
(Homepage – Greenwaste).
Voor ondersteuning hierin kun je contact opnemen met stichting Duurzame
Horeca.

15. Samen in één pot
Koekjes, suiker, koffiemelk, honing, rietjes en sausjes: ze vinden het allemaal
niet erg om samen in één pot, doos, of verpakking te zitten. Het scheelt
enorm veel plastic en ander verpakkingsmateriaal als je stopt met het
gebruiken van single-use verpakte producten. Het is ook nog eens een stuk
goedkoper. Persoonlijk vind ik het ook heel fijn dat de lege verpakkingen niet
steeds wegvliegen bij het opruimen van mijn terras.

Onhygiënisch? Gebruik een tang, lepel of honinglepel.
Beperkt houdbaar? Zorg voor een goed afsluitende verpakking.
Kijk voor nog meer tips voor een duurzaam terras op: Plastic Vrij Terras
KIJKTIP: Zero Emission Stadslogistiek - Inzamelhelden – YouTube.
Inzamelheld legt uit hoe ze te werk gaan.
LEESTIP: MVO Horeca: Tips om afval in horeca te reduceren - Misset
Horeca

6. Bezorging en afhaal

16. Verpak vriendelijk
Als afhalen en maaltijdbezorging nog niet groots genoeg waren sinds de
komst van de grote bestelsites, dan zijn ze werkelijk groots geworden
sinds de eerste lockdown tijdens de coronapandemie. Misschien bied jouw
horecaonderneming deze optie pas
recentelijk aan. Of misschien ben je hier
al heel ervaren in. In elk geval, kun je een
mooie stap maken in verduurzaming door je
producten milieuvriendelijk te verpakken.
Vanwege de enorme vraag naar
verpakkingsmateriaal (disposables) zijn deze
ook steeds meer duurzaam te verkrijgen.
Ik heb veel van mijn duurzame disposables
gevonden via: Disposable Discounter.
Mocht je dergelijke producten te duur
vinden, dan kun je prijsafspraken maken
met de leverancier. Je producten gaan er qua uitstraling ook op vooruit! De
duurzame disposables zien er vaak een stuk chiquer uit dan de witte plastic
zakjes en bakjes.
Tip: stimuleer je klanten eigen ‘doggybags’ mee te brengen als ze komen
afhalen (bakjes, bordjes, dingen die ze al in huis hebben).

17. Ga op de elektrische toer
De bezorgrit van jouw onderneming naar de klant telt natuurlijk ook mee
in de belasting voor het milieu. Bezorg daarom met de meer duurzame
voertuigen zoals een (elektrische) fiets of een elektrische scooter, afhankelijk
van de afstand tot de klant. Is de aanschaf van zo’n voertuig te duur?
Overweeg dan om op afbetaling te kopen. Een andere optie is om deze
voertuigen te leasen.
Mijn brandstofscooter wil ik graag vervangen voor een elektrische scooter.
Momenteel ben ik bezig met het regelen van een afbetalingsregeling om deze
te kunnen financieren. Als je trouwens via een bestelsite laat bezorgen, zit je

qua duurzaamheid al redelijk goed: zij bezorgen vaak alleen met elektrische
fietsen.
De website ebiketogo.nl biedt prima betaalbare elektrische fietsen aan.
KIJKTIP: Benieuwd hoe een duurzaam verpakkingsmateriaal wordt
gemaakt? Check Kraft Disposables (howitsmade) - YouTube
LEESTIP: Nederlanders bereid meer uit te geven aan duurzame
bezorgmaaltijden | Horeca Magazine

