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Beste Lezer, 

 

Het World Forum is alweer vijf jaar lid van 

United Nations Global Compact en we zijn als 

één van de kleinste leden nog steeds trots om 

in ons duurzaamheidsverslag te 

communiceren over onze behaalde resultaten.  

Onlangs hebben we voor de komende jaren 

een vijftal speerpunten benoemd waarmee we 

als organisatie aan de slag gaan. Twee 

hiervan, MVO en het vervullen van de functie 

als leerbedrijf, hebben direct te maken met 

maatschappelijk verantwoord en betrokken 

ondernemen.  

Hiermee laten we als organisatie zien dat MVO 

nog steeds een belangrijk onderdeel van onze 

strategie en bedrijfsvoering is.  

Sinds juli 2013 is de gemeente Den Haag 

eigenaar geworden van het World Forum, 

waarbij een investeringsprogramma is 

opgenomen voor de modernisering van het 

gebouw. Uiteraard wordt dit op een zo’n 

duurzaam mogelijke manier gedaan, zoals alle 

nieuwe toiletten die zijn voorzien van watervrije 

urinoirs. Maar daarnaast blijft onze MVO focus 

liggen op het people aspect. Dit is en blijft een 

onderdeel waar wij als World Forum 

daadwerkelijk een bijdrage aan kunnen leveren 

en we als medewerkers veel voldoening uit 

halen.  

 

 

 

 

Dit werkt ook weer door in de verdere 

bedrijfscultuur. 

 

Het is mooi om als locatie een bijdrage te 

kunnen leveren aan een benefietconcert voor 

de 5-jarige Aliza, die lijdt aan Neuroblastoom. 

Of om met banners van congressen die niet 

meer gebruikt kunnen worden een project in 

Nepal te ondersteunen, waarmee naast het 

milieuaspect ook werkgelegenheid voor risico-

jongeren in deze omgeving wordt gecreëerd.  

En het enthousiasme waarmee elk jaar 

medewerkers van het World Forum aan de 

slag gaan tijdens NL Doet blijft prachtig om te 

zien.  

Persoonlijk kijk ik nu alweer uit naar alle 

nieuwe initiatieven van 2014! 

 

Met vriendelijke groet,  

Michiel Middendorf 

General Manager 
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Hieronder is een selectie van de belangrijkste resultaten op MVO gebied van 2013 bij het World 

Forum terug te vinden. In dit duurzaamheidsverslag worden deze onderwerpen en overige zaken 

verder besproken. 

 

 

 

Belangrijkste MVO resultaten in 2013 

 

Waar terug te 

vinden in dit 

verslag? 

 

Voor vijfde achtereenvolgende jaar gecertificeerd met de Gouden Green Key. 
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Verzuimpercentage van 2,81 %, welke sinds drie jaar weer onder het gestelde 

doel van 3 % zit.  
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Banners die bij congressen in het World Forum worden gebruikt en niet meer 

hergebruikt kunnen worden voor een ander congres, worden aangeleverd bij 

het project Banners to Bags. Op deze wijze worden ze toch hergebruikt en 

wordt er bijgedragen aan het creëren van werkgelegenheid.  
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Naast de openbare ruimtes de verlichting in een groot gedeelte van de zalen 

aangepast naar LED verlichting. Streven is om in 2015 alle verlichting te 

hebben vervangen door LED verlichting. 
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De afvalkosten, en daarmee ook de hoeveelheid afval, is nog verder gedaald 

ten opzichte van voorgaande jaren. 
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Het verbruik van drinkwater is gedaald van 10.000 m3 naar 7.000 m3, o.a. 

door het installeren van watervrije urinoirs in diverse toiletten.  
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In juli 2013 is de gemeente Den Haag eigenaar geworden van het World 

Forum. Voor de komende drie jaar is een investeringsprogramma opgezet 

voor de modernisering van het pand. Deze investeringen zullen zo duurzaam 

mogelijk worden gedaan.  
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2.1 Ons bedrijf 

 

Het World Forum is een toonaangevend 

internationaal congrescentrum gevestigd in 

Den Haag, de stad van vrede en recht. 

Van oudsher is Den Haag met het 

Vredespaleis de plaats waar internationaal 

vrede en recht voor de wereld wordt 

besproken. De eerste vredesconferentie vond 

er al plaats in 1899. Telkens als er zich iets 

nieuws voordeed op het gebied van vrede 

dacht men aan Den Haag als vestigingsplaats. 

Na verloop van tijd vestigden zich nieuwe 

instellingen op het gebied van internationaal 

recht en vrede in Den Haag. Het World Forum 

bevindt zich in de internationale zone van Den 

Haag; The Hague World Forum. Samen met 

de stad maakt zij zich sterk voor 

bijeenkomsten rondom vrede en recht. 

In 2009 huisveste het World Forum de 

succesvolle internationale VN-topconferentie 

over Afghanistan met 73 delegaties van over 

de hele wereld. Het  

was de grootste vredesconferentie na de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland.        

 

 

 

 

 

 

En in 2014 is het World Forum de locatie voor 

de grootste top ooit in Nederland gehouden; de 

Nuclear Security Summit 2014.  

 

Naast deze (internationale) congressen op 

topniveau is het World Forum ook een 

geschikte locatie voor corporate events, 

personeelsfeesten en beurzen. De flexibiliteit 

die World Forum biedt met haar 

multifunctionele locatie maakt dat er zoveel 

verschillende soorten evenementen kúnnen 

plaatsvinden, voor elke doelgroep. Daarnaast 

beschikt het over de grootste theaterzaal van 

Nederland, waarin verschillende grote 

nationale en internationale cultuurproducties 

staan.  
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De visie en kernwaarden van het World Forum zijn: 
 

Visie 
Door onze betrouwbaarheid en flexibiliteit willen wij een persoonlijke omgeving creëren voor 

hoogwaardige evenementen die er toe doen! 

 
 

Kernwaarden 

 
Professionaliteit 

We doen het het beste 
 

Authenticiteit 

We doen het omdat we het echt leuk vinden 
 

Betrokkenheid 
We doen het voor de gast en voor elkaar 

 
Verantwoordelijkheid 

We doen alsof het ons eigen bedrijf is 

 
 

 

Naast de visie en kernwaarden heeft het World Forum voor de komende jaren een aantal belangrijke 

speerpunten vastgesteld, waar het bedrijf zich op zal focussen. Dit zijn: 

1) Safety en Security 

2) Functie vervullen als leerbedrijf 

3) MVO 

4) Dienstbaarheid / servicegerichtheid 

5) Innovatie 

 

Begin 2014 is er gekozen voor een nieuwe campagne voor het World Forum met de slogan “Hosting 

the World”. In het 45-jarige bestaan van de locatie zijn er diverse internationale grootheden in het 

World Forum geweest. Zo sprak Neil Armstrong op het ‘Meet the future, Science & Technolgy 

Summit’, stonden Frank Sinatra en Miles Davis op het podium en was Hillary Clinton te gast tijdens de 

Afghanistan conferentie.  

Het World Forum en Den Haag werken nauw samen om de stad te profileren als de internationale 

stad van vrede en recht, waarbij de focus ligt op het binnenhalen van grootschalige internationale 

congressen. De campagne onderschrijft de ambities van zowel het World Forum als de gemeente Den 

Haag. 
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2.2 Structuur 

 

De exploitatie van het World Forum is in 

handen van GL events. GL events voert het 

management over 37 congreslocaties 

wereldwijd, van Shanghai tot Barcelona, en 

heeft jarenlange ervaring in het organiseren 

van evenementen. 

 

Het bedrijf is ruim 30 jaar geleden opgericht en 

heeft zijn sporen verdiend in de internationale 

congreswereld, zowel in de dienstverlening 

voor en organisatie van grootschalige 

evenementen als het managen van 

tentoonstelling- en congrescentra. GL events is 

gevestigd op vijf continenten, in meer dan 19 

landen en er werken ruim 3.900 medewerkers. 

 

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur van het World Forum is 

in handen van Michiel Middendorf, General 

Manager. Hij rapporteert aan de Managing 

Director, Venue Management op het 

hoofdkantoor van GL events in Lyon. 

