
KLIMAAT NEUTRALE TOEKOMST MET CO2 NEUTRALE EVENTS

DE WERELD
REDDEN DOEN

WE SAMEN
Those who don’t believe in magic

will never find UTOPIA



PARTICULIEREN & BEDRIJVEN

De man in de straat wil meer en meer investeren in duurzame

verlichting, witgoed, verwarming en groene energie.

Bedrijven gaan meer en meer op alle niveaus duurzaam

ondernemen en zijn bereid de koolstofuitstoot van hun events

te compenseren.

CO2 COMPENSATIE

In 2020 engageerden de Europese lidstaten zich om van de

Europese Unie 

een klimaatneutrale zone te maken tegen 2050. 

Dit betekent dat we vanaf dan niet meer CO2 mogen uitstoten

dan we compenseren.



Samen met zijn allen 

EVENTPLANNING

Een goed event staat of valt bij zijn voorbereiding.

Ervaring, kennis en budgettering zijn hier heel belangrijk, maar indien

men vanaf het kennismakingsgesprek met de klant reeds rekening houdt

met de impact dat een event op de CO2 uitstoot zal hebben, dan is de

basis voor de toekomst gelegd.

Op alle niveaus van betrokkenheid kan men zijn steentje bijdragen.

EVENTPLANNER - LEVERANCIER - KLANT & GASTEN



Complementair 

PLANNER

Dagdagelijkse werking

Locatiebezoeken

Administratie

Medewerkers

Afval

 

Eventplanning zelf

 

LEVERANCIERS

Transport

Disposables 

Licht

Afval

Productie

KLANTEN

Duurzaam ondernemen

Participeren in compensaties

Steunen van duurzame

projecten

"Door het CO2 Neutral®-label aan te nemen, kies je ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor de werkelijke
impact van je CO2-uitstoot in plaats van deze af te schuiven naar de samenleving en toekomstige generaties." 

- CO2logic



CO2 NEUTRAAL EVENT LABEL

CO2-neutraal label voor events

Het CO2-Neutral®-label is een CO2-neutrale certificering die wordt aangeboden aan

bedrijven, merken, producten, diensten en evenementen… voor het verminderen van de

broeikasgassen die verband houden met hun activiteiten. Het label wordt uitgegeven door de

internationale klimaatadviesorganisatie CO2logic en gevalideerd door de geaccrediteerde en

onafhankelijke certificeringsinstantie Vinçotte. Samen willen we verandering op grotere

schaal bewerkstelligen door een geloofwaardige en uniforme aanpak te bieden en

tegelijkertijd zoveel mogelijk bedrijven te ondersteunen in hun transitie naar een

koolstofarme en koolstofneutrale economie. Want als individuen, gezinnen, bedrijven en

overheden samenwerken, kunnen we de klimaatverandering bestrijden en het doel van

koolstofneutraliteit bereiken in 2050, of zelfs eerder.

Het CO2 Neutral®-label voldoet aan het internationaal erkende PAS 2060, waarin de eisen

zijn vastgelegd voor het bereiken en aantonen van CO2-neutraliteit. Aangezien de PAS 2060

momenteel de enige officiële, niet-eigendomsrechtelijk beschermde norm voor

koolstofneutraliteit is, kan het worden beschouwd als de 'gouden standaard' of 'beste

praktijk' voor het aantonen van koolstofneutraliteit. Daarom staat het CO2 Neutral®-label

garant voor transparantie en authenticiteit, waardoor uw organisatie het vertrouwen van uw

klanten en stakeholders wint.



STAPPENPLAN

BEREKEN 1.

Bepaal de omvang van uw

voetafdruk door de

verschillende bronnen van

broeikasgasemissies te

identificeren die door uw

organisatie worden

geproduceerd.

2. VERMINDER

Geef prioriteit aan en

implementeer een reeks

eenvoudige en innovatieve

maatregelen die u zullen

helpen uw ecologische

voetafdruk (ongeëvenaard)

te verkleinen.

3. COMPENSEREN

Compenseer uw resterende

CO2-voetafdruk door te

investeren in CO2-

compensatieprojecten in

ontwikkelingslanden.

4. COMMUNCEREN

Gebruik het CO2-Neutral®

label in uw on- en offline

communicatie om uw publiek

te informeren en

stakeholders en

concurrenten te inspireren.

4 stappen naar koolstofneutraliteit



CO2 calcullatie



Dinner With the Queen by UTOPIA EVENTS

Wist je dat… Er zonder bijen ook geen paprika, frambozen

of mosterd meer zou zijn? Elk van die gewassen zijn pas

levensvatbaar na bestuiving door een bij, en ze zijn niet

de enige: maar liefst driekwart van al onze

groentegewassen zien pas het levenslicht na bestuiving.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn deze bontgekleurde

wezentjes de scheppers van het zogenaamde ‘nectar van

de goden’: honing. 