7. Randprocessen

18. Kies de hoogste bank
Je zou misschien niet meteen denken aan duurzaamheid als het gaat om
de bank waar je jouw geld aan toevertrouwt. Maar ook hierin heb je iets te
winnen. Banken investeren hun geld, en maken hierin keuzes. Op de website
Eerlijke Geldwijzer zie je precies waarin acht grote banken in Nederland
investeren. De banken worden op 15 gebieden gescoord met een cijfer
van 1 tot 10. Zo scoort van Lansschot slechts een 3 op investeringen in
klimaatverandering en een 2 op investeringen in dierenwelzijn, terwijl de
Volksbank hoog scoort op alle gebieden. Maar ook de Triodos Bank doet het
goed op het gebied van klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn.
Overstappen naar een andere bank is vaak niet zo makkelijk als bijvoorbeeld
overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Maar als je naar
bovengenoemde ranking kijkt, is het zeker de moeite waard. Wie wil nou dat
hun geld bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in wapens?!

19. Zoek de juiste mensen
Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Elke ondernemer weet hoezeer
de sfeer in het team het wel en wee van een bedrijf kan beïnvloeden. Zorg
daarom dat je mensen aanneemt die jouw duurzaamheidswaarden delen. Je
kunt dan heel direct tijdens sollicitatiegesprekken vragen hoe de sollicitant
denkt over milieu en duurzaamheid. Maar vraag ook eens:
- Hoe zorg je dat je zo weinig mogelijk voedsel verspilt?
- Kun je je vinden in een veganistisch aanbod? Eet je zelf wel eens
veganistisch?
- Hoe draag jij bij een aan beter milieu?
Ook de spirit in jouw bestaande team kun je verduurzamen. Er zijn
verschillende duurzaamheidstrainingen op de markt voor horecapersoneel.
Ook de stichting Duurzame Horeca organiseert zulke trainingen. Neem
contact op via duurzamehorecanederland.nl.

20. Blurr ook duurzaam
Steeds meer horecaondernemers breiden hun core business uit door
aanvullende producten of merchandise te verkopen: blurring. Denk aan een
boekenwinkeltje in een koffietent, een restaurant dat zijn interieur en servies
verkoopt, of het café dat ook als slijter fungeert. Ook, of voorál, kan deze
aanvullende verkoop duurzaam zijn. Je begint deze dienst immers helemaal
vanaf de grond. Het kan soms heel lastig zijn om oudere gewoontes en
producten te verduurzamen. Maar met een frisse start gaat dit je zeker lukken!
In mijn broodjeszaak hebben we bijvoorbeeld draagtassen bedrukt met
ons logo. De tassen zijn van Fairtrade biologisch geteeld katoen. Een zeer
betaalbare, duurzame, en populaire merchandise!

21. Toon je groene kleur
Last but not least: laat elke duurzaamheidsstap die je zet, zien aan de
buitenwereld. Bijvoorbeeld door erover te posten op sociale media. Zo laat je
niet alleen aan jouw (potentiële) klanten zien dat je aansluit bij hun waarden,
maar breng je ook anderen op goede ideeën. Groen wordt steeds meer jouw
kleur. Schreeuw het van de daken!

KIJKTIP: Weet je zelf niet goed hoe te beginnen aan je sociale media
communicatie? Kijk dan eens naar een social content abonnement voor
horecaondernemers, zoals: Horeca socials makkelijk zelf doen | Lekker
Gastvrij Online (lekkersociaalmedia.nl)
LEESTIP: Heldere uitleg over hoe je precies overstapt naar een duurzame
bank van Milieudefensie, een invloedrijke klimaatorganisatie: klik hier

Ben jij na of tijdens het lezen van dit e-book ook duurzaam (door)
gestart? Deel dan jouw ervaringen met ons! Ook voor advies voor verdere
verduurzaming, kun je terecht bij stichting Duurzame Horeca.

