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 Gentse Feesten

 Kouter & Handelsbeurs & Opera

 Sinds 2001

 Di 19 tem za 22 juli 2017

Grotendeels Gratis, deels betalend



 5 dagen

 4 podia

 meer dan 50 bands



 40.000 bezoekers

 Hét pop- en rock

podium van de 

Gentse Feesten



 budget: 453.896 euro

36% >  eigen horeca-inkomsten (€ 166.090)

30% >  sponsoring (€ 136.713)

6% >  ticketverkoop (€ 26.014)

26% >  subsidie (€ 116.401)

2 % >  andere (€ 8.676)
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26% >  subsidie (€ 116.401)

2 % >  andere (€ 8.676)



 Projectsubsidies Vlaanderen, Stad Gent (+ provincie) 

Geen vast personeel in dienst 

+/- 200 vrijwilligers per jaar/120 per festivaldag

 Voor, tijdens en na het festival

 Bar, sfeerbeheer, catering, productie

 Ook taken met (zeer) grote verantwoordelijkheid

 Onkostenvergoeding van 30 euro/dag (= +/- 30.000/jaar)

 Combinatie met freelance professionelen



DUURZAAM MEDEWERKERSBELEID?



5 jaren plan 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
Bekers Herbruikbare bekers voor bieren, 

recyclage van PET voor frisdrank

Herbruikbare bekers voor bieren, 

recyclage van PET voor frisdrank

Alle dranken in herbruikbare bekers

Kraanwater als drinkwater in alle 

bars

Alle dranken in herbruikbare bekers 

Kraanwater als drinkwater in alle 

bars

Alle dranken in herbruikbare bekers

Kraanwater als drinkwater in alle 

bars

Drukwerk & papier 100 % Duurzaam drukproces en 

gerecycleerd papier 

Vermindering van de hoeveelheid 

drukwerk met 10% t.o.v. 2013

Vermindering van de hoeveelheid 

drukwerk met 20% t.o.v. 2013

Vermindering van de hoeveelheid 

drukwerk met 30% t.o.v. 2013

Vermindering van de hoeveelheid 

drukwerk met 50% t.o.v. 2013

Textiel 70% gerecycleerd katoen 80% gerecycleerd katoen 100% gerecycleerd katoen 100% gerecycleerd katoen 100% gerecycleerd katoen

Groene Stroom Vaste aansluitingen groene stroom 

+ dieselgeneratoren

Vaste aansluitingen groene stroom + 

dieselgeneratoren + onderzoek naar 

zonnepanelen

Halvering van vermogen van 

dieselgeneratoren

Alle stroom via vaste groene stroom 

+ Smart Grid?

Alle stroom via vaste groene stroom 

+ Smart Grid?

Led-verlichting 40% led verlichting 50% ledverlichting 70% ledverlichting 80% ledverlichting 90% ledverlichting

Eigen catering 

(artiesten & 
medewerkers)

20% lokale en natuurlijke producten 40% lokale en natuurlijke producten

Alle groenten en fruit korte keten 

en bio

Geen wegwerp-materialen

Donderdag Veggiedag
Kraanwater als drinkwater

50% lokale en natuurlijke producten 75% lokale en natuurlijke producten 90% lokale en natuurlijke producten

Aankoop 

voedingsmiddelen 

externe 
eetstanden

20% lokale en natuurlijke producten 40% lokale en natuurlijke producten 50% lokale en natuurlijke producten 75% lokale en natuurlijke producten 90% lokale en natuurlijke producten

Mobiliteit -Informatie & sensibilisering ter 

bevordering van gebruik van fiets 

en openbaar vervoer

-inventarisatie van situatie vervoer 

van medewerkers

- Informatie & sensibilisering ter 

bevordering van gebruik van fiets en 

openbaar vervoer 

- Faciliteren van Carpooling voor 

publiek

- ontwerp en uitvoering van plan 

voor duurzamer 

medewerkersvervoer (carpooling, ...)

- Bewaakte fietsparking in de 

nabijheid van het festival

- Informatie & sensibilisering ter 

bevordering van gebruik van fiets en 

openbaar vervoer 

- Faciliteren van Carpooling voor 

publiek

- plan voor duurzamer 

medewerkersvervoer (carpooling, ...)

- Bewaakte fietsparking in de 

nabijheid van het festival

- Overeenkomst met de lijn over 

gezamenlijke tickets/kortingen
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VRIJWILLIGER

S

BELEID

??? ???



DUURZAAM MEDEWERKERSBELEID?

CONCRETE AANPAK

ENKELE VOORBEELDEN

VALKUILEN & HINDERNISSEN



DUURZAAM MEDEWERKERSBELEID?

CONCRETE AANPAK

- Duidelijke communicatie

- Goede begeleiding > leerkansen

- 8u-shiften

- Prettige omkadering (o.a. Catering)



DUURZAAM MEDEWERKERSBELEID?

CONCRETE AANPAK

ENKELE VOORBEELDEN





IEDEREEN IS ECO-

MEDEWERKER

>> Verbindend verhaal

>> Uitdagingen creëren



MARC
BENNY



GEEN ONDERSCHEID 

VRIJWILLIGERS >< 

PROFESSIONELEN



GEEN ONDERSCHEID 

VRIJWILLIGERS >< 

PROFESSIONELEN

> Catering / omkadering





GEEF VRIJWILLIGERS PLAATS

FIGUURLIJK 

MAAR OOK

LETTERLIJK









DUURZAAM 

MEDEWERKERSBELEID?

VALKUILEN & 

HINDERNISSEN



DUURZAAM MEDEWERKERSBELEID?

VALKUILEN & HINDERNISSEN

- Oneigenlijk gebruik statuut en vergoeding

- Gedoogbeleid voor werkzoekenden/regionale 

verschillen

- Onduidelijke regelgeving (wat mag een vrijwilliger?)

- Debat over grens tussen leerkansen & gratis arbeid

- Commercieel vs non-profit is geen  werkbaar 

criterium





VRIJWILLIGERSWERK

=

KWALITEITSWERK



VRIJWILLIGERSWERK

=

KWALITEITSWERK

KWALITEIT GEVEN = KWALITEIT KRIJGEN



www.boomtownfestival.be