 

De gemeente Den Haag is sinds juli 2013 

gebouweigenaar van het World Forum.  

 

Bij het World Forum zijn in totaal 26 vaste 

medewerkers werkzaam wat gelijk staat aan 

23 fte. Daarnaast zijn er gedurende het jaar 

een aantal stagiaires in dienst en een aantal 

ambulante medewerkers welke met name 

worden ingezet voor suppoosten werk. Het 

totaal aantal medewerkers komt daarmee op 

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram GL events, World Forum Convention Center B.V. 

General Manager  

Operations/ Parking  Commercial Manager  

Management Assistant/ HRM  

Project Management  Business Development Management 

Account Support 

 

Marketing-research and 

Communications 

Stage Management  Manager Finance & Control  

Finance & Control  

Ass. Building Manager  

Technique  

Duty Management  

Suppoost/ flex 

 
GL WORLD FORUM CONVENTION CENTER B.V.   



 

8 

 

 

2.3 De markt 

 

Het World Forum bedient zowel de nationale 

als de internationale congres- en 

evenementenmarkt. De focus ligt op de 

internationale congresmarkt. De 

opdrachtgevers van het World Forum zijn 

onder te verdelen in vier markten, de 

Associatiemarkt, de Institutionele markt, de 

Corporate markt en de Cultuur/Theatermarkt. 

 

Associatie markt 

Onder een associatie wordt een 

(inter)nationale vereniging van mensen met 

eenzelfde interesse of vakgebied verstaan. 

Associatiecongressen hebben als kenmerk dat 

het veelal gaat om terugkerende 

evenementen, met een lange aanvraagtijd die 

zelden binnen een korte tijd nogmaals in 

hetzelfde land georganiseerd worden. 

Associatiecongressen rouleren tussen 

verschillende landen. De organisatie van dit 

soort congressen is veelal in handen van een 

groep van initiatiefnemers die een 'local 

organizing committee' (l.o.c.)  

vormen. Deze local counterpart nodigt de 

internationale vereniging uit tot het 

congresseren in hun thuisland. 

De associatie markt bestaat uit de volgende 

opdrachtgevers: vakbonden, verenigingen, 

federaties, confederaties, clubs en politieke 

partijen. 

Institutionele markt 

Bij de institutionele markt gaat het om 

bijeenkomsten op nationaal, Europees of 

internationaal niveau. De ministeriële 

bijeenkomsten die in het World Forum plaats 

vinden worden voornamelijk door Nederlandse 

ministeries georganiseerd voor zowel 

internationale al nationale ministeries. 

Ministeries komen samen om ministeriële 

onderwerpen met elkaar uit te wisselen, kennis 

te delen of te  

 

 

 

 

 

vergaderen. De deelnemers van deze 

bijeenkomsten kunnen een nationale- of 

internationale herkomst hebben.  

 

De institutionele markt bestaat uit: lokale en 

regionale overheden, ministeries, NGO’s, 

universiteiten, civiele diensten en regeringen. 

Corporate markt 

De corporate markt bestaat uit het  

(inter)nationale bedrijfsleven, waaronder 

bedrijven als Microsoft, SAP en ING. Maar ook 

de nationale evenementenbureaus. Corporate 

meetings zijn (inter)nationale bijeenkomsten 

met een zakelijk doel (meetings, 

productlanceringen, relatie evenementen, 

trainingen, etc.).  

De corporate markt bestaat voornamelijk uit 

het bedrijfsleven, evenementenbureaus en 

organisatoren van vakbeurzen. 

Cultuur / Theatermarkt 

De culturele relaties van het World Forum zijn 

de grote nationale impressariaten en 

producenten als TEC Entertainment, Stage 

Entertainment / Joop van den Ende 

Theaterproducties, Senf Theaterpartners, Mojo 

Concerts en Stardust. Zij zetten in het World 

Forum Theater nationale en internationale 

artiesten, musicals en andere culturele 

voorstellingen van top niveau neer.  

 

Het grootste deel van de evenementen en 

congressen die het World Forum huisvest 

vallen onder de associatie en institutionele 

markt en zijn overheid- of VN gerelateerd. Dit 

komt deels doordat het World Forum is 

gevestigd in de internationale zone van Den 

Haag en zich sterk maakt voor bijeenkomsten 

rondom vrede en recht. Het is een herkenbare 

en toegankelijke zone voor internationale 

organisaties op het gebied van vrede en recht. 
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2.4 Stakeholders 

 

De stakeholders van het World Forum zijn: 

organisatoren, partners, toeleveranciers, lokale 

overheden, omliggende bedrijven, bezoekers, 

omwonenden en medewerkers. Wij 

onderhouden regelmatig contact met onze 

stakeholders over de ontwikkelingen bij het 

World Forum, zo ook op het gebied van 

duurzaamheid. Het duurzaamheidsverslag 

wordt digitaal onder een aantal stakeholders 

verspreid en is online terug te vinden op onze 

website.  

Klanten 

Het World Forum stelt hoge eisen aan kwaliteit 

en gastvrijheid. Daarom wordt er veel waarde 

gehecht aan de meningen en suggesties van 

de klant. Om goed inzicht te krijgen in de 

beleving van de klant, stuurt het World Forum 

na ieder evenement een evaluatieformulier 

naar de klant. Aan de hand van het ingevulde 

evaluatieformulier en de hierop geplaatste 

opmerkingen, kan de kwaliteit gehandhaafd 

blijven en daar waar nodig verbeterd worden. 

Daarnaast wordt er ook altijd nog een 

persoonlijke evaluatie met de Project Manager 

van het World Forum en de klant ingepland, dit 

kan zowel telefonisch als in een face-to-face 

afspraak zijn.  

 

 

2.5 MVO beleid 

 

Het World Forum profileert zich sterk met het 

MVO beleid, het is één van de speerpunten. 

Vertrouwen speelt in deze branche een 

belangrijke rol. Het World Forum verkoopt dit 

vertrouwen. Door een profilering als 

maatschappelijk verantwoord en betrokken 

bedrijf, waar integriteit, ethiek en 

duurzaamheid hoog in het vaandel staan, krijg 

je het vertrouwen van relaties.  

 

Minimaal één keer per kwartaal komt het MVO 

team bij elkaar voor overleg over lopende 

projecten en doelstellingen voor de komende 

periode.  

 

 

2.6 Onderscheidingen 
 

Green Award 

In 2008 heeft het World Forum met het World 

Forum Ethical Program de Green Award 

gewonnen, de prijs voor het beste groene 

initiatief. Uit het juryrapport kwam de 

waardering voor de overduidelijk en 

ondubbelzinnige keuze voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen naar voren. 

Daarnaast pleitte men voor het feit dat het 

World Forum niet alleen het goede voorbeeld 

toont maar ook klanten de mogelijkheid geeft 

dit goede voorbeeld te volgen.  

 

Green Key 

In 2013 heeft het World Forum voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar de certificering van de 

Gouden Green Key ontvangen. Het 

internationale milieukenmerk voor bedrijven in 

de toerisme- en recreatiebranche die serieus 

en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg. Dit 

certificaat bewijst dat het World Forum zich 

meer voor het milieu inzet dan de wet- en 

regelgeving verlangd.  
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2.7 Lidmaatschappen 

 

Het World Forum is lid van een aantal 

nationale en internationale organisaties op het 

gebied van duurzaamheid. Binnen deze 

netwerken wisselt het World Forum kennis en 

ervaringen uit op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

binnen de eigen MICE markt maar ook breder. 

Naast de lidmaatschappen op het gebied van 

duurzaamheid is het Wold Forum lid van een 

aantal (inter)nationale brancheorganisaties. Op 

deze wijze worden contacten onderhouden, 

blijft het World Forum op de hoogte van de 

ontwikkelingen in de markt en levert een 

belangrijke bijdrage aan de promotie van Den 

Haag en Nederland. Het World Forum is lid 

van de volgende organisaties: 

 

UN Global Compact 

Het World Forum ondertekende als eerste 

locatie in Nederland het United Nations Global 

Compact. Voor het World Forum en haar 

partners staat respect voor mensenrechten, 

veilige werkomstandigheden en milieubewuste 

bedrijfsvoering voorop. De verbintenis met de 

UN Global Compact is voor het World Forum 

een extra stimulans om ook in de toekomst 

zich in te blijven zetten voor een verantwoord 

ondernemersklimaat.  

