
Bij FOS Open Scouting hebben we 

aandacht voor een duurzame organisatie 

van evenementen en cursussen. 

Volg het pad der duurzaamheden en 

ontdek welke zaken je al goed aanpakt

 en waar je nog aan kan sleutelen.

DUURZAAMHEIDSPAD

EVENEMENTEN



We stellen een duurzaamheidscoördinator aan die in alle facetten van de organisatie de

aandacht blijft vestigen op duurzaamheid. Wanneer andere prioriteiten voorrang krijgen,

blijft deze persoon op het ecologische aspect hameren. 

We beperken ons papierverbruik tijdens vergaderingen. We werken zoveel mogelijk digitaal!

Is het noodzakelijk om fysiek samen te komen? 

Is het centraal gelegen voor de deelnemers van de vergadering? 

Is het vlot bereikbaar met het openbaar vervoer?

We kiezen onze vergaderlocatie bewust.

Als we een hapje en een drankje voorzien tijdens de vergadering 

houden we rekening met het FBLZ-principe.

We geven voorkeur aan digitale promo. 

We beperken drukwerk (affiches, flyers) door op voorhand precies te berekenen hoeveel

we nodig hebben. 

We kiezen voor klimaatneutraal drukwerk dat gegarandeerd wordt door het CO2-

Vinçotte label. 

We versturen tickets digitaal en valideren die ook digitaal. 

Tijdens het evenement voorzien we info via apps i.p.v. folders. 

Werken we met gadgets voor deelnemers of medewerkers? Dan hebben we aandacht

voor het duurzame aspect (geen afval, geen tijdelijk karakter, duurzame producent,…).

Promo en drukwerk:

We kiezen voor bewuste sponsors (fair-trade, lokaal, goed doel, ecologisch …).

We maken onze aandacht voor duurzaamheid bekend bij de deelnemers. Dit kunnen we doen

door een pagina over duurzaamheid op de website van het evenement te plaatsen. We

bieden tips aan om zich duurzaam naar het evenement te verplaatsen. 

VOORBEREIDING

Fair-trade 

Bio 

 Lokaal

Zero-waste
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We kiezen voor een gemakkelijk bereikbare locatie en houden rekening met het STOP-

principe. 

We vermijden overbodige of extreme geluidshinder. 

We dragen zorg voor de plantengroei en gebruiken paden. Op die manier beschermen we

de leefomgeving van wilde dieren. 

We houden rekening met de buren. 

We plaatsen voldoende vuilnisbakken. Zo vermijden we zwerfvuil. 

We zorgen voor voldoende toiletvoorzieningen om wildplassen tegen te gaan. 

We kiezen een locatie met een kleine impact op de omgeving.

We kiezen voor een locatie die houder is van een duurzaam label (vb.: Groene sleutel).

We kiezen een locatie op maat van ons evenement. Een te kleine locatie zorgt voor een te

grote impact op het milieu.

Er is minder transport nodig voor logistiek materiaal. 

Sanitaire voorzieningen zijn aangesloten op de riolering. 

Er is drinkbaar kraantjeswater aanwezig. 

We kiezen voor een locatie met zoveel mogelijk faciliteiten.

LOCATIE

Stappen

Trappen

Openbaar vervoer

Personenwagen

1.

2.

3.

4.
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ENERGIE

We verkiezen groene energie via het net. 

We verkiezen energie van het net tegenover een generator. 

Is een generator de enige mogelijkheid? Dan kiezen we voor de minst vervuilende

brandstof.

We zoeken een locatie met aandacht voor duurzame energie (groene sleutel).

We gebruiken spaarzame lampen (LED > gloeilampen). 

We verwarmen de ruimtes niet nodeloos, we doen liever een extra trui aan. 

We doen de deuren steeds dicht en doen het licht pas aan wanneer nodig.

We vermijden energieverspilling.

We overwegen om onze CO2-uitstoot te compenseren door te doneren aan boom-

plantprogramma's.

WATER

We gebruiken douches met een timer (drukknoppen). 

We vermijden activiteiten waar je veel water voor nodig hebt (waterspelletjes). 

