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huidige marktontwikkeling 
 
Om in te spelen op marktontwikkelingen is innovatie belangrijk voor iedere onderneming.  
Welke trends en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er voor Triade Party Rent relevant?  
 
 
tweedehands kleding is de norm 
Via United Wardrobe vliegen wekelijks duizenden tweedehands artikelen over de digitale 
toonbank: van gebruikte zonnebrillen, sneakers en jeans tot T-shirts. In drie jaar tijd is het 
al uitgegroeid tot een enorme ‘online kledingkast’ met zo’n 600.000 gebruikers in 
Nederland, België en Frankrijk. 
Waar vroeger tweedehands kleding werd geassocieerd met viezig of armoede, houden 
jonge meiden er tegenwoordig een heel andere mening op na. Het is trendy en hip: er is 
een levendige handel ontstaan in ‘oude’ modeartikelen. 
bron: http://bit.ly/2GTtqJW 
 
 
als het klimaatprobleem zo acuut is, waarom doen we dan niks? 
Politici praten er nauwelijks over: een maatschappij waarin we (bijna) geen 
broeikasgassen meer uitstoten. Dat is wel waar Nederland zich eind 2015 met het 
klimaatakkoord van Parijs aan heeft gecommitteerd. Om dat doel in de tweede helft van 
de eeuw te bereiken is nu al een gigantische inspanning nodig. In veertig jaar moet de 
complete infrastructuur van Nederland op de schop. 
 
We moeten onze energie anders opwekken, onze huizen anders verwarmen, anders gaan 
eten, ons anders verplaatsen, onze landbouwmethodes en onze industrie volledig 
veranderen. 
bron: http://bit.ly/2lPzJHn 
 
 
e-bakfiets vervangt onderhoudsbusje 
Vanaf donderdag 11 mei 2017 zijn drie bedrijven gebruik gaan maken van een E-bakfiets 
in de parkeergarage van station Vaartsche Rijn in Utrecht. Coca Cola, Douwe Egberts en 
KPN parkeren hun onderhoudsbusje in de garage en bezoeken hun klanten in het centrum 
met de E-bakfiets. De bereikbaarheid van Utrecht Centrum laat te wensen over en 
parkeerplekken zijn duur. Vaak moeten monteurs met steekkarren nog een heel stuk 
lopen. 
 
De pilot moet uitwijzen of monteurs met behulp van de E-bakfiets sneller van de ene plek 
op de andere plek kunnen zijn. 
bron: http://bit.ly/2oHcJds 
 
 
vleesvrij zet door! 
Bijna een kwart van de Nederlandse consumenten verwacht over vijf jaar minder vlees te 
eten. Milieuoverwegingen worden genoemd als belangrijkste drijfveer, gevolgd door de 
impact op gezondheid en dierenwelzijn. 
 
Van de Nederlandse consumenten zegt slechts 10 procent geen enkel dierlijk product te 
zullen missen. Volgens de onderzoekers is voor de meerderheid een structurele 
verschuiving naar plantaardige alternatieven dan ook nog niet vanzelfsprekend. 
 
Verder melden de onderzoekers dat Nederlandse bedrijven toonaangevend zijn in 
innovaties op het gebied van vleesvervangers en andere alternatieven. Daardoor 
ontstaan voor deze bedrijven kansen om van een toekomstige internationale 
verschuiving in de consumptie van dierlijke naar plantaardige producten te profiteren. 
bron: http://bit.ly/2CQN2fg 
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de organisatie 
 
algemeen 
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 tevens de tenten divisie verkocht. De verhuur van partygoederen is 
daarmee de hoofdactiviteit geworden. 
 
In 2006 is de vergroening van de bedrijfsvoering ingezet. Sinds 2009 is Triade Party Rent 
volledig klimaatneutraal. Het jaar 2006, het jaar van de nulmeting was de totale CO2 
uitstoot 29,8 ton. In 2017 was deze gereduceerd naar 12 ton. Wat gelijk staat met een 
reductie van 59,7%. 
 
MVO speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. We willen bijdragen aan de 
economische, ecologische en sociale belangen van ons bedrijf en onze stakeholders. 
Triade Party Rent wil zonder #blabla haar voetafdruk zo klein mogelijk houden. 
 
 
medewerkers 
De dienstverbanden, variërend van 9 tot 21 jaar, zorgen voor verbondenheid met onze 
opdrachtgevers. Het personeel heeft veel eigen verantwoordelijkheid. Bij de 
opdrachtgevers 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 bij Triade Party Rent is zeer laag en schommelt jaarlijks tussen 0,39% – 
1,43%. Het verzuim in 2017 is slechts 72 uur, wat neerkomt op 1,07%. 
 