Het World Forum is sinds de oprichting in 2011 

ook lid van de Nederlandse Chapter van de 

UN Global Compact.  

 

Green Meeting Industry Council 

Om op internationaal niveau op de hoogte te 

blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van “groene bijeenkomsten”  is het 

World Forum aangesloten bij de Green 

Meeting Industry Council (GMIC). Een  

 

 

 

 

 

 

internationaal overlegorgaan dat de 

vergroening van de Meeting Industry 

bevordert.  

In Nederland heeft een aantal professionals 

het initiatief genomen om een zogenaamd 

‘Dutch Chapter’ van de GMIC op te richten en 

daarmee het eerste Europese Chapter te 

worden. De doelstelling van deze chapter is 

om een effectief groen netwerk en educatie 

aan haar leden te bieden, evenals het aantal 

groene accommodaties, diensten en zakelijke 

bijeenkomsten meetbaar te laten toenemen. 

World Forum maakt onderdeel uit van dit 

‘Dutch Chapter’. 

 

MVO Nederland 

Het lidmaatschap van MVO Nederland levert 

het World Forum een brede kennis- en 

netwerkorganisatie binnen het bedrijfsleven op 

het gebied van maatschappelijk verantwoord 

en betrokken ondernemen.  

Sinds 2012 is het World Forum toegetreden tot 

het Koplopernetwerk van MVO Nederland. Het 

Koplopernetwerk is voor partners van MVO 

Nederland van elke bedrijfsgrootte, met een 

forse MVO-ambitie. Het is een netwerk dat 

gebruik wordt voor kennisuitwisseling, 

inspiratie, samenwerking en vernieuwing rond 

MVO. Het biedt partners netwerk- en 

intervisiebijeenkomsten vol interessante 

ontmoetingen, gastsprekers, workshops en 

cases met concrete handvatten. Naast de 

netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten kunnen 

deelnemers zich via dit netwerk profileren en 

ontwikkelen als MVO-koploper. Momenteel zijn 

er zo’n 35 bedrijven aangesloten bij het 

Koplopernetwerk van MVO.
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International Congress & Convention 

Association (ICCA) 

Met bijna 1.000 lidorganisaties en bedrijven in 

80 landen, voorziet ICCA in een wereldwijd 

netwerk van meeting professionals, experts in 

alle aspecten van hosting en organisatie van 

congressen en conferenties. ICCA biedt haar 

leden unieke mogelijkheden op het gebied van 

acquisitie en relatiebeheer.  

CLC-VECTA -  

Centrum voor Live Communication 

CLC-VECTA Centrum voor Live 

Communication is dé brancheorganisatie voor 

iedereen die professioneel betrokken is bij het 

organiseren, accommoderen en faciliteren van 

beurzen, congressen & vergaderen, 

evenementen, entertainment en incentives. 

Meeting Professionals International (MPI) 

MPI is de organisatie die wereldwijd het vak 

van congres- en evenementenorganisatie naar 

een hoger plan tilt. De samenstelling van leden 

is uniek: 50% planners en 50% aanbieders.  

 

 

 

 

Deze balans draagt onder andere bij aan de 

professionele ontwikkeling van de leden en de 

organisaties waar zij werkzaam zijn. Het World 

Forum heeft een gouden partnership met MPI 

Nederland.   

International Association of Congress 

Centres (AIPC) 

De AIPC is de vereniging voor managers van 

professionele congres- en beurscentra 

wereldwijd. De AIPC bezit een unieke positie 

onder de verschillende organisaties die de 

meeting industrie vertegenwoordigen. Het is 

een internationale organisatie met 

vertegenwoordigers uit 54 landen over de 

wereld.  

In 2010 heeft het World Forum als eerste 

congrescentrum in de Benelux de gouden 

kwaliteitsstandaard van het AIPC behaald. De 

AIPC Quality Standards is een programma dat 

is ontwikkeld om in de internationale congres- 

en evenementenbranche de verschillende 

kwaliteitsaspecten van congrescentra te 

identificeren en evalueren. 

  



 

12 

 

 

 

 

 

Het World Forum besteedt op verschillende vlakken aandacht aan het people aspect, zowel intern als 

extern. Er is uiteraard aandacht voor de medewerkers zelf, maar ook voor andere personen in de 

maatschappij. 

Het World Forum steunt jaarlijks een aantal initiatieven op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Naast een financiële of materiële ondersteuning, bestaat deze steun tevens uit het beschikbaar stellen 

van expertise binnen de congres- en evenementenbranche.  

 

3.1 Arbeidsomstandigheden 

 

Stageplekken 

Het World Forum fungeert als 

opleidingsinstituut binnen de congres- en 

evenementenbranche. Een van de onderdelen 

hiervan is het aanbieden van een breed scala 

aan stageplekken binnen de organisatie.  

 

Wat betreft stageplekken maakt het World 

Forum een onderscheid tussen 

Beroepsbegeleidende leerweg studenten 

(BBL) en Beroepsopleidende leerweg 

studenten (BOL). 

 

Beroepsbegeleidende leerweg 

In 2013 heeft het World Forum twee BBL 

studenten begeleid. De afdeling Finance van 

het World Forum is ECABO gecertificeerd, wat 

concreet betekent dat zij MBO leerlingen van 

financieel administratieve opleidingen als 

erkend leerbedrijf mogen begeleiden. In 2013 

was hier één leerplek. 

 

Daarnaast is op de afdeling Project 

Management een trainee begeleid vanuit het  

 

 

 

 

 

 

Traineeship Young Event Professionals van 

Master in Eventmanagement. Het Traineeship 

Young Event Professionals is een werk- en 

leertraject voor afgestudeerde bachelor of 

master studenten die event professional willen 

worden. De young professional volgt één dag 

per week de opleidingen van Master in Event 

Management en werkt daarnaast drie of vier 

dagen bij een vooraanstaand bedrijf uit de 

evenementensector. 

GOC 

Sinds 2012 is het World Forum tevens een 

officieel GOC erkend leerbedrijf. Dat is het 

Kenniscentrum voor onderwijs, arbeidsmarkt, 

training en advies in de creatieve industrie (de 

grafimediabranche). 

Het World Forum voldoet aan de criteria voor 

opname in het Register van erkende 

leerbedrijven in de creatieve industrie en heeft 

een certificaat ontvangen voor de 

opleidingsrichting Mediamanagement (niveau-

4).  

 

 

 

 

 

 

 

3.PEOPLE 
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Beroepsopleidende leerweg 

Bij het World Forum waren er in 2013 negen 

beroepsopleidende studenten actief. De 

verdeling hiervan per afdeling was als volgt: 

- 1 stagiair op de afdeling Communicatie 

- 2 stagiaires op de afdeling Duty 

Management, waarvan één specifiek voor de 

Nuclear Security Summit in maart 2014 

- 2 stagiaires op de afdeling Project 

Management, waarvan één specifiek voor de 

Nuclear Security Summit in maart 2014 

- 1 stagiair op de commerciële afdeling- 2 

stagiaires op de afdeling Building 

Management, waarvan één specifiek voor de 

Nuclear Security Summit in maart 2014 

- 1 stagiair bij de Front Office 

 

Part-time werken 

Het World Forum maakt zich sterk om 

medewerkers te helpen bij het voortzetten van 

hun loopbaan na bijvoorbeeld een 

zwangerschap. De mogelijkheid wordt 

geboden om part-time te werken of voor een 

gedeelte thuis te werken. Op deze wijze is er 

sprake van een goede balans tussen werk en 

privé wat uiteindelijk ten goede komt van de 

organisatie. 

