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huidige marktontwikkeling 
 
Innoveren van bedrijfsprocessen om in te spelen op marktontwikkelingen is belangrijk 
voor iedere onderneming. Met name kleinere ondernemingen hebben het vermogen om 
hun organisatie snel aan te passen als de markt daarom vraagt. 
Welke trends en ontwikkelingen zijn relevant voor Triade Party Rent?  
 
 
kopen bij klein bedrijf in de lift 
Je komt ze tegen op festivals, soms hebben ze een eigen zaakje om de hoek of anders 
bieden ze hun producten wel rechtstreeks aan via hun website. Foodtruckeigenaren, 
freelance-koks, speciaalbierbrouwers en worteltaartbakkers zijn er tegenwoordig in 
overvloed. 
Hoewel de nieuwe “kruideniers” allemaal zo hun eigen specialiteiten hebben, hebben ze 
één ding met elkaar gemeen: ze zijn begonnen vanuit passie. En dat gaat hand in hand 
met een brede maatschappelijke trend: consumenten vinden gezond, vers en lekker eten 
belangrijker. 
bron http://www.ad.nl/binnenland/kopen-bij-klein-bedrijf-in-de-lift~a514743c/ 
 
 
circulaire economie 
Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare 
grondstoffen komt er een nationaal grondstoffenakkoord. Staatssecretaris Dijksma 
(Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) gaan afspraken maken 
met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om tot een honderd 
procent circulaire economie te komen. 
Een mooi voorbeeld van de circulaire economie in de dagelijkse praktijk is het Repair 
Café, waar veelal met eenvoudige ingrepen de levensduur van apparaten een nieuwe 
boost krijgt. 
bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/14/kabinet-nationaal-
grondstoffenakkoord-voor-recycle-economie-in-2050 
 
 
duurzaam vastgoed 
De acties van banken om in 2023 alleen nog in duurzaam vastgoed te investeren vloeit 
voort uit de klimaatakkoord van Parijs. Vastgoed zorgt voor 18 procent van de CO2 
uitstoot in Nederland. Verduurzaming levert dus veel milieuwinst op. De banken 
verwachten dat kantoorpanden met een energielabel lager dan C sneller in waarde zullen 
dalen, omdat huurders eerder geneigd zijn om te kiezen voor een pand met een groen 
energielabel. 
bron: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/finance/19867/ing-alleen-vastgoed-met-groen-
energielabel-financieren 
 
 
fossiel brandstoffen, hoe lang nog? 
De druk op olie- en gasbedrijven om een groene koers te varen, neemt verder toe. Vooral 
nu aandeelhouders steeds vaker van zich laten horen. Kleine aandeelhouders verenigen 
zich om op de aandeelhoudersvergadering een motie in te kunnen dienen dat alle winst 
moet worden geïnvesteerd in duurzame energie. 
bron: http://nos.nl/artikel/2106551-beleggers-duwen-fossiele-bedrijven-de-groene-kant-
op.html 
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de organisatie 
 
Triade Party Rent is opgericht op 1 april 1994 als VOF van drie compagnons. Eerst drie 
jaren in de avonduren naast een baan in loondienst, daarna voortgezet door twee 
compagnons als “eigen zaak”. In 2005 heeft de huidige eigenaar zijn compagnon 
uitgekocht en is de verhuur van partygoederen de hoofdactiviteit geworden. 
 
In 2006 is de vergroening ingezet, wat in 2009 resulteerde in een klimaat neutrale 
bedrijfsvoering. In 2016 hebben we een CO2 reductie bereikt van ruim 50% t.o.v. van 
startjaar 2006. MVO speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. We willen bijdragen 
aan de economische, ecologische en sociale belangen van ons bedrijf en onze 
stakeholders. 
 
 
medewerkers 
De dienstverbanden, variërend van 8 tot 20 jaar, zorgen voor verbondenheid met onze 
opdrachtgevers. Het personeel heeft veel eigen verantwoordelijkheid. Op locatie kunnen 
daarom beslissingen worden genomen zonder tussenkomst van “kantoor”. Dat zorgt voor 
snelle, directe en persoonlijke communicatie met onze opdrachtgevers. 
 