 
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. 
 
 
sponsoring 
 
algemeen 
De sponsoring aan maatschappelijke organisaties en goede doelen bedroeg in 2017 ruim 
€ 5.600,=. Hiermee leveren we een bijdrage aan 3 sportverenigingen en 6 
maatschappelijke organisaties. 
 
beursvloer Stichtse Vecht 
Voor de derde keer namen we dit jaar mee aan de Beursvloer Stichtse Vecht. De 
Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften 
worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het 
woord. 
Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties 
en overheden ontmoeten elkaar. Doel: het maken van een match. De matches hebben 
betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en 
creativiteit. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig 
partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld met gesloten beurzen. 
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Deze editie sloten we een match met Atelier Buitengewoon, Welzijn Stichtse Vecht en 
Maria Dommer voor faciliteiten ten behoeve van de opening na de verbouwing.  
 
sponsoring algemeen 
De opening van Kunstronde Stichtse Vecht vond dit jaar plaats op vrijdag 19 mei in de 
Pauluskerk in Breukelen. 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. 
 
Jaarlijks sponsoren we het glaswerk voor de borrel na afloop van kerstconcert voor het 
Johannes Hospitium in Vleuten. Maar ook tennisvereniging Luck Raeck sponsoren we door 
middel van een advertentie in hun clubblad. En de sponsoring van VV Elinkwijk en CSV 
VIOD bestaat uit een reclamebord langs de velden. 
 
openlucht bios Maarssen 
Het fraaie Landgoed Doornburgh in Maarssen vormde het decor voor twee voorstellingen 
van ‘n openlucht bioscoop georganiseerd door de Rotary afdeling Maarssen.  
 
Totaal waren er 600 kaarten verkocht en dat is voor een eerste keer een prima opkomst 
voor het event. De Rotary wil dit event dan ook continueren. Het evenement heeft 
ongeveer € 3.000 opgeleverd. Een deel van de opbrengst gaat naar stichting Uitgestelde 
Kinderfeestjes. De stichting doneert verjaardagsfeestjes voor kinderen die in armoede 
opgroeien. Triade Party Rent sponsort de stoelen, het glaswerk en de buffetten. 
 
USV Elinkwijk 
Met voetbalvereniging Elinkwijk in het Utrechtse Zuilen hebben we een bijzondere 
afspraak. In ruil voor een reclamebord langs het hoofdveld is Triade Party Rent een jaar 
exclusief supplier voor partymaterialen. Elinkwijk mag voor € 300,- per jaar 
partymaterialen “huren” bij Triade Party Rent.  
 
happietaria Utrecht 
Dit jaar zette Happietaria Utrecht zich in voor een project van Tear, voor jongeren in 
Zimbabwe. Hierbij gaat het concreet om het economisch weerbaarder maken van 
jongeren en deze te leren eigen bedrijfjes op te zetten. Daarnaast wordt er ook seksuele 
voorlichting gegeven en worden de jongeren geholpen in hun strijd tegen HIV. 
 
Met de opbrengst van Happietaria worden kerken en organisaties geholpen in het 
toerusten van hulpverleners, het voorzien in medicijnen en voorbehoedsmiddelen en het 
geven van seksuele voorlichting. 
 
De twintigste editie van het pop up restaurant was dit jaar van 8 februari t/m 15 maart te 
gast bij het Johannescentrum in Utrecht. Lijsttrekker SGP, Kees van der Staaij, verrichtte 
de opening en daarna was het vijf weken knallen voor het goede doel. Het resultaat was 
’n opbrengst van ruim € 47.000,=. 
 
De sponsoring van Triade Party Rent bestaat uit het leveren van partymaterialen om het 
restaurant gedurende 5 weken te kunnen runnen. 
Om de sponsor een gezicht te geven en natuurlijk ook omdat het leuk werk is, heeft Mark 
van der Horst, eigenaar van Triade Party Rent, ook acht keer als vrijwilliger meegeholpen 
in de koude keuken met de bereiding van voorgerechten en desserts. En zo ontdek je ook 
nog eens andere skills! 
 
 
onderwijs 
 
groot rijbewijs 
Nieuwe bakwagens lieten we normaliter terugkeuren van C rijbewijs naar B rijbewijs. Het 
nadeel is echter dat er weinig laadvermogen overblijft omdat het lege gewicht van de 
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bakwagen al bijna tegen de 3500 kg loopt. Dit jaar hebben we een nieuwe bakwagen 
aangeschaft. Een goed moment om te investeren in het behalen van een C1 rijbewijs van 
drie van de vier collega’s. Omdat de nieuwe bakwagen is voorzien van ’n trekhaak haalt 
één collega ook een C1E rijbewijs. 
 