Opleidingen en Trainingen 

Er is jaarlijks een collectief budget beschikbaar 

voor training en opleiding binnen het World 

Forum. Elke medewerker wordt uitgenodigd 

om jaarlijks een plan te maken over zijn of haar 

eigen ontwikkeling. Er wordt op basis van deze 

Personal Development Plans besloten wat er 

aan opleiding noodzakelijk is en wie welke 

opleiding mag volgen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eindverantwoordelijke kan aan een 

medewerker vragen een opleiding en/of 

coaching te volgen wat noodzakelijk is om 

taken en verantwoordelijkheden goed uit te 

voeren, hierover worden individuele afspraken 

gemaakt. 

Voor opleidingen en trainingen die een 

bepaald bedrag te boven gaan, zal als regel 

een studieovereenkomst worden gesloten 

waar onder andere een terugbetalingsregeling 

deel van uit maakt.  

GL Campus 

Binnen GL events bestaat de GL events 

Campus, een intern opleidingsinstituut met de 

volgende doelstellingen: 

 Het bevorderen van de motivatie en 

participatie van werknemers 

 Het promoten van een 

gemeenschappelijke cultuur en team 

spirit 

 Het bevorderen van integratie tussen 

de diverse onderdelen van GL events 

en het creëren van netwerken 

 Het ontwikkelen en organiseren van 

trainingprogramma’s die tegemoet 

komen aan de behoeftes 

 Het optimaliseren van het rendement 

van training & opleiding en het 

realiseren van interne kennisdeling 

Om deze doelstellingen te behalen, heeft de 

GL Campus een tweeledige missie: het 

coördineren van alle trainings- & 

opleidingsplannen van de GL Groep voor 

optimale resultaten en het ontwerpen van 

trainingen om de expertise in de verschillende 

business lines van GL events te ontwikkelen. 
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Vooralsnog biedt de GL Campus voornamelijk 

Franstalige trainingsprogramma’s aan (gericht 

op senior management,operational 

management en basic management) en richt 

zij zich voornamelijk op management, 

salesfuncties en projectgerichte medewerkers. 

Er zijn inmiddels twee Engelstalige 

programma’s beschikbaar waar internationale 

medewerkers aan deel kunnen nemen: de 

Management training en de Welcome 

Convention. Medewerkers van het World 

Forum nemen hier ook aan deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuim 

Het World Forum brengt het verzuimbeleid 

onder medewerkers goed in kaart. Het doel is 

om het verzuimpercentage zo veel mogelijk 

terug te dringen. 

In 2013 was het verzuimpercentage 2,81 %. 

Dit betekent dat het is afgenomen ten opzichte 

van het percentage in 2012, 3,96 %. Het doel 

was om het verzuimpercentage onder de 3 % 

te krijgen, dit is in 2013 gelukt. Doel is om het 

de komende jaren nog meer te verlagen en in 

elk geval onder de 3 % te blijven.  

Om het verzuimpercentage te verminderen 

wordt er directer en pro-actiever met 

medewerkers en de arbodienstverlener 

gecommuniceerd. Indien gewenst wordt er 

multidisciplinaire hulp ingeschakeld. World 

Forum heeft altijd een acceptabel 

verzuimpercentage gehad en besteed daar 

veel aandacht aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Verzuimpercentage World Forum 2010-2013 
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Project Johan de Witt Scholengroep 

World Forum werkt samen met de Johan de 

Witt Scholengroep in Den Haag, een school 

met leerlingen die intense begeleiding nodig 

hebben om stappen te maken in hun 

basiscarrière. 

 

De Johan de Witt Scholengroep biedt 

diplomagericht en uitdagend onderwijs. Het 

onderwijs is gericht op het behalen van een 

diploma, vervolgstudies, maatschappelijke 

participatie en het aanleren van de Europese 

sleutelcompetenties van de 21
e
 eeuw. Ze 

leiden hun leerlingen op tot zelfstandige en 

ondernemende jongeren die in staat zijn eigen 

keuzes te maken en deze te verantwoorden 

met als resultaat succesvolle maatschappelijke 

participatie en een passende volgstudie.  

Het World Forum steunt deze visie door 

leerlingen mee te laten lopen binnen het 

bedrijf. De leerlingen worden enthousiast 

gemaakt voor deze werkzaamheden, zodat ze 

later succesvol aan de maatschappij kunnen 

deelnemen.  

 

Een aantal leerlingen loopt mee met 

medewerkers van Maison van den Boer, de 

cateringpartner van het World Forum, om de 

kneepjes van het catering vak te leren. Dat 

begint met low risk-werkzaamheden als 

lunchpakketten voorbereiden. De andere 

leerlingen lopen mee met de afdeling Building 

Management van het World Forum. Zij voeren 

hier facilitaire opdrachten uit als het 

schoonmaken van lamellen, het vegen van 

technische gangen of het wieden van onkruid.   

 

 

 

 

MPI Next Generation Program 

In 2013 heeft het World Forum voor het  

vierde jaar succesvol meegewerkt aan het MPI 

Next Generation Program. Dit bestaat uit een 

samenwerking tussen MPI (Meeting 

Professionals International), het World Forum 

en Stenden University.  

Zes studenten van Stenden University hebben 

in tien weken tijd een evenement neergezet. 

Daarbij werden ze begeleidt door ervaren 

medewerkers van het World Forum en MPI. Ze 

verzorgen zowel de inhoud, de logistiek, de 

organisatie als de promotie van het 

evenement. Op school kan een dergelijk 

project theoretisch worden uitgevoerd, hier 

gebeurd het in het echt.  

 

Op maandag 14 januari 2013 vond het MPI 

World Forum Next Generation Event plaats. 

Het thema van deze editie was “The Sky is the 

Limit”. Gedurende het evenement waren er 

onder andere de volgende sprekers: Judith van 

Leeuwen van Nike European Headquarters  

over “Strategic Meeting Management: What 

happens in Vegas…”, Xander Kranenburg van 

TEDx Amsterdam over “Inspiration is in the 

sky” en Eric Bakermans van het Nederlands 

Bureau voor Toerisme en Congressen over de 

“Mr. Holland Marketing Campaign”.  

 

In totaal kwamen er zo’n 150 studenten af op 

dit evenement. Alle deelnemers aan het 

evenement ontvangen een certificaat. De 

studenten die het evenement organiseren 

ontvangen een 1-jarig MPI studenten 

lidmaatschap, gesponsord door het World 

Forum en zijn hiermee welkom om deel te 

nemen aan alle MPI evenementen in 

Nederland. 
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Betrokkenheid 

Een update over de ontwikkelingen op het 

gebied van MVO gebeurd binnen het World 

Forum op regelmatige basis door middel van 

een digitaal Ethical Program Message, welke 

intern verstuurd wordt naar de medewerkers 

en partners van het World Forum. Daarnaast is 

het een terugkerend agendapunt op de 

maandelijkse team meeting met alle 

medewerkers van het World Forum. Op deze 

wijze wordt er betrokkenheid onder de 

medewerkers gecreëerd. Een voorbeeld 

hiervan is het proactief meedenken van 

personeel bij het opknappen van zalen. Hier is 

een medewerker zelf met het idee gekomen 

om oude materialen opnieuw te gebruiken. 

 

 

 

 

 

        

      MPI Next Generation Program 

 

 

 

Opleidingsinstituut 

Het World Forum wil een opleidingsinstituut 

zijn in de congres- en evenementenbranche, 

kennis en ervaring wordt graag gedeeld. 

Daarom worden er op regelmatige basis 

presentaties, lezingen en workshops gehouden 

voor studenten over de congres- en 

evenementenbranche gerelateerd aan het 

World Forum. Soms specifiek gericht op MVO. 

 

In 2013 zijn onder andere de volgende 

presentaties gegeven: 

- 14 januari 2013: Presentatie tijdens de MPI 

Next Generation Conference 

- 2 september 2013: Presentatie en rondleiding 

aan het ROC Mondriaan 

- 7 november 2013: college over MVO bij 

Master in Eventmanagement 

- 28 november 2013: gastcollege Haagse 

Hogeschool opleiding Facility Management, 

module congres management 
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3.2 Mensenrechten 
 

Bij de selectie van vaste partners en 

leveranciers houdt het World Forum rekening 

met verantwoord inkopen. Leveranciers en 

partners moeten een document, code of 

conduct,  ondertekenen. De leverancier 

committeert zich met het 

 

 

 

ondertekenen van deze supplier code of 

conduct, aan alle van toepassing zijnde wet- 

en regelgeving. Deze supplier code of conduct 

maakt daardoor een onlosmakelijk deel uit van 

de overeenkomst tussen de leverancier en het 

World Forum. 

