Greentrack Gent is de denk- en doetank van de Gentse cultuursector die door uitwisseling en
experiment bouwt aan een volhoudbare toekomst. Dat doen we onder andere door in onze
organisaties te vertrekken vanuit de volgende uitgangspunten:

1. We trachten ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden en jaarlijks te verminderen.
Daarvoor kiezen we voor hernieuwbare energie, energiezuinige apparatuur, schakelen we
apparatuur uit als we die niet gebruiken, trachten we de gebouwen waarin we werken zo
goed mogelijk te isoleren, sensibiliseren we gebruikers van infrastructuur en apparatuur en
nemen we waar mogelijk structurele maatregelen om de energievraag te beperken. Bij het
plannen van producties is rationeel omgaan met energie een van de ontwerpprincipes die
hanteren.
2. We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame mobiliteit en het openbaar vervoer en trachten
onze bezoekers en medewerkers daar ook toe te motiveren. Bij het vergoeden van
verplaatsingen stimuleren we de duurzame keuzes. Wanneer we toch het vliegtuig nemen,
proberen we de CO2-uitstoot te compenseren.
3. Onze maaltijden en de catering die we aan artiesten en bezoekers bieden, is zoveel mogelijk
vegetarisch, biologisch en lokaal. Op verplaatsing gaan we op zoek naar gelijkaardige
voeding. Het water dat we drinken en aanbieden aan anderen, is zoveel mogelijk
kraantjeswater. We ondernemen acties om voedselverspilling te vermijden en stimuleren
externe cateraars die we inhuren om dezelfde principes te volgen.
4. We proberen onze materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en bij nieuwe aankopen
rekening te houden met duurzame productie en hernieuwbaarheid. We delen materialen en
ruimtes met elkaar en anderen. Waar mogelijk kiezen we voor producten uit Fair Trade.
5. We springen zuinig om met water en moedigen onze bezoekers aan om dat ook te doen.
Waar mogelijk gebruiken we regenwater. Om vervuiling van water te vermijden gebruiken
we biologisch afbreekbare (poets)producten.
6. Om afval te beperken, werken we zo vaak mogelijk met herbruikbare bekers of glas. We zijn
spaarzaam in het drukken van promotiemateriaal en recycleren we het overige afval. Waar
mogelijk composteren we groenafval.
7. We zijn ons bewust van de impact van het financiële systeem en kiezen voor een duurzame
bank. Indien dit niet mogelijk is, leggen we aan onze bank voor dat duurzaamheid een
belangrijk principe is en vragen we naar ethische bankproducten.
8. We zetten in op toegankelijkheid in de brede zin van het woord. Medewerkers, bezoekers
en vrijwilligers met de meest uiteenlopende achtergrond en beperkingen moeten zoveel
mogelijk ook bij ons terecht kunnen.
9. We zetten in op sociaal-rechtvaardige volhoudbaarheid, wat tot uiting komt in het
loonbeleid en een eerlijke vergoeding van artiesten en medewerkers. We besteden
aandacht aan een evenwichtige verhouding tussen werk en gezin en aan inspraak en
betrokkenheid van medewerkers en stakeholders.
10. We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol en willen zowel in onze werking als in de
artistieke praktijk waar mogelijk inspireren tot en ons engageren voor een sociaalrechtvaardige en duurzame samenleving.