Bij Triade Party Rent is een team van vier personen werkzaam. Drie fulltimers inclusief de 
eigenaar en één parttime administrateur voor één dag in de week. Het ziekteverzuim is 
dit jaar weliswaar iets hoger dan vorig jaar, maar nog steeds erg laag! Het verzuim door 
ziekte is dit jaar 1,43% en in 2015 was het 1,20%. 
 
 
leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw van ons team loopt uiteen van 35 t/m 68 jaar. Er zijn alleen mannen 
werkzaam. Naast ons vaste team bieden we MBO- en HBO studenten de mogelijkheid om 
zowel intern als extern ‘n stage bij ons te lopen. Tevens stellen wij ons open voor het 
meedoen aan onderzoeken voor scriptie- en master studenten. 
 
 
stagiaires en marktvragen 
Een vierdejaars MAVO student van Het Niftarlake College in Maarssen had voor haar 
profielwerkstuk over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog input nodig. We 
hebben haar uiteraard een flink eind op weg geholpen. 
 
 
sponsoring 
 
Ieder jaar ontvangen we diverse aanvragen van maatschappelijke organisaties en 
verenigingen voor het sponsoren van hun activiteiten. De uitdaging is om samen met de 
aanvrager een juiste invulling te geven aan de sponsoring.  
 
De opening van Kunstronde Stichtse Vecht vond dit jaar plaats in ’s Graveland. De 
statafels en het glaswerk voor de openingsborrel hebben we gesponsord in ruil voor Free 
Publicity op hun website, de flyers en de Facebook pagina van de Kunstronde. 
 
Daarnaast sponsoren we jaarlijks het glaswerk voor de borrel na afloop van kerstconcert 
voor het Johannes Hospitium in Vleuten. Maar ook sportverenigingen zoals 
tennisvereniging Luck Raeck en zwemvereniging Utrecht sponsoren we door middel van 
een advertentie in hun clubblad. En de sponsoring van VV Maarssen, VV Elinkwijk en CSV 
Viod bestaat uit een reclamebord langs de voetbalvelden. 
 
Eén van de matches van beursvloer Stichtse Vecht was het sponsoren van de barbecue 
van Reinaerde de Werkspecht in september 2016. In ruil voor het leveren van servies en 
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bestek voor de barbecue ontvingen we tijdens de kerst vijf overheerlijke kerststollen voor 
onze collega’s. 
 
 
Happietaria Utrecht 
Sinds 2003 is dit één van onze vaste goede doelen. De locatie van Happietaria was deze 
editie het voormalige verzorgingshuis van de Lichtkring aan de Eijkmanlaan in Utrecht. 
 
Dit jaar werd Happietaria onder het toeziend oog van veel pers geopend door Kardinaal 
Eijk. De opbrengst van ruim 52.000,= was dit jaar bestemd voor Burundi, een land in 
Centraal Afrika waar een goede drinkwatervoorziening zal worden aangelegd. 
Onze sponsoring in natura bestaat uit het leveren van partymaterialen om het restaurant 
gedurende 5 weken te kunnen runnen. 
 
Dit jaar heeft Mark van der Horst, eigenaar van Triade Party Rent, ook een viertal keren 
als vrijwilliger meegeholpen in de spoelkeuken. 
 
 
Verkeerstuin Utrecht 
In de verkeerstuin in Utrecht kregen kinderen sinds 1963 verkeersles. Het doek viel nadat 
de gemeente Utrecht besloot de subsidiekraan dicht te draaien.  
 
Na een succesvolle doorstart door een initiatiefgroep is er nu een “nieuwe” verkeerstuin 
die zich meer gaat richten op kinderen vanaf drie jaar én ouderen. Voorheen richtte de 
verkeerstuin zich op kinderen uit groep 7 en 8. Maar ook voor allochtonen en 
vluchtelingen is dit afgesloten circuit een prima plek voor fietslessen.  
 