 

 

Code of conduct World Forum 

 

1 

 

De leverancier respecteert de Universele Verklaring voor de rechten van de mens van de 

Verenigde Naties. Tevens respecteert de leverancier de internationale arbeidsvoorwaarden en 

omstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd door de Internationale Labour Organisation (ILO). 

 

2 

 

De leverancier respecteert alle (supra) nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de 

kinderarbeid (in het bijzonder conventies 138 en 182 van ILO, zie www.ilo.org) en neemt 

adequaat actie om de conventies na te leven. 

 

3 

 

De leverancier respecteert alle antidiscriminatie bepalingen, zoals vastgelegd in (supra) 

nationale wet- en regelgeving. 

 

4 

 

De leverancier respecteert alle (supra) wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en 

arbeidsomstandigheden (waaronder gezondheid, veiligheid en milieu) en leeft de op hem van 

toepassing zijnde CAO (‘s) na. 

 

5 

 

De leverancier respecteert het milieu en voldoet aan alle van toepassing zijnde (supra)nationale 

milieuwet- en regelgeving. Richt bedrijfsprocessen zodanig in dat die naleving gewaarborgd is: 

- de leverancier gebruikt zo min mogelijk milieubelastende middelen en verpakkingsmaterialen 

en levert zo min mogelijk in bulkverpakkingen aan 

- bij nieuwe aanschaf van apparatuur wordt er energie efficiënte apparatuur aangeschaft 

- de leverancier gebruikt minder milieubelastend papier 

 

6 

 

De leverancier hanteert een dusdanige bedrijfsvoering dat de continuïteit van het bedrijf 

gewaarborgd blijft. De leverancier houdt zich aan de van toepassing zijnde (supra) nationale 

mededingingswet- en regelgeving. 

 

7 

 

De leverancier is tegen corruptie in al zijn vormen, met inbegrip van afpersing en omkoperij 

 

8 

 

De leverancier maakt deze supplier code of conduct bekend aan het management en de 

werknemers in zijn onderneming en ziet toe op de naleving ervan 

 

http://www.ilo.org/
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3.3 Maatschappij 

 

NL DOET 

World Forum doet jaarlijks met een aantal 

medewerkers mee aan NL DOET, de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd 

door het Oranje Fonds. Op deze dag 

ondersteunen zij een project / instelling in de 

regio Den Haag.  

 

Op 15 maart 2013 hebben medewerkers van 

het World Forum het nieuwe Buurthuis van de 

Toekomst in Den Haag een totale opknapbeurt 

gegeven. Zo werden alle verdiepingen van het  

 

Buurthuis met veel enthousiasme volledig 

schoongemaakt. Het Buurthuis van de 

Toekomst zag er na deze dag weer mooi en 

schoon uit.  

Dit gebeurt onder werktijd, de medewerkers 

krijgen gewoon doorbetaald. Op deze manier 

ervaren ze zelf het belang van maatschappelijk 

verantwoord en betrokken ondernemen. Het 

vergroot het bewustzijn en de betrokkenheid 

onder de medewerkers. Zij worden op deze 

wijze gemotiveerd en geïnspireerd in hun 

verdere werkzaamheden.  

 

 

 

Banners to Bags 

In het World Forum worden regelmatig voor 

evenementen of congressen banners gebruikt. 

Vaak staat er een datum op deze banners, 

waardoor deze maar voor één jaar gebruikt 

kunnen worden. World Forum verzamelt 

banners die niet meer hergebruikt worden voor 

een ander evenement of congres en levert 

deze aan bij het project Banners to Bags. 

 

 

 

 

Banners to Bags is een project, gevestigd in 

Kathmandu (Nepal). Hier worden van banners 

die weggegooid worden tassen gemaakt. Door 

de productie van deze tassen wordt de 

overconsumptie van plastic tassen in 

Kathmandu verminderd. Naast dit 

milieuaspect, heeft dit project ook een sociaal 

aspect. Met het maken van deze tassen wordt 

namelijk werkgelegenheid gecreëerd voor 

risico-jongeren in deze omgeving.  
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Stichting Healing 4 Aliza 

Een aantal artiesten hebben de handen ineen 

geslagen om op zaterdag 30 maart 2013 in het 

World Forum in Den Haag op te treden voor 

Aliza, een 5-jarig meisje dat aan 

Neuroblastoom lijdt. Dit is een ernstige vorm 

van kinderkanker die zelden voorkomt. Om 

Aliza's levenskans te vergroten, moet zij naar 

Amerika voor een vervolgbehandeling. Deze 

behandeling is in Nederland nog niet mogelijk. 

De benefietavond was bedoeld om geld in te 

zamelen voor haar reiskosten, verblijfskosten 

en alle onvoorziene kosten tijdens de duur van 

haar vervolgbehandeling in Amerika. Deze 

kosten worden niet vergoed door de 

zorgverzekeraar en daarom is er een stichting 

opgezet, Stichting Healing 4 Aliza, om het 

benodigde geld op te halen. 

Het programma van de benefietavond werd 

ingevuld door een aantal bijzondere artiesten, 

die belangeloos hun medewerking verlenen 

aan Aliza. Zelden stonden er zoveel 

cabarettalenten op één avond op het podium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze avond waren er optredens van 

onder andere de cabaretiers Samir Fighil, Jetty 

Mathurin, Jeffrey Spalburg en Jan Jaap van 

der Wal. Verder stonden ook rapper Yes-R  en 

de Amsterdamse streetdance-groep “Looney 

Tunes” op het podium. 

De avond was sfeervol en intiem en er werd 

veel gelachen! Naast het optreden van de 

artiesten werd er tussendoor ook een veiling 

gehouden en niet zonder succes, want de 

totale opbrengst van de avond, inclusief de 

kaartverkoop heeft een bedrag van                  

€ 11.000,00 opgebracht.  

 

Door het opgehaald bedrag, staat de teller van 

het totaalbedrag voor Aliza op ca. € 89.000,00. 

Dit gaat richting de € 100.000,00, het bedrag 

wat nodig is om de 5-jarige Aliza aan een 

gezonde, lange en mooie toekomst te helpen. 

 

Meer informatie over Stichting Healing 4 Aliza 

is te vinden op: www.healing4aliza.nl 
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The Kusasa Project 

Sinds drie jaar ondersteunt het World Forum 

het Kusasa Project in Zuid-Afrika en specifiek 

het jongetje Anele Gebuza. Het Kusasa Project 

zet zich in voor kinderen in de Franschhoek 

vallei. Door het Kusasa Project krijgt Anele de 

mogelijkheid om naar school te gaan. 

Anele is 13 jaar en geboren in the Eastern 

Cape, maar vanwege economische redenen is 

hij 7 jaar geleden met zijn ouders verhuisd 

naar de Western Cape, naar Franschhoek. 

Vlak nadat zij hier aankwamen is zijn moeder 

overleden. Zijn vader is werkloos en heeft een 

drankprobleem, wat er voor heeft gezorgd dat 

hij geen goede thuisbasis heeft gehad de 

afgelopen jaren. 

Anele is een van de 23 kinderen die via het 

Kusasa Project de mogelijkheid krijgt om een 

goede opleiding te volgen. Op de Franschhoek 

High School krijgt hij les in het Afrikaans en 

Engels. Hij doet het erg goed en is zeer 

gemotiveerd. Anele verblijft doordeweeks in 

een huis naast de school om hem een 

stabielere basis te geven. Hier krijgt hij naast 

een slaapplaats ook drie keer per dag een 

maaltijd. In het weekend gaat hij terug naar de 

township, naar zijn vader of broer. Op 

regelmatige basis ontvangt het World Forum 

een verslag over Anele.  

Kijk voor meer informatie over het project op 

www.thekusasaproject.org 

 

World Forum heeft als doel om de komende 

jaren dit soort initiatieven uit te breiden, door 

meerdere kinderen op andere continenten te 

gaan ondersteunen. Voor 2014 staat o.a. het 

project Batang Pinangga op de Filippijnen op 

de planning.  

