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huidige marktontwikkeling 
 
De wereld verandert razendsnel. Innoveren en inspelen op marktontwikkelingen is ’n 
absolute must voor iedere onderneming. ’n Greep uit de trends die relevant zijn in ons 
speelveld van verhuur en groen ondernemerschap. 
 
  
exit fossiel 
Het is sterk de vraag of oliemaatschappijen hun reserves die voor miljarden op de balans 
staan ooit nog te gelde kunnen maken. Lobbyisten roepen de grote investeerders op om 
te stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen. Ingegeven door klimaatverandering en 
CO2 uitstoot door menselijke activiteiten. Beleggers als Rockefeller en de 
pensioenfondsen willen niet meer beleggen in fossiel en wereldwijd ontstaat een 
massabeweging om geld uit de fossiele sector terug te trekken. 
 
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 aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. 
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. 
 
vintage 
Vintage is géén synoniem voor oude afgedankte spulletjes en stoffige kringloopwinkels. 
Vintage is hot en een trend die overal zichtbaar is. Niet alleen in kledingstijlen maar ook 
in nieuwe meubelontwerpen van de grote blauw-gele woonwinkel. 
 
consument als leverancier 
Veel consumenten nemen het heft in eigen hand. Denk aan energie-, streek- en zorg 
coöperaties en aan allerlei vormen van delen. Zoals kleding delen of auto’s delen. Maar 
ook met initiatieven als Thuisafgehaald, SnappCar, Peerby en AirDnD nemen 
consumenten het heft in eigen hand. 
 
foodtruck festival 
Tientallen mobiele keukens toveren een stadspark in no-time om tot een groot openlucht 
restaurant. Het lekkerste eten, de leukste live muziek en een variëteit aan 
theatervoorstellingen en vermaak maken van een Foodtruck festival een gezellige 
belevenis. Zang-, muziek- en theatertalent krijgt de kans om op het podium zijn of haar 
podiumkunsten te vertonen en bekend te worden in de eigen stad. 
 
vakmanschap & kwaliteit 
De jonge en veelal hoog opgeleide consument keert zich af van de door de industrie 
opgelegde eenheidsworst en kiest voor specialisatie. Begrippen als puur, duurzaam en 
biologisch horen daarbij. Steeds meer (jeugdige) ondernemers snappen dat, volgen hun 
hart en maken van hun passie hun beroep. Zo zie je deze omwenteling o.a. in frietland en 
koffieland. De cafetaria wordt een friteszaak en de lunchroom een hippe koffie hotspot. 
Maar ook het hamburgerrestaurant wordt getransformeerd tot een hippe burgerbar. In al 
deze formules speelt specialisatie en kwaliteit de hoofdrol. 
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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 van de bedrijfsvoering ingezet. Eerste uitgangspunt was een 
flinke reductie van de CO2 uitstoot. Sinds 2009 is de bedrijfsvoering klimaatneutraal. Na 
10 jaar vergroening is het ieder jaar een grotere uitdaging. 
 
Bij Triade Party Rent is een team van vier personen werkzaam. Dit komt neer op 3,5 FTE. 
Ons hechte team heeft veel eigen verantwoordelijkheid, hierdoor is er een laag 
ziekteverzuim. In 2015 kwam het ziekteverzuim op 1,2% (In 2014 0,39% & 2013 0,72%) 
 
 
dienstverbanden 
De dienstverbanden, variërend van 7 tot 19 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 en directe communicatie met de opdrachtgever. Deze manier van communicatie 
wordt door onze afnemers gewaardeerd. 
 
leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw van het vaste team loopt van 34 t/m 67 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 
Vanuit ROC Midden Nederland hebben we een derdejaars MBO student marketing en 
communicatie als stagiaire werkzaam gehad. Hij heeft als stage opdracht een 
klantentevredenheidsonderzoek en een concurrentie analyse uitgevoerd. Deze zijn 
afgerond met een 7,2 en een 7,5. 
 
Vanuit de Rotterdam Business school hebben twee studenten met de afstudeerrichting 
Circulaire Economie een onderzoek uitgevoerd onder onze leveranciers om te kijken in 
hoeverre het ownership van Triade Party Rent kon worden omgezet naar een usership.  
Het onderzoek is nog niet afgerond. Echter kunnen we wel alvast concluderen dat géén 
van onze leveranciers voornemens was om deze overstap te maken. De scriptie wordt in 
het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd. 
 
Een HBO studente van de Universiteit van Amsterdam van de afdeling Business 
Administration met als afstudeerrichting Marketing heeft ons benaderd om voor haar 
masterscriptie ’n vraaggesprek af te mogen nemen. De vraag die ze bij haar interview 
beantwoord wilde krijgen is of er over MVO wel oprecht wordt gecommuniceerd. Een 
extern onderzoek van bureau Globescan had aangetoond dat stakeholders wel interesse 
hebben in MVO, maar dat een groot gedeelte van de stakeholders twijfelt aan de 
eerlijkheid van deze communicatie. 
De uitkomsten van dit vraaggesprek zijn samen met de onderzoeken verwerkt in de 
masterthesis. 
 