“Voor de horecagelegenheid zoeken we nog parasols, stoeltjes en tafeltjes. Als er 
bedrijven zijn die ons daarin willen sponsoren, dan doen we ook wat terug, bijvoorbeeld 
de organisatie van een bedrijfsuitje,'' aldus Astrid van Maarsseveen namens de 
initiatiefgroep, in het AD – Utrechts Nieuwsblad van zaterdag 24 september 2016.  
 
Dit artikel pikte we op uit de media en nu heeft de verkeerstuin de beschikking over 
tuinstoelen, Parijse lantaarns en kleurige parasols. Zo eenvoudig kan circulair zijn. 
 
 
onderwijs 
 
Een heftruckcertificaat is niet wettelijk verplicht. Echter is een werkgever volgens de 
Arbowet wel verplicht om aan werknemers een juiste instructie te geven voor het veilig 
werken met een vorkheftruck. Reden genoeg om een “veiligheidstraining vorkheftruck” 
een vast onderdeel te maken van het opleidingstraject en één keer per vijf jaar een 
opfriscursus aan te bieden. 
 
 
afzetmarkt 
 
Door onze klimaatneutrale werkwijze en de focus op een lage CO2 uitstoot ligt ons 
werkgebied in de regio groot Utrecht. Niet het uitbreiden van de regio is onze 
doelstelling, maar het inbreiden van de regio. Zodoende kunnen ook de transportkosten 
concurrerend blijven en de kosten voor arbeidsloon laag. 
 
Voor 2017 staat de introductie van een nieuwe responsive website op de planning. Op 
iedere device een herkenbare opmaak en de mogelijkheid om eenvoudig te bestellen 
door betere klantlogin. Met een trendy ontwerp kan digitaal worden ingezet op een 
grotere bekendheid in de regio.  
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transport 
 
De CO2 uitstoot van ons transport heeft een grote invloed op onze totale uitstoot. 
Reductie maar ook marktconforme transport tarieven gaan hand in hand. Zo wordt 
transport naar dezelfde wijk of naar dezelfde locatie gecombineerd. Ook het compact 
transporteren en het economisch laden van de vrachtwagen heeft een invloed. 
 
 
fiets als alternatief 
Voor mei 2017 staat de levering van een nieuwe vrachtwagen op de planning. Deze zal 
niet meer, zoals eerder gebruikelijk was worden teruggekeurd naar B-rijbewijs. 
Vooruitlopend gaan de drie collega’s welke frequent met de nieuwe vrachtwagen rijden 
een C1 rijbewijs halen. Hierdoor kan het totale laadvermogen beter worden benut. 
De vrachtwagen is voorzien van een schonere euro VI motor. Hierdoor is er géén 
belemmering om te rijden in milieuzones van binnensteden & in beurshallen. 
 
Het gebruik van de fiets als een groen en gezond alternatief voor de auto wordt 
gepromoot met een kilometer vergoeding van 19 cent. Desondanks zien we door deze 
vergoeding de groene kilometer helaas niet toenemen. Autorijders blijven autorijders, 
daar is de financiële prikkel te klein voor. 
Het aandeel fietskilometers woon-werkverkeer in 2016 bedraagt 29%. Het werk-
werkverkeer laat daarentegen een veel groenere verdeling zien. Zo is het openbaar 
vervoer goed voor 62%, fietsen en lopen voor 31% en het autoverbruik is de 
hekkensluiter met ruim 6%. Het werk-werkverkeer wordt voornamelijk door de eigenaar 
van Triade Party Rent gemaakt en die heeft zéér groene genen. 
 
 
behaalde doelen 
 
Onze verpakking afkomstig van o.a. bestek & servies en de wikkelfolie van de 
rolcontainers is prima geschikt voor hergebruik. In overleg met onze opdrachtgevers 
gaan we schone folie innemen zodat dit bij onze afvalverwerker aangeleverd kan worden 
als nieuwe grondstof voor hergebruik. Veel van onze opdrachtgevers zoals cateraars en 
locaties hebben géén eigen mogelijkheid voor hergebruik en daardoor is inzameling & 
hergebruik door onze opdrachtgevers op locatie géén optie. Het past in de verdere 
vergroening van de bedrijfsvoering. 
 