 

 

Sinterklaas 

In het kader van 5 december ontvangen de 

medewerkers van het World Forum een kleine 

attentie. Ook hierbij wordt geprobeerd een 

bijdrage aan de maatschappij te leveren.  

 

Dit jaar is gekozen voor chocoladeletters via 

JipsGoedeDoelen.nl.  In 2007 bedacht Jip 

Maathuis (1997) uit Enschede een 

chocoladeletteractie. Zijn doel was om er 

vijfhonderd te verkopen en van elke verkochte 

letter één euro aan War Child te doneren. Het 

werden er meer dan 10.000! Hierdoor konden 

de afgelopen jaren meer dan zesduizend 

oorlogskinderen meedoen aan programma's 

van War Child. Daarin leren zij om samen te 

sporten en te spelen. En kunnen zij weer even 

kind zijn. Zoals het hoort!   

 

 

 

Muziektheater BRIZA 

Het World Forum is verschillende zalen aan 

het opknappen. Hierbij wordt continu 

nagedacht of materialen hergebruikt kunnen 

worden voor andere initiatieven. Zo zijn de 

gordijnen die op het toneel van één van de 

zalen hingen naar het Haagse muziektheater 

Briza gegaan.  

Briza is een muziektheatergroep die musicals 

maakt voor de jeugd en waarin op een 

aansprekende wijze gebruik wordt gemaakt 

van 'live' muziek, een verteller, dans en video-

animatie. In de voorstellingen zijn 

maatschappelijke thema's verwerkt als rode 

draad. Briza speelt veel voorstellingen in het 

Zeeheldentheater in Den Haag maar speelt 

ook op de scholen zelf. 

 

 

 

 

 

http://www.thekusasaproject.org/
http://www.warchild.nl/
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Oranje Fonds 

World Forum is sinds 2013 Vriend van het 

Oranje Fonds. Het Oranje Fonds bevordert 

betrokkenheid in de samenleving. Door de 

steun van dit fonds ontmoeten mensen elkaar 

of vinden zij een nieuwe plek in de 

maatschappij. Het Oranje Fonds wil dat 

iedereen zich thuis voelt in ons koninkrijk. Dat 

is helaas nog niet vanzelfsprekend. Mensen 

kunnen zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld 

omdat ze al wat ouder zijn en niet zo makkelijk 

meer de deur uit komen. Of omdat ze door een 

ziekte, handicap of taalachterstand beperkt 

worden. Het Oranje Fonds steunt sociale 

initiatieven waardoor iedereen kan meedoen in 

onze samenleving.  

Stichting Semmy 

Stichting Semmy is opgericht om de 

levensverwachting en uiteindelijk het vergroten 

van de overlevingskans van kinderen die 

getroffen zijn door hersenstamkanker. De 

stichting is opgericht door de ouders van 

Semmy die in 2007 op vijfjarige leeftijd is 

overleden. De genezingskans van een 

hersenstamtumor (DIPG / ponsaglioom) is nog 

steeds vrijwel 0% procent. En dat terwijl bij 

andere vormen van kinderkanker de 

overlevingskans gelukkig is gestegen naar 

meer dan 70%. 

 

Op 5 oktober 2013 heeft korfbalvereniging 

Achilles uit Den Haag een Semmydag 

georganiseerd, dit naar aanleiding van het  

 

 

 

overlijden van een 12-jarig Achilles jeugdlid in 

2009 als gevolg van hersenstamkanker.  

Op deze dag werden er allerlei acties 

gehouden: sneldoelen, schoenen poetsen, de 

uitslag van het eerste team voorspellen, 

schminken, loten verkopen, taartenverkoop, 

sponsorlopen, verkoop van bloempotjes etc.  

World Forum heeft hier een kleine bijdrage aan 

geleverd door twee kaarten beschikbaar te 

stellen voor de theatershow Soul Sister ten 

behoeve van de loterij. Tijdens deze dag werd 

er in totaal zo’n € 3.651,50 opgehaald voor 

stichting Semmy.  

 

KWF Kankerbestrijding  

Het World Forum heeft twee kaarten voor 

Cirque Stiletto 2 beschikbaar gesteld voor een 

veiling georganiseerd door APM Terminals 

waarvan de opbrengsten gedoneerd worden 

aan het KWF Kankerbestrijding.  

Reden voor het organiseren hiervan was het 

overlijden van een medewerker van APM 

Terminals aan de gevolgen van kanker. Naast 

de veiling is er een Memoriam Golf Event 

georganiseerd voor medewerkers van APM 

Terminals en daarbij is een donatie site 

gemaakt op de Sta op Tegen Kanker site van 

KWF.  
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Kettingreactie  

Het World Forum stimuleert op verschillende 

manieren haar eigen opdrachtgevers om 

bewust met hun evenementen om te gaan. 

Daarnaast worden ook de vaste partners en 

leveranciers en het bedrijfsleven gestimuleerd. 

De doelstelling van het World Forum Ethical 

Program is om zich in te zetten op kleinschalig, 

maar ook beleidsmatig niveau op het gebied 

van maatschappelijk verantwoord en betrokken 

ondernemen. Binnen die doelstelling is 

vastgesteld dat het essentieel is om alle 

activiteiten en vorderingen op dit gebied aan 

de markt en omstanders te communiceren.  

Een groene prikkel van een van onze 

opdrachtgevers heeft ons destijds de laatste 

zet gegeven om er helemaal voor te gaan. 

Daarom geloven we bij het World Forum juist 

zo in die groene prikkel en geven hem graag 

door aan anderen omdat we aan den lijve 

hebben ondervonden hoe effectief een 

dergelijk signaal kan zijn. We noemen het 

gemakshalve onze brandnetel theorie: als je 

geprikt bent door een brandnetel is dat best 

een tijdje irritant en je moet er ook echt iets 

mee doen. 

 

 

 

 

Green Events Checklist 

Het World Forum heeft een Green Events 

Checklist ontwikkeld welke vol met praktische 

tips staat waar een organisator allemaal aan 

kan denken als ze op verantwoordelijke wijze 

een evenement willen neerzetten. Deze lijst is 

ontwikkeld om opdrachtgevers te stimuleren 

hun evenementen zo “groen” mogelijk te 

organiseren. 

 

CO2 rekenmodule  

Opdrachtgevers van het World Forum kunnen 

ervoor kiezen de CO2 uitstoot van hun 

evenement te compenseren. Dit kunnen zij 

zowel internationaal (via de Climate Neutral 

Group) als lokaal (via het Klimaatfonds Den 

Haag) doen. Op de website van het World 

Forum staat een link naar de  rekenmodule 

van de Climate Neutral Group, welke de 

mogelijkheid biedt voor de opdrachtgever om 

deze uitstoot te berekenen en te compenseren. 

Daarnaast is het tevens mogelijk om via het 

Klimaatfonds Den Haag de uitstoot van het 

evenement lokaal te compenseren. De  

rekenmodule hiervoor loopt via de website van 

het Klimaatfonds Den Haag, waarvan tevens 

een link staat op de website van het World 

Forum.  

 

3.4 Ambities 
 
 
 

  Van het drieluik people-planet-profit ligt de prioriteit de komende jaren bij het World Forum nog 

steeds op het people aspect. Dit blijft voor een kleine organisatie als het World Forum een grote 

uitdaging. Het World Forum is trots op het feit dat het als kleine organisatie wel degelijk een 

verschil kan maken in het leven van mensen. 

De functie van het World Forum als opleidingsinstituut binnen de congres- en 

evenementenbranche blijft hierbij één van de speerpunten. Het samenwerken met stagiaires 

binnen de organisatie en de jaarlijkse MPI Next Generation Conference zijn hier een belangrijk 

onderdeel van. 