Nawoord
Mijn duurzame doorstart is nog altijd in progress. Ik hoef niet meer glazig
voor me uit te kijken als een klant vraagt om een havermelk-latte. Maar er
staat nog steeds bacon op de kaart. Ik laat mijn afval gescheiden ophalen.
Maar ik ben nog niet overgestapt naar de meest duurzame bank. De oven
gebruikt minder stroom, terwijl de vaatwasser nog niet zover is. Mijn
verpakkingsmateriaal is biologisch afbreekbaar, maar ik verkoop nog wel
plastic flessen frisdrank. Ik maak een start als moestuinder, maar ik koop nog
niet alles lokaal in.
Onder de streep is mijn bedrijf dus nog lang niet klimaatneutraal. Daar zou
ik wel graag ooit willen komen. Voor mij is dat een duidelijk doel om voor
ogen te houden. Tot het zo ver is, doe ik ook aan klimaatcompensatie: je
compenseert dan jouw belasting op het milieu door iets anders wél goed te
doen. Check bijvoorbeeld eens: treesforall.nl, waar je per gereden rit je CO2uitstoot kunt compenseren door bomen te laten planten.
Op het pad van duurzaamheid ben ik nog niet waar ik wil zijn. Maar ik ben
al lekker op weg. En ik hoop dat jij je ook geïnspireerd voelt om je eerste of
volgende duurzaamheidsstappen te zetten.
Zie verduurzamen als de lange wandeling die het is: je bewandelt zelden één
recht pad. Soms sla je linksaf, soms rechtsaf. En met elk nieuw ontdekte
pad voeg jij een stukje toe aan jouw routeplanner. Je bent nooit helemaal
uitgewandeld, maar weet wel steeds beter jouw weg te vinden.

Bijlage: checklist
1. Go vegan: Zo veel mogelijk plantaardige alternatieven op de kaart
2. Vers van de ‘tap’: zet kraanwater op de menukaart
3. No more waste: koop zuiniger verse producten in (vaker in kleine
hoeveelheden)

4. Bereid niet te véél voor: pas de hoeveelheid voorbereiding aan op de
verwachte vraag van de dag

5. A little less is more:

serveer kleinere porties
bied het voorgerecht (gewoon in het klein) als hoofdgerecht aan
serveer bijgerechten los

6. Koop lokaal: koop zoveel mogelijk (verse) producten lokaal in
7. Zo goed als nieuw is ook goed: koop tweedehands interieur en
decoratie

8. Vergroen je vingers:

verbouw zelf groente, fruit en/of noten
koop een bijenkas voor eigen honing

9. Op naar groener g(r)as:
check de duurzaamheidsscore van jouw energieleverancier
stap over naar een duurzamere energieleverancier

10. Pas op voor groene was: dubbelcheck merken die zich ‘groen’ in
de markt zetten

11. Wek zelf energie op:

win advies in bij gemeente, energieleverancier, stichting Duurzame
Horeca of andere ervaringsdeskundigen
investeer in zonnepanelen of andere eigen energieopwekkers

12. Tijd voor een wissel: vervang apparaten die veel energie verbruiken.

13. Gebruik minder: verbruik minder energie en water
ledverlichting
verlichtingssensoren
vervang terrasverwarming door dekens
perlator op de kranen
waterloze urinoir
sensorkranen
isolatie van pand checken
strokengordijn

14. Verdeel en heers: laat je afval gescheiden ophalen
15. Samen in één pot: vervang single-use verpakte producten door 		
grootverpakkingen

16. Verpak vriendelijk:
verpak afhaal- en bezorgproducten met duurzaam materiaal
stimuleer klanten eigen ‘doggybags’ mee te brengen

17. Ga op de elektrische toer: bezorg op (elektrische) fiets of 		
elektrische scooter.

18. Kies de hoogste bank:
check de duurzaamheidsscore van jouw bank
stap over naar een duurzame(re) bank

19. Zoek de juiste mensen:
neem mensen aan die jouw duurzaamheids-waarden delen
vergroot de duurzaamheidsspirit in jouw bestaande team door een
training te volgen. Informeer bij de stichting Duurzame Horeca.

20. Blurr ook duurzaam: bied duurzame aanvullende diensten of 		
merchandise aan

21. Toon je groene kleur: beschrijf je duurzaamheidsstappen op sociale
media