We vermijden te veel water bij het afwassen.

We vermijden waterverspilling.

We verwerken ons afvalwater. Indien er riolering is, geen probleem. Is die er niet, dan gaan

we op zoek naar een manier om het water te zuiveren alvorens we het terug in de natuur

lozen.  

We gebruiken eco-producten om te kuisen, voor de afwas en in het sanitair.

Droge wc’s (geen gebruik van chemische reinigingsmiddelen). 

Gerecycleerd wc-papier.

In onze sanitaire voorzieningen geven we de voorkeur aan: 
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VERVOER

We werken samen met lokale leveranciers om onze transportimpact te beperken. 

We werken een transportplan uit om efficiënt materiaal te vervoeren. 

We doen eens zot en zoeken transport op LPG, waterstof of elektriciteit.

Logistiek: 

ETEN & DRINKEN

We werken samen met een lokale drankenhandel die producten levert met aandacht voor

het FBLZ-principe of we kopen die producten zelf aan.

We werken volgens het STOP-principe. 

Is het nodig dat we met personenwagens rijden? Carpoolen maar! 

We belonen deelnemers die hun auto thuis laten (bijvoorbeeld met een drankbonnetje). 

We communiceren op voorhand hoe men zonder auto op ons evenement geraakt. 

We zorgen voor voldoende veilige fietsenstallingen. 

Indien nodig voorzien we zelf openbaar vervoer. 

We vragen parkeergeld aan deelnemers die met de auto komen.

Personen: 

We gebruiken herbruikbaar servies en werken niet met wegwerpbekers! We kiezen voor glas

of herbruikbare bekers.

We bieden gratis kraantjeswater aan.

We gebruiken geen rietjes of servetten.

We kopen zoveel mogelijk in bulk en gebruiken het FBLZ-principe.

We kiezen voor: Vegetarisch > Kip > Varken > Rund.

We gebruiken op voorhand voedsel-calculators om juiste hoeveelheden te berekenen. 

We schenken resten aan de voedselbank of delen ze uit aan deelnemers.

We vermijden voedselverspilling: 
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MATERIAAL

Refuse - Reduce -

Reuse (repair) - 

Recycle - Rot

We gebruiken het 5R-principe. Zo geven we de voorkeur aan 

herbruikbaar materiaal tegenover materiaal dat je kan recycleren. 

Nog beter is zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken. 

AFVAL

PMD, GFT, papier en karton, compost, …

We informeren deelnemers helder en duidelijk hoe te sorteren.

We plaatsen onze vuilnisbakken zo strategisch mogelijk

We sorteren ons afval.

Haal alles wat je koopt, gebruikt, maakt of voorziet door de duurzaamheidsfilter en stel jezelf

de vraag: Hebben we dit echt nodig ? Creëert dit een meerwaarde die te verantwoorden is? Is

er een duurzamer alternatief? Is het iets dat we later ook nog kunnen gebruiken? 

We geven voorkeur aan tweedehands materiaal.

Voordat we iets aankopen bekijken we eerst of we het niet ergens kunnen lenen of huren. 

DIY: we maken gebruik van gerecupereerde materialen.  

Materiaal geven we een tweede leven.

We stellen een eco-team aan die ludieke acties opvoert en een oogje in het zeil houdt. 

We sensibiliseren actief rond zwerfvuil. 

We voorzien rookzones en duidelijke asbakken. 

We installeren een kauwgomboom. 

We gebruiken geen confetti, snippers, ballonnen …. 

We laten slechts twee dingen achter: niets en dank u! 
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Op basis van het duurzaamheidspad evalueren we na ons evenement alle aspecten. We

noteren aandachtspunten voor de volgende editie. 

EVALUATIE

FBLZ-PRINCIPE

STOP-PRINCIPE

5R-PRINCIPE

Fair-trade

Bio

Lokaal

Zero-waste
Stappen

Trappen

Openbaar vervoer

Personenwagen

1.

2.

3.

4.

Refuse - Reduce - 

Reuse (+repair) - 

Recycle - Rot
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