Daarnaast zal het people aspect verder worden uitgebreid door het netwerk van kinderen die het 

World Forum wereldwijd wil gaan ondersteunen uit te gaan breiden. Naast het lopende Kusasa 

Project in Zuid-Afrika is er al contact met een organisatie op de Filippijnen. En dit moet zich de 

komende jaren verder gaan uitbreiden naar de andere continenten. 

http://www.klimaatfondsdenhaag.nl/index.php?id=124%20
http://www.klimaatfondsdenhaag.nl/index.php?id=124%20
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Het World Forum houdt in haar bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening met het milieu. Zo is er voor 

de komende jaren een programma opgesteld waar de grootste “projecten” in genoemd worden. 

Daarnaast is er binnen het World Forum een “Milieucoördinator” aangesteld die verantwoordelijk is 

voor de volgende taken:  

 De Milieucoördinator is het centrale aanspreekpunt aangaande het milieu op het bedrijf. 

Hieronder valt ook het organiseren van de activiteiten die nodig zijn voor het behalen van de 

Green Key/Milieukeur. En toezien op de juiste uitvoering van het milieubeleid, zoals dat op het 

bedrijf is vastgesteld en verwoord in de milieubeleidsverklaring.  

 De milieucoördinator instrueert de medewerkers met betrekking tot de algemene milieuzaken 

en geeft specifieke instructies op het gebied van schoonmaak, afval en efficiënt gebruik van 

gas, water en elektra. Tevens ziet zij toe op de juiste uitvoering van de instructies. 

 De milieucoördinator stelt het milieuarchief op en zorgt ervoor dat het actueel blijft. 

 De milieucoördinator houdt de voor de functie relevante vakliteratuur bij en bezoekt indien 

nodig congressen. 

 Tijdens de jaarlijkse audit in het kader van de Green Key/ Milieukeur zorgt de 

milieucoördinator voor ontvangst en begeleiding van de auditor.  

 

In juli 2013 is de gemeente Den Haag eigenaar geworden van het World Forum. De exploitatie is in 

handen van GL events. Bij de overname door de gemeente is een investeringsprogramma gemaakt 

voor de modernisering van het gebouw. De komende drie jaar zal er 25 miljoen Euro geïnvesteerd 

worden in het World Forum. Bij alle investeringen die gedaan worden, wordt gekeken naar een zo’n 

duurzaam mogelijke oplossing. 

Binnen dit programma vallen de volgende projecten, welke voor de zomer van 2016 gereed moeten 

zijn: 

- een compleet nieuw dak met de optie voor zonnepanelen 

- het vernieuwen van de gevel wat een positieve invloed heeft op het verbruik van energie 

- het compleet vervangen van de kozijnen inclusief het glas 

- het vervangen van alle installaties. Nieuwe elektrische installaties zullen minder energie 

verbruiken 

- aansluiting op stadsverwarming 

- scheiden van elektra, zodat het energieverbruik nog beter gemanaged kan worden. Op dit 

moment is de elektra van het bovenop gelegen hotel er nog aan gekoppeld terwijl dit hotel niet 

van ons is 

4.PLANET 
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4.1 Energieverbruik 
 

Het World Forum probeert in eerste instantie 

haar energieverbruik terug te dringen. Hetgeen 

er vervolgens nodig is wordt groen ingekocht. 

Het World Forum gebruikt 100% groene 

stroom. Alle stroom die in het gebouw wordt 

gebruik voor de dagelijkse bedrijfsvoering en 

tijdens congressen en evenementen bestaat 

volledig uit groene stroom. De uiteindelijke 

CO2 uitstoot wordt volledig gecompenseerd.  

 

Binnen het World Forum wordt het 

energieverbruik goed in kaart gebracht en daar 

waar mogelijk gereduceerd. Gezien de afname 

in energieverbruik mag er geconcludeerd 

worden dat hier de afgelopen jaren met succes 

in geïnvesteerd is. 

 

 

 

 

 

Het totale elektriciteitsverbruik van het World 

Forum is de afgelopen jaren afgenomen onder 

andere door het overstappen op LED 

verlichting in een groot gedeelte van de 

ruimtes.  

In 2013 is het elektriciteitsverbruik ten opzichte 

van 2012 iets gestegen naar 3.161.444 KWh. 

Deze stijging is echter nihil en te verklaren 

door een toename van het aantal congressen 

dat heeft plaatsgevonden en hiermee het 

aantal bezoekers. In 2013 waren dit 105 

congressen, tegenover 94 in 2012.  

Het verbruik van de centrale stadsverwarming 

in het World Forum is in 2013 iets gestegen 

ten opzichte van 2012. In 2013 was het 

verbruik 18.216 GJ en in 2012 14.602 GJ. 

Deze stijging heeft te maken met de koude 

winter van 2013. Vooral de maanden januari 

en februari waren kouder als gemiddeld.

  

 
Elektriciteitsverbruik World Forum 2008-2013  Verbruik Centrale stadsverwarming World 

                                                                                                    Forum 2008-2013 
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4.2 Verlichting 

 

De afgelopen jaren is een groot gedeelte van 

de verlichting in het World Forum vervangen 

door LED verlichting. Reden hiervoor is dat de 

installatie gemoderniseerd werd en het 

onderhoud en energieverbruik aanzienlijk 

verminderd. De LED-lamp is een zeer 

energiezuinige lamp, verbruikt maar liefst 90% 

minder energie dan een gewone gloeilamp en 

gaat ruim 50 keer langer mee. 

De publieke ruimtes in het Word Forum waren 

allemaal al voorzien van LED verlichting.  

Afgelopen jaar (2012) is er onderzoek gedaan 

naar het plaatsen van LED verlichting in de 

zalen van het World Forum. Dit omdat hier 

specifieke eisen aan gesteld worden die 

anders zijn dan voor de verlichting in openbare 

ruimtes, zoals dimbaarheid, kleur en sfeer 

creëren. Rekening houdend met de resultaten 

van dit onderzoek is er in 2013 in diverse zalen 

van het World Forum LED verlichting 

aangebracht. Zo zijn de gehele Atlantic en 

Amazon zaal voorzien van LED verlichting. En 

bij de nieuw gebouwde Onyx zaal is hier 

meteen rekening mee gehouden en is de 

gehele verlichting ook LED.  

Streven is om alle verlichting in 2015 te 

hebben vervangen door LED verlichting. 

 

 

 

4.3 Vervoer 

Het World Forum heeft verschillende 

maatregelen genomen om de milieubelasting 

van het verkeer van, naar en op het bedrijf te 

reduceren en andere manieren van vervoer te 

stimuleren.  

1) Gedurende evenementen wordt de inzet van 

bussen voor het vervoeren van deelnemers 

actief gepromoot. 

2) Het World Forum beschikt over één 

bedrijfsauto, dit is een hybride auto. 

3) Voor medewerkers van het World Forum 

wordt een indoor, beveiligde fietsenstalling 

aangeboden om zo het reizen per fiets naar 

het werk te stimuleren.  

4) Bij de receptie worden OV kaarten verstrekt 

voor de bezoekers van evenementen. 

5) Actieve lobby met de HTM (verantwoordelijk 

voor de trams in Den Haag) om de gehele dag 

door een tramstop voor het World Forum te 

hebben. 
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4.4 Afval 

 
 

 

Het afval dat bij het World Forum wordt 

geproduceerd, wordt gescheiden op de 

volgende gebieden: 

- Bedrijfsafval 

- Papier 

- Grofvuil (pallets, deuren, stalen 

frames) 

- Chemisch afval (waaronder TL 

lampen) 

- Swill (= groenafval) 

- Glas 

- Vetafscheider 

 

Waarbij de laatste drie (Swill, Glas en 

Vetafscheider) alleen door de cateraar van het 

World Forum worden gebruikt. 

 

 

 De afvalkosten en daarmee dus de 

hoeveelheid afval is in de afgelopen jaren bij 

het World Forum sterk gedaald. De afname 

van het afval in 2011 komt doordat de cateraar 

van het World Forum de afval verwerking zelf 

is gaan doen. De daling van de afgelopen twee 

jaren (2012 en 2013) is voornamelijk te 

verklaren door het gebruik van een 

perscontainer minder. Daarnaast is in 2013 de 

papier prijs gunstiger geworden. De 

opbrengsten en kosten van papier verwerking 

zijn gelijk aan elkaar, waardoor er geen kosten 

zijn verbonden aan de afvalverwerking van 

papier.  