Triade Party Rent sociaal jaarverslag 2015  
 

 

sponsoring 
 
Jaarlijks sponsoren we een aantal maatschappelijke organisaties. Hiermee bieden we 
organisaties en verenigingen de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien of met een 
activiteit geld op te halen voor een goed doel. 
 
We hebben dit jaar uitvoering gegeven aan onze matches van beursvloer Stichtse Vecht 
Aan scouting Niftarlake schonken we een flinke hoeveelheid restant bestek voor gebruik 
in hun clubhuis. De organisatie van kunstronde Vecht & Plassen gebruikte tijdens de 
opening van het expositie weekend ons glaswerk. En voor de organisatie van Vreeland 
750 jaar faciliteerden we partymaterialen voor de viering rond het jubileumjaar. 
 
Happietaria Utrecht is sinds 2003 één van onze vaste goede doelen. Het jaarlijkse door 
studenten gerunde vrijwilligers restaurant bracht in 2015 ruim euro 25.000,= op. De 
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 drietal keren als vrijwilliger meegeholpen. 
 
Daarnaast sponsoren we het glaswerk voor de borrel na afloop van kerstconcert voor het 
Johannes Hospitium in Vleuten. Maar ook plaatselijke sportverenigingen zoals 
tennisvereniging Luck Raeck, VV Maarssen, VV Elinkwijk en zwemvereniging Utrecht 
worden gesponsord door middel van een reclamebord langs de velden of een advertentie 
in het clubblad. 
 
Door de vluchtelingencrisis hebben veel maatschappelijke organisaties, acties en benefiet 
concerten opgezet om geld op te halen wat de vluchtelingen ten goede kwam. We 
hebben voor Theater de Rest een podium verzorgt voor een belangeloos optreden van 
zanger Spinvis in de voormalige brandweerkazerne in Maarssen. 
 
Uiteraard levert niet alle sponsoring direct geld op voor de organisatie of een goed doel. 
Voor het kerstdiner van Christelijke studenten vereniging Sola Scriptura hebben we het 
servies en glaswerk ter beschikking gesteld in ruil voor free publicity onder de studenten. 
 
 
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, waardoor er meer opdrachtgevers uit de 
eigen regio bediend moeten worden. 
Deze regio kenmerkt zich door een lage werkloosheid en een hoger dan gemiddeld 
besteedbaar inkomen. In de regio is veel werkgelegenheid in de diensten sector. 
Bovendien is er een hoge bevolkingsdichtheid en is het aantal éénpersoonshuishouden 
45% of meer. 
 
Veel accommodaties uit de hospitality branche zoeken een onderscheidende factor en 
certificeren zich. Mogelijkheid is een Green Key certificaat. Bij het hoogste level, de Green 
Key Gold, is tevens de verplichting om de keten te verduurzamen en aansluiting te 
zoeken bij duurzame contractpartners zoals cateraars, foodleveranciers 
partyverhuurbedrijven. 
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CO2 uitstoot 
 
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 vrachtauto heeft een grote invloed. 
 
De fiets is een goed en snel alternatief voor werk-werkverkeer en woon-werkverkeer Het 
gebruik van de fiets wordt gepromoot met een belastingvrije vergoeding van 19 cent. Het 
percentage groene kilometers woon-werkverkeer in 2015 bedraagt ongeveer 34%. 
Het werk-werkverkeer laat een heel andere verdeling zien. Zo is het openbaar vervoer 
goed voor maar liefst 61% en fietsen & lopen voor 35%. Het autogebruik is hier de 
hekkensluiter met slechts 4%. Het werk-werkverkeer wordt voornamelijk door de 
eigenaar van Triade Party Rent gemaakt en die heeft zéér groene genen. 
 
Het fietsverbruik voor woon-werkverkeer is in 2015 met 8 % toegenomen. Dit is toe te 
schrijven aan een stagiaire die voornamelijk van de fiets gebruik heeft gemaakt. 
 
 
behaalde groene doelen 
 
Omdat de groene stroom die Triade Party Rent gebruikt vanaf 2015 niet meer meetelde 
voor onze CO2 reductie en zogenaamde sjoemelstroom bleek te zijn, hebben we op 
maandag 18 mei 2015 de overstap gemaakt naar HollandseWind. Deze groene stroom 
van Eneco is windenergie met een Milieukeur certificering. Deze overstap is goed voor 
een reductie van 6,5 ton CO2 per jaar. 
 
Om in te zetten op een verdere afvalreductie hebben we dit jaar het kapotte servies wat 
normaal gesproken in het restafval verdween apart afgevoerd. Dit wordt aan een 
recycling bedrijf aangeboden als schoon puin. In totaal betrof het 120 kg herbruikbaar 
puin wat dient als nieuwe grondstof voor de wegenbouw. 
 
 
uitdagingen voor 2016 
 
Onze verpakkingsfolie 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 verpakkingsfolie innemen zodat dit bij onze afvalverwerker aangeleverd 
kan worden als nieuwe grondstof voor hergebruik. Veel van onze opdrachtgevers zoals 
cateraars en locaties hebben géén mogelijkheid voor hergebruik en daardoor is 
inzameling & hergebruik door onze opdrachtgevers op locatie géén optie. 
 
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 je ongevalsrisico af. 
 
 
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 | eigenaar Triade Party Rent | 28 januari 2016 
 


