
Checklist organisatie

Een checklist organisatie ?

Deze checklist 'organisatie' laat toe een eco-snaphot te nemen van de werking van de 

organisatie, los van de producties of creatieprocessen. Het gaat hierbij om een 

momentopname, maar door het invullen van de vragen krijg je inzicht in de stand van 

zaken, de aandachtspunten en mogelijke verbetermogelijkheden.

Beleid

 Ja, expliciet geformuleerd  Eerder stilzwijgend

 Nee  Geen idee  Nvt

Is er iemand formeel verantwoordelijk gesteld om te waken over eco-aspecten tijdens het 

proces?
 Ja  Nee

Is er aandacht voor het meten van de milieu-impact van de werking?  Structureel  Sporadisch  Nee

Is er ergens een formele beleidsverklaring rond ecologie?  Ja  Nee

Is er in de communicatie (intern en extern) aandacht voor ecologie?  Intern  Structureel

 Extern  Sporadisch

Wordt er gewerkt met een milieubeheersysteem? (ISO, EMAS, …)  Ja  Nee

Energie
Energiebeheerssysteem

Is er een geautomatiseerd energiebeheerssysteem in het gebouw?  Ja  Nee  Geen idee

Is er een degelijke energieboekhouding, of andere systemen die toelaten om het 

energiegebruik goed te monitoren?
 Ja  Nee  Geen idee

Heeft het gebouw een energieprestatiecertificaat (EPC)? Met welke score?  Ja  Nee  Geen idee

Hernieuwbare energie

Wordt er groene stroom aangekocht?  Ja, 100%  Ja, deels %

 Nee  Geen idee

Wordt bij de keuze van de leverancier rekening gehouden met de ranking van Greenpeace? 

Zie: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/e-ranking/ 
 Ja  Nee

Bij welke leverancier wordt momenteel elektriciteit aangekocht?

Wordt er zelf energie opgewekt? Zonnepanelen, zonneboiler, WKK, …  Zonnepanelen  Zonneboiler

 WKK  Warmtepomp

 Ander:

Deze checklist richt zich uitdrukkelijk tot de reguliere werking. Wie ook/eerder geïnteresseerd is in een eco-snapshot van de kunstpraktijken 

of producties, of van de gebruikte gebouwen, kan daarvoor ook de desbetreffende checklists voor gebruiken.

Is er een duidelijk engagement vanuit de leiding om aandacht te besteden aan de milieu-

impact van de werking?



Verwarming & koeling

Worden de installaties voor verwarming en koeling jaarlijks nagekeken op efficiëntie?  Ja  Nee

Zijn er gescheiden circuits voor 2011 en 2022?  Ja  Nee

Worden gebruikers van het gebouw aangespoord om hier zuinig mee om te springen?  Ja  Nee Zo ja, hoe?

Verlichting

Zijn er energiebesparende maatregelen aanwezig die vermijden dat lichten onnodig blijven 

branden, bijvoorbeeld in gangen of publiekstoiletten, of kleedkamers?
 Volledige automatische sturing

 Sensoren  Tijdschakelingen

 Neen

Zijn er in de verschillende ruimten verschillende elektrische kringen die maken dat niet 

steeds alle verlichting moet aangedaan worden?
 Ja  Nee

Worden gebruikers van het gebouw aangespoord om onnodige lichten uit te doen?  Individuele verantwoordelijkheid

 Afspraken over verantwoordelijkheid

 Geen afspraken

 Sensibiliseringscampagne(s)

Zijn er nog veel klassieke gloeilampen of halogeenspots aanwezig? Of bureaulampen met 

ingebouwde transformator?
 Ja  Nee

Zijn er lokalen die er om bekend staan dat er vaak onnodig licht blijft branden?  Ja  Nee Welke?

Lift

Worden gebruikers van het gebouw aangespoord om de trap te gebruiken ipv de lift?  Ja  Nee

Elektrische toestellen

Wordt er bij de aankoop van elektrische toestellen gekeken naar het energielabel?  Ja  Nee

Zijn er elektrische toestellen aanwezig die veel verbruiken?  Desktop PC's met klassieke beeldschermen

 Desktop PC's met flatscreens

 Laptops

Welke toestellen zijn er voornamelijk aanwezig?

Frisdrankautomaten  Ja  Nee

Frigo's  Ja  Nee

Koffieautomaten of koffiezetapparaten  Ja  Nee



Waterkokers  Ja  Nee

Computers, kopiërs en printers

Mogen computers, kopiërs en printers 's nachts afgezet worden?  Ja  Nee

Worden de mederwerkers (en kunstenaars?)  aangespoord om hun PC's en beelschermen af 

te zetten bij niet-gebruik ('s nachts, maar ook tijdens lunch, vergaderingen, …)?
 Ja  Nee Als ja, hoe?

Papier - op niveau van de organisatie

Soort  Gerecycleerd  FSC  Klassiek

Geef aan welk soort papier voornamelijk gebruikt wordt.