Met ‘Dinner With The Queen’ brengen we hulde aan de

bloemetjes en de bijtjes, met name de koninginnebij.

Daarvoor tovert “Beste Culinaire Bloemenchef Benelux”

Lieven Lootens, zijn liefde voor bloemen om naar een

zintuiglijk festijn waar unieke smaakpaletten met bloem-

en honingtoetsen de boventoon voeren.  

We compenseren door per gast 1 bij-vriendelijke 

bomen te planten, in 2020 waren het er 1000 stuks



Dinner With the Queen

Coeur Catering gaat al jaren prat op een duurzame aanpak, een visie die vervlochten is in het DNA van het bedrijf. Sinds 2018 giet de cateraar al deze ambities in

een concreet 

Duurzame catering 

Minimum 40% van het aanbod van Coeur Catering is resoluut vegetarisch. Vis, groenten en fruit is steeds seizoensgebonden en, waar mogelijk, biologisch.

Chocolade en koffie zijn steevast afkomstig uit eerlijke handel. Wanneer er een lokale variant voorhanden is, krijgt dit alternatief voorrang. Wijnen en schuimwijnen

zijn van Europese makelij. In ons assortiment werken we eerder met een seizoengebonden “catch of the day” vis uit de Noordzee dan met een vaste vissoort. 

2020 – what’s next? 

Coeur Catering blijft inzetten op duurzaam ondernemen. Zo investeert de cateraar in zonnepanelen, groene energie en isolatie, in de ambitie om steeds meer zijn

ecologische voetafdruk te beperken. Hiervoor slaat Coeur Catering de handen in mekaar met Stad Gent en UGent, die advies en expertise leveren. Met trots maakt

het Gents bedrijf deel uit van een select aantal cateraars die zich hierin onderscheiden. 

Zero Food Waste 

Met zijn jarenlange expertise wil Coeur Catering voedselverspilling tegengaan op alle vlakken. Zo beantwoordt de aankoop van producten aan de reële vraag.

Dankzij optimalisatie van snelkoeling en duurzame bewaarmethodes, krijgen bereidingen een lang, tweede leven. Overschotten worden creatief herwerkt of

gedoneerd aan kansarme gezinnen in samenwerking met het Gentse Foodsavers. 

Alternatief transport 

Waar en wanneer het kan, levert en verplaatst Coeur Catering zich per fiets, in samenwerking met het Genste Cargo Velo. Je fiets herstellen kan als medewerker ter

plaatse in het atelier. Het eigen wagenpark wordt verjongd met het oog op een lager verbruik en Coeur Catering anticipeert op de elektrische wagen door de

installatie van elektrische laadpunten. 

Van mei plasticvrij naar 365 dagen plasticbewust 

Coeur Catering wil plastic beperken en slimme alternatieven aanbieden. PET maakt plaats voor duurzame oplossingen: glazen flessen, SodaStream of

eenvoudigweg kraantjeswater. Alle rietjes zijn recycleerbaar. Waar er plastic aan te pas komt, wordt er gekozen voor aankoop in grote oplage. Ook op verplaatsing

wordt hetafval gesorteerd. 

Paperless & conscious atelier 

Coeur Catering communiceert overwegend digitaal naar zowel leveranciers en klanten en schakelde reeds over op 100% digitale facturatie. Ter plaatse in de

bureaus, ateliers en eigen evenruimtes wordt een strikt verlichtingsplan gehanteerd.                                                                                                           E-COEUR 2020 
   

Partners/leveranciers met dezelfde visie



Dinner With the Queen

   

GO FOREST

Bossen remmen de klimaatverandering af en vormen het belangrijkste reservoir voor biodiversiteit. Helaas is ontbossing vandaag één van de
grootste bedreigingen die weegt op onze planeet.
Go Forest wil de natuur herstellen door het planten van de juiste boomsoorten in gebieden waar ze de meest positieve gevolgen hebben voor
de biodiversiteit, CO2-opslag, tewerkstelling, levensonderhoud en plaatselijke economieën. Dankzij experts op het vlak van klimaatprojecten
worden de beste projecten wereldwijd grondig geselecteerd en gecontroleerd. Go Forest doet niet enkel aan bebossing, maar ook aan het actief
voorkomen van bomenkap en het herstellen van de bodem via de regeneratieve landbouw.

Wij planten bomen

Daar waar ze de grootste impact hebben.

 



Samen met onze klanten en leveranciers

Aandachtspunten
ONZE TOP 5

Lokaal aankopen Leveranciers Afval en plastiek

Transport Dagdagelijks