Door de overstap van sjoemelstroom naar Eneco Hollandse wind in 2015, ontstond er 
over de jaren 2009 t/m 2013 een gat van 35 ton CO2 wat nog niet gecompenseerd was. 
Dat hebben we inmiddels rechtgetrokken en onze CO2 uitstoot en de compensatie is in 
evenwicht. 
 
De recycling van het defecte servies is 2015 gestart als pilot, Met ingang van januari 
2016 ‘n vast onderdeel van de afvalreductie Met een grijze 120 liter container wordt het 
servies met schade apart gehouden en éénmaal per jaar ter recycling aangeboden. In 
2015 totaal 120 kg en in 2106 totaal 80 kg. 
 
Omdat brandblussers uit de verhuur, na gebruik van 10 jaar trouwe dienst niet meer 
hervult kunnen worden hebben we de overstap gemaakt naar brandblussers gevuld met 
Eco schuim met ’n Milieukeur. De oude blussers gevuld met CO2 bluspoeder bieden we 
aan als chemisch afval om te worden gerecycled. 
 
Het aandeel restafval is dit jaar ondanks onze inspanning voor afvalscheiding met 30% 
toegenomen tot 383 kg. Dit is te wijten aan een inhaalslag met het afvoeren van oude 
tafelbladen en het afvoeren van verpakkingsafval van de inkoop van patioheaters. 
Het aandeel recyclebaar afval is met ruim 1700 kg redelijk constant. Ruim 480 kg afval 
wat niet recyclebaar is. 
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nieuwe uitdagingen 
 
Soms blijkt een iets eenvoudigs toch ingewikkelder als je had gedacht. Het retournemen 
van het verpakkingsfolie van de opdrachtgevers is zo’n issue. De prioriteit bij de 
opdrachtgevers is laag en door wisseling van de partymanagers raken de gemaakte 
afspraken in de vergetelheid. Voor het komende jaar zetten we deze actie wederom op 
onze wensenlijst. 
 
De CO2 uitstoot afkomstig van het transport maakt een groot gedeelte uit van onze 
totale uitstoot. Onze chauffeurs krijgen een cursus “zuinig rijden” beter bekend als “het 
nieuwe rijden”. Hierdoor is een brandstofbesparing tot 10% mogelijk, draag je bij aan een 
schoner milieu en neemt ook nog eens het ongevalsrisico af. 
 
Ongeveer de helft van ons kantoorafval bestaat momenteel uit GFT. Dit is eenvoudig  te 
scheiden, daarom gaan we GFT in het nieuwe jaar apart houden. Handigste zou zijn om 
dit via het reguliere ophaalschema van Stichtse Vecht af te laten voeren. 
 
Nieuwe bakwagens lieten we normaliter terugkeuren van C rijbewijs naar B rijbewijs. Het 
nadeel is echter dat er zeer weinig laadvermogen overblijft omdat het lege gewicht van 
de bakwagen al bijna tegen de 3500 kg loopt. Aangezien we voor het komende jaar een 
nieuwe bakwagen gaan aanschaffen, gaan we gelijk investeren in het behalen van een C1 
rijbewijs van drie van de vier collega’s. 
 
Als frisse aanvulling op ons  team vinden we een stagiair een must. Helaas hebben we in 
2016 géén stageplaats kunnen vervullen, wegens gebrek aan belangstelling. Als de 
uitstraling van onze website vernieuwd is en tevens de werkomschrijving op Stagemarkt 
herschreven is, ga ik ervan uit dat we in het komende jaar de stageplaats kunnen 
invullen. 
 
 
tot slot 
 
Voor dit sociaal jaarverslag zijn slechts enkele relevante onderwerpen besproken. Een 
volledig en actueel overzicht van onze MVO & MBO inspanningen staat op 
http://www.triadepartyrent.nl/mvo/ 
 
Mark van der Horst - Triade Party Rent – vrijdag 17 maart 2017 
 


