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relevante marktontwikkeling 
 
Marktontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Kleine en in eerste instantie 
onbelangrijke start-ups, zijn in no time volwaardige ondernemingen. Huidige 
ontwikkelingen zijn veelal de indirecte gevolgen van de financiële crisis waar innovatieve 
bedrijven op inspelen. 
 
 prijzen & prijsdruk 

Door de digitalisering zijn de prijzen voor potentiele afnemers transparant en 
makkelijk voorhanden. Ook de economische crisis heeft een daling van de prijzen 
tot gevolg. 
 
innovatie 
Afnemers vragen om een andere manier van voedselbeleving, drinken en feesten. 
Om in te kunnen springen op deze veranderingen vraagt dit een andere 
benadering van de verhuur. 
De snel wisselende vraag heeft een kortere productlevenscyclus tot gevolg en de 
tijd om met een product winst te kunnen maken is kleiner, zeker als de product 
introductie (te) lang op zich laat wachten. 

 
circulaire economie 
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en 
waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, 
waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden 
vernietigd. 

 
deeleconomie 
Het bezitten van spullen is uit, delen van spullen is hip. We zullen steeds minder 
naar de winkel gaan voor de spullen die we nodig hebben. We hebben spullen in 
overvloed en alles is te leen. Met de opkomst van mobiel internet en sociale media 
is de drempel om spullen te lenen enorm verlaagd en langzaam gemeengoed aan 
het worden. 
 
herkomst van materialen 
Burgers willen vat krijgen op hun eigen leven en zoeken naar nieuwe manieren 
voor o.a. voedselvoorziening & duurzame energie. Zo wordt de particulier een 
producent van z’n eigen behoeften. De trend naar de herkomst van materialen is 
in andere branches ook zichtbaar. Particulieren hebben interesse in het verhaal 
achter de ondernemer en het product. 
 
vergrijzing 
Volgens het CBS zal vanaf 2013 het aantal ouderen versneld toenemen. 
Bovendien zal het aandeel 65-plussers onder de niet westerse allochtone 
bevolking in komende decennia sterk toenemen. 

 
Klantwensen  
Om afnemers te binden moet er meer service geboden worden voor hetzelfde 
geld. Afnemers zijn veeleisender en mondiger qua levertijden. Bovendien is de 
trend zichtbaar dat er steeds meer last minute besteld wordt. 
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organisatie 
 
Triade Party Rent is opgericht als VOF met drie compagnons. Na eerst drie opstart jaren 
in de avonduren, voorgezet door twee compagnons. In 2005 heeft de huidige eigenaar 
z’n compagnon uitgekocht en is de verhuur van partygoederen de hoofdactiviteit 
geworden. Tevens is in 2006 de vergroening van de bedrijfsvoering ingezet. 
 
Bij Triade Party Rent zijn vier personen werkzaam. Dit komt neer op 3,5 FTE. Door het 
kleine en hechte team heeft het personeel veel eigen verantwoordelijkheid. Het 
ziekteverzuim is zeer laag; 0,75% in 2013. 
Er is een grote verbondenheid met het bedrijf, de dienstverbanden lopen uiteen van 5 – 
17 jaar. De leeftijdsopbouw van het team loopt van 32 – 65 jaar er zijn alleen mannen 
werkzaam. 
 
Naast het vaste team bieden we MBO- en HBO studenten de mogelijkheid om stage bij 
ons te lopen. Veelal zijn dit studenten in de studierichting marketing & communicatie. 
 
 
sponsoring 
 
Door maatschappelijke organisaties te steunen in de vorm van sponsoring, bieden we hen 
de mogelijkheid activiteiten te ontplooien of met een activiteit geld op te halen voor een 
goed doel. Happietaria Utrecht is één van die goede doelen. Dit jaarlijkse door studenten 
gerunde vrijwilligers restaurant sponsoren we sinds 2003 met huurmaterialen in natura. 
Daarnaast sponsoren we al een aantal jaren het kerstconcert voor het Johannes 
Hospitium in Vleuten. 
 