Besparing

Geef aan welke maatregelen van kracht zijn. (meerdere opties mogelijk)

Kopiër(s) standaard op recto/verso 

Kopiër(s) en/of printer(s) standaard op 'draft' (soms ‘concept’ genoemd; eco-stand voor 

minder inktverbruik)


Printers kunnen recto/verso afdrukken 

Printers kunnen verkleind afdrukken (4 pagina's op 1 vel) 

Printen met FollowMe of Locked printing: het afdrukken start pas na het invoeren van een 

(al dan niet persoonlijke) code op het toestel


Digitale opslag van documenten i.p.v. op papier 

Verpakking

Wordt het aangekochte papier zonder extra verpakking per riem van 500 vellen?  Dozen van 5 x 500 vellen

 Dozen met 2500 losse vellen

Afval

Wordt papier apart ingezameld?  Ja  Nee

Wordt eenzijdig bedrukt papier structureel ingezameld voor hergebruik als kladpapier?  Ja  Nee

Papier - op niveau van het individu

Gedrag

Is er bij de medewerker aandacht voor:

E-mails aflezen op scherm  meerderheid wel  minderheid  50/50

Documenten lezen op scherm  meerderheid wel  minderheid  50/50

Spellingscontrole voor het afprinten  meerderheid wel  minderheid  50/50



Dubbelzijdig printen  meerderheid wel  minderheid  50/50

Dubbelzijdig kopiëren  meerderheid wel  minderheid  50/50

Verkleind kopiëren  meerderheid wel  minderheid  50/50

Eenzijdig bedrukt papier als klad  meerderheid wel  minderheid  50/50

Kennis

Zijn de mederwerkers (en kunstenaars?)  voldoende op de hoogte van de mogelijkheden 

om papier te besparen?
 meerderheid wel  minderheid  50/50

Aankoop

Worden er milieucriteria gehanteerd bij de aankoop van materialen?  Ja, verplicht  Ja, spontaan  Nee

Mag eco duurder zijn?  Ja, eco is  prioriteit  Nee

 Ja, voor bepaalde eaken

Catering

Is er aandacht voor volgende aspecten van duurzame catering?  Lokaal  Bio  Lokaal  Veggie

 Fair trade

 Glas ipv blik of brik

 Vermijden van individuele verpakkingen

 Vermijden van wegwerpbekers en -servies

Afval

Sorteren  Papier & karton

Welke fracties worden apart ingezameld?  PMD

 Organisch afval

 Plastic (folie, banden enz.)

 Hout (palletten e.d.) 

 KGA (batterijen e.d.) 

 Inktpatronen e.d. 

 Elektronica

 Restafval

 Ander: 

Sensibilisering

Zijn er formele richtlijnen met betrekking tot de inzameling van afval?  Ja  Nee



Worden de mederwerkers, kunstenaars en andere gasten   gestimuleerd / gesensibiliseerd 

rond afval?
 Ja  Nee

Mobiliteit

Woon-werkverkeer

Op welke manier begeven de meeste medewerkers en kunstenaars zich naar en van het 

werk/het centrum?
- te voet %

- met de fiets of brommer %

- met het openbaar vervoer %

- carpool met collega's %

- met eigen wagen %

- met een firmawagen %

Zijn er maatregelen die de medewerkers, kunstenaars en andere gasten aansporen om te 

kiezen voor milieuvriendelijk vervoer?
 Fietsvergoeding

 1OO% terugbetalen OV

 Dienstfietsen

 Faciliteiten

 Sensibiliserende acties of campagnes

Welke vormen van openbaar vervoer zijn er beschikbaar voor woon-werkverkeer?  Trein  Bus

 Metro  Tram

Ecodriving

Worden de medewerkers (en kunstenaars?)  gesensibiliseerd op het vlak van ecoDriving of 

een milieuvriendelijke rijstijl: anticiperen om zo weinig mogelijke te moeten remmen, snel 

doorschakelen naar de hoogste versnelling, toerental beperken, …?

 Ja  Nee

Water

Toiletten & douches

Zijn er waterbesparende technieken aanwezig?  Spaarknoppen / dubbele knop op de toiletten

 Stopmechanisme op de toiletten

 Debietregeling op de urinoirs

 Automatische spoeling met sensoren

 Drukknoppen op lavabo's

 Spaardouchekoppen

 Mengkranen voor warm water



Op welke manier worden handen afgedroogd?  Papieren doekjes

 Klassieke warmeluchtblazer

 Warmeluchtblazer met sensor

 Klassieke handdoek

Keuken

Wordt er afgewassen? Hoe wordt er afgewassen?  Niet

 Handafwas

 Machine

Wordt er dan ecologisch wasmiddel gebruikt?  Ja  Nee

Poetspersoneel

Zijn er specifieke instructies voor het poetspersoneel op vlak van waterverspilling en/of 

vervuiling?
 Ja  Nee

Welke van volgende water(be)sparende maatregelen zijn geldig?  Ecologische poetsproducten

 Microvezeldoekjes

 Vorming & instructies over dosering

Lekken / verliezen

Worden de medewerkers actief aangespoord om lekkende kranen, lopende toiletten, 

persuchtlekken, tochtgaten, ... snel te melden? 
 Ja  Nee

Zijn er hierrond duidelijke instructies?  Ja  Nee