Levenscyclusanalyse 
Een levenscyclusanalyse (LCA) brengt de milieueffecten of CO2-footprint van de gehele 
levenscyclus van ‘n product uitgebreid in kaart. Het laat zien aan welke knoppen we 
moeten draaien om ‘n product te verduurzamen. Met de uitkomsten kunnen we vragen 
van klanten beantwoorden en samen met ketenpartners werken aan innovatie. We spelen 
in op ontwikkelingen zoals de CO2-Prestatieladder, biobased produceren, circulaire 
economie en ketensamenwerking. Mark heeft zich ’n dagdeel ondergedompeld in deze 
nieuwe kennis.  
 
 
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 “eigen” regio. Zodoende kunnen de 
transportkosten concurrerend blijven en de kosten voor arbeidsloon beheersbaar. 
 
Voor 2017 stond de introductie van onze 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 meer 
afnemers in de regio. De introductie hebben we helaas moeten uitstellen tot voorjaar 
2018. 
 
 
transport 
 
bezorgen van partymaterialen 
De CO2 uitstoot van ons transport heeft een grote invloed op onze totale uitstoot. 
Reductie van CO2 en marktconforme 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 grote invloed. Last minute 
aanvragen van opdrachtgevers gooien echter vaak roet in het eten. 
 
woon-werkverkeer 
Het gebruik van de fiets als een groen en gezond alternatief voor de auto wordt bij Triade 
Party Rent gepromoot met een kilometer vergoeding van 19 cent. Helaas schiet deze 
vergoeding z’n doel voorbij en maakt voornamelijk de eigenaar van Triade Party Rent 
gebruik van deze regeling. Het aandeel fietskilometers woon-werkverkeer in 2017  
bedraagt 27½ %. 
 
werk-werkverkeer 
Het werk-werkverkeer laat een groenere verdeling zien. Het openbaar vervoer is goed 
voor ongeveer de helft van het aantal kilometers. Het fietsen en lopen voor 35% en het 
autoverbruik is de hekkensluiter met ruim 15%. Het werk-werkverkeer wordt allen door 
de eigenaar van Triade Party Rent gemaakt en die heeft zéér groene genen. 
 
 
behaalde doelen 
 
Ongeveer de helft van ons kantoorafval bestaat uit GFT. (groente, fruit en tuinafval) Dit is 
een goed te scheiden fractie, daarom houden we GFT in het nieuwe jaar apart. Het 
afvoeren gaat via Mark van der Horst, die wekelijks een kilootje meeneemt op de 
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bagagedrager van z’n fiets naar z’n eigen GFT bak in de gemeente Utrecht. 
#afvaltoerisme! 
Door onze verregaande afvalscheiding is de frequentie van het afvoeren en legen van het 
restafval inmiddels opgerekt naar zes weken. 
 
De CO2 uitstoot afkomstig van het transport maakt een groot gedeelte uit van onze 
totale CO2 uitstoot. In het voorjaar van 2017 is er een nieuwe bakwagen aangeschaft met 
euro 6 motor. Tevens hebben alle collega’s het C1 rijbewijs gehaald. Onderdeel van dit 
rijbewijs is “het Nieuwe Rijden”. 
Het nieuwe rijden staat voor zuinig rijden en draagt bij aan vermindering van de CO2-
uitstoot. Direct gerelateerd daaraan zorgt het voor een verminderd gebruik van fossiele 
brandstoffen. Goed voor het milieu en goed voor je eigen portemonnee. 
 
 
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 en contactpersonen 
raken de gemaakte afspraken in de vergetelheid. Voor het komende jaar zetten we deze 
actie wederom op onze wensenlijst. 
 
Het vullingspercentage van de restafval container is na het oprekken van de frequentie 
dermate laag gebleven dat we overwegen om over te stappen naar legen op oproep.  
 
Als frisse aanvulling op ons team vinden we een stagiair erg belangrijk. Het zorgt voor 
kennisoverdracht van het team naar de student en van de student naar het team. Helaas 
hebben we in 2017 géén stageplaats kunnen vervullen, wegens gebrek aan 
belangstelling. Als de uitstraling van onze website is vernieuwd en tevens de 
werkomschrijving op Stagemarkt.nl herschreven is, ga ik ervan uit dat we in het komende 
jaar de stageplaats kunnen invullen met een gemotiveerde kandidaat. 
 
Onze groene bedrijfsvoering sluit prima aan bij locaties met een Green Key keurmerk. 
Green Key locaties zijn duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en 
zakelijke markt. Bedrijven uit de hospitality branche met een Green Key keurmerk doen 
er alles aan om het milieu zo min mogelijk te belasten, zonder dat gasten inleveren op 
comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving 
vereist. 
Green Key locaties zoeken aansluiting bij contractpartners met een soortgelijke 
bedrijfsvoering om zodoende de keten te verduurzamen. Voor Triade Party Rent een 
goede mogelijkheid voor acquisitie. 
 
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 | donderdag 8 maart 2018 
 