Bij een aantal sportclubs in de regio zijn we bordsponsor of adverteren we in het clubblad. 
Naast de reguliere sponsor aanvragen ondersteunen we een jaarlijks een aantal spontane 
aanvragen voor sponsoring. In 2013 was dit o.a. de rally Doornburgh Experience. 
 
 
afzetmarkt 
 
Door onze klimaatneutrale werkwijze en de focus op een lage CO2 uitstoot ligt ons 
werkgebied in de regio groot Utrecht. Deze regio kenmerkt zich door een lage 
werkloosheid en een hoger dan gemiddeld besteedbaar inkomen.  
Veel zakelijke accommodaties certificeren zich d.m.v. een Green Key certificaat. Deze 
organisaties verplichten zich tevens om de keten te verduurzamen en zoeken aansluiting 
bij duurzame contractpartners zoals cateringbedrijven en partyverhuurbedrijven. 
 
In Utrecht is sinds 2011 een convenant duurzame hospitality. Het doel is te werken aan 
energiebesparing en andere duurzame maatregelen voor congreslocaties, theaters, 
filmhuizen, podia, enz. Hierdoor wordt duurzaam ondernemen langzaam gemeengoed en 
ontstaat een grotere en groene afzetmarkt. 
 
 
energie en brandstof 
 
Om de transportkosten voor de afnemer betaalbaar te houden worden transporten zoveel 
mogelijk gecombineerd. Dit scheelt tevens CO2 uitstoot.  
Het werk-werkverkeer en het woon-werkverkeer wordt gepromoot door deze te belonen 
met een belastingvrije vergoeding van 19 cent per kilometer. 
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behaalde doelen in 2013 
 
In 2006 hebben we de verduurzaming ingezet. In deze jaren hebben we nagenoeg al het 
“lage fruit” geplukt en de uitdaging om verder te vergroenen wordt ieder jaar groter. 
Desondanks is het dit jaar weer gelukt om onze CO2 verder te reduceren. De CO2 
reductie ten opzichte van het startjaar 2006 bedraagt 48,8% En zakte van 29,1 ton CO2 
in 2006 naar 14,9 ton CO2 in 2013. 
 
Eén van de actiepunten was de afvalreductie, dit resulteerde in minder restafval. 
Hierdoor kon de lediging frequentie van het restafval worden opgerekt naar één keer per 
vier weken. De hoeveelheid restafval is bijna 50% gereduceerd ten opzicht van 2011. En 
verminderde van 3619 kilo restafval in 2011 naar 1840 kilo in 2013. 
 
 
doelen voor 2014 
 
Ons servies en bestek wordt hygiënisch verpakt in kratten en de rolcontainers worden 
ingeseald met wikkelfolie. We zadelen onze opdrachtgevers op met veel 
verpakkingsafval, wat na gebruik op locatie veelal in het restafval verdwijnt. Zonde van 
de grondstof en prima geschikt voor hergebruik. In overleg met onze opdrachtgevers 
gaan we deze schone folie innemen zodat dit bij onze afvalverwerker aangeleverd kan 
worden als nieuwe grondstof voor hergebruik. 
 
De verduurzaming van onze bedrijfsvoering is onderdeel van de dagelijkse 
werkzaamheden. Bovendien hebben we sinds de verduurzaming in 2006 veel kennis 
opgebouwd op dit terrein. Kennis die we prima kunnen vermarkten/gebruiken om ook de 
bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers te verduurzamen. Zodoende verduurzaamt de 
hele keten en dit verhoogt de binding met Triade Party Rent als contractpartner. 
 
Vooralsnog zijn we het enige verhuurbedrijf in Nederland dat op deze uitgebreide schaal 
bezig is met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Om aan te geven dat het hier niet 
om “greenwashing” gaat, is labelen of certificeren door een onafhankelijke instantie een 
mogelijkheid. Bijkomend voordeel is dat het ons ook scherp houdt om doelen na te 
streven. 
 
Meer draagvlak creëren bij de medewerkers zodat er ook vanuit die kant nieuwe ideeën 
geopperd worden.  
 
In onze huisstijl komt de onderscheidende groene bedrijfsvoering niet tot uitdrukking. 
Onderzoeken of we dit beter kunnen communiceren of dat we dit zou houden en beter 
niet communiceren. 
 
 
Tot slot 
 
Bij Triade Party Rent merken we regelmatig dat de voorsprong op dit gebied een steeds 
grotere rol speelt. Het volledige overzicht met praktische voorbeelden staat op 
http://www.triadepartyrent.nl/mvo/ 
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