 

 

 

 
  
Kosten afval World Forum 2009-2013 
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4.5 CO2 compensatie 

 

Het World Forum opereert als organisatie 

volledig klimaatneutraal, gecompenseerd via 

de Climate Neutral Group. De Climate Neutral 

Group is wereldwijd pionier op het gebied van 

vrijwillige CO2-compensatiediensten. Via de 

Climate Neutral Group investeert het World 

Forum in duurzame energie en bosprojecten. 

door het compenseren van de CO2 uitstoot.  

Daarnaast wordt 10% van de totale CO2 

uitstoot lokaal gecompenseerd bij het 

Klimaatfonds Den Haag.  

 

 

Dit betekent dat het World Forum eigenlijk 

overcompenseert (110%). Er wordt meer 

gecompenseerd dan dat er uitgestoot wordt.   

 

De CO2 uitstoot van het World Forum is in 

2013 gestegen ten opzichte van de 

voorgaande jaren. Dit zit in de toename van de 

uitstoot van auto’s, elektriciteit en verwarming. 

De uitstoot van water is daarentegen gedaald. 

In 2013 was de uitstoot 458,24 ton Co2, terwijl 

deze in 2012 nog 374,42 ton was.  

 

 

 

 
CO2 uitstoot in ton van 2009-2013 (Bron: Climate Neutral Group) 
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4.6 Water 

 
Het drinkwater verbruik in het World Forum is 

het afgelopen jaar afgenomen. Voorgaande 

jaren werd er 10.000 m3 drinkwater verbruikt. 

In 2013 was dit 7.000 m3.  

 

Één van de reden voor deze afname is het 

plaatsen van watervrije urinoirs in een gedeelte 

van de toiletten van het World Forum.  Met 

watervrije urinoirs wordt per bezoek zo’n 4 á 6 

liter  

 

 

 

 

drinkwater bespaard. In het World Forum zijn 

in 2013 in 7 sanitaire ruimtes 32 watervrije 

urinoirs Urimat van Biocompact geplaatst.  

Een bijkomend voordeel van het ontbreken van 

water is dat er geen urinesteen meer kan 

ontstaan waardoor verstoppingen verleden tijd 

zijn en onderhoudskosten enorm afnemen. Het 

watervrije urinoir heeft geen spoelknop is dus 

erg hygiënisch en snel en eenvoudig te 

reinigen. 

 
Drinkwater verbruik in m3 2011-2013 

4.7 Catering 

 

Het World Forum werkt samen met een vaste 

catering partner, Maison van den Boer. Zij 

gaan als organisatie volledig mee in het MVO 

beleid van het World Forum. Bij het aanbieden 

van de catering wordt een combinatie gemaakt 

van biologische producten, streek- en 

seizoensproducten en duurzaam verantwoorde 

keuzes. Voorbeelden van een aantal 

duurzame producten zijn: 

 

- Earth Water: de nettowinst die Earth Water 

realiseert draagt de organisatie af aan het 

waterfonds van UNHCR en investeert deze 

vervolgens direct in duurzame watersystemen 

in gebieden waar dit het hardst nodig is. 

 

 

 

 

- O-Original mineraalwater: Als grondstof voor 

het O-Original Water wordt ons drinkwater 

gebruikt. Drinkwater ondergaat meer dan 50 

kwaliteitstesten, is gegarandeerd veilig en 

aantal en overal beschikbaar. Een zeer pure 

en eerlijke vorm van watervoorziening. 

Verder is het World Forum Gusto assortiment 

geïntroduceerd., het eigen catering huismerk 

van het World Forum. Hierin zijn meerdere 

biologische arrangementen opgenomen, 

waardoor opdrachtgevers kunnen kiezen voor 

een duurzaam congres en zo hun steentje 

kunnen bijdragen aan een beter milieu. 
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4.8 Ambities 
 

Met de gemeente Den Haag als eigenaar van het pand wordt er de komende drie jaar 25 miljoen Euro 

geïnvesteerd in het World Forum. Bij alle investeringen die gedaan worden, wordt gekeken naar een 

zo’n duurzaam mogelijke oplossing. 

De gemeente Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Zij vindt daarom duurzaamheid een 

belangrijk onderwerp bij het ontwikkelen van haar plannen. Een duurzame stad maak je echter ook 

samen. Samen met overheid, bewoners, bedrijven en partijen uit de stad.  

Klimaatneutraal houdt in dat er minder uitstoot van broeikasgassen is. Helaas is het niet mogelijk om 

het uitstoten van broeikasgassen door de Haagse gebouwen en auto’s  

helemaal tegen te gaan. Om de uitstoot van broeikasgassen goed te maken stort de gemeente Den 

Haag geld in het Haaglanden Klimaatfonds. Het klimaatfonds gebruikt vervolgens dit geld voor 

projecten die energie besparen of het gebruik van schone energie aanmoedigen. 

 

De gemeente Den Haag wil het goede voorbeeld geven en daarmee andere partijen aanmoedigen dit 

ook te doen. Door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen, maar ook door: 

 haar gebouwen energiezuiniger te maken 

 groene stroom te gebruiken  

 dienstwagens op groen gas te laten rijden  

 energiezuinig gedrag van ambtenaren te stimuleren 

Voor wat betreft het World Forum zal er samen met de gemeente Den Haag onder andere naar de 

volgende duurzaamheidsprojecten gekeken: 

- een compleet nieuw dak met de optie voor zonnepanelen 

- het vernieuwen van de gevel wat een positieve invloed heeft op het verbruik van energie 

- het compleet vervangen van de kozijnen inclusief het glas 

- het vervangen van alle installaties. Nieuwe elektrische installaties zullen minder energie 

verbruiken 

- aansluiting op stadsverwarming 

- scheiden van elektra, zodat het energieverbruik nog beter gemanaged kan worden. Op dit 

moment is de elektra van het bovenop gelegen hotel er nog aan gekoppeld terwijl dit hotel niet 

van ons is 

  

http://www.klimaatfondsdenhaag.nl/
http://denhaag.allesduurzaam.nl/
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Naar aanleiding van de inspanningen op MVO 

gebied heeft het World Forum een aantal 

congressen naar de locatie toegehaald. Met 

name het faciliteren van meerdaagse 

internationale congressen draagt bij aan de 

(lokale) economie. Door het actief acquireren 

van internationale meerdaagse congressen 

wordt extra economische spin-off gegenereerd 

voor hotels, restaurants, winkels, 

vervoersbedrijven, musea en attracties.  

De economische spin-off van internationale 

meerdaagse congressen (zowel corporate als 

non-corporate) wordt geteld door het aantal 

congresdeelnemers te vermenigvuldigen met 

het aantal dagen dat het congres duurt. Dit zijn 

de zogeheten congresdeelnemerdagen 

(CDD’s).  

 

 

 

 

 

Het aantal congresdeelnemerdagen wordt 

vermenigvuldigd met een door het Nederlands 

Bureau voor Toerisme & Congressen 

berekende bestedingsfactor van € 344,-. 

In 2013 heeft het World Forum 28 

internationale evenementen en congressen 

gehuisvest. Dit zijn er meer dan in 2012, toen 

er 20 internationale bijeenkomsten 

plaatsvonden.  

 

Dit komt in totaal neer op een aantal 

congresdeelnemerdagen van 58.653. Dit is 

hoger dan in 2012, toen het aantal 

congresdeelnemerdagen op 34.240 lag. 

Vermenigvuldigt met de bestedingsfactor van 

€344,- is dit € 20 176 632,- 

 

 

 

 
Congresdeelnemerdagen 2009-2013 World Forum 
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Dit duurzaamheidsverslag is het vijfde verslag over het MVO beleid van het World Forum. Hierin wordt 

gerapporteerd over de activiteiten en ontwikkelingen op MVO gebied bij het World Forum in 2013. 

Daarnaast worden een aantal ambities voor de komende jaren besproken.  

Dit verslag is bedoeld voor alle stakeholders van het World Forum en wordt op de website van het 

World Forum geplaatst. 

Het World Forum brengt jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit om stakeholders, opdrachtgevers, 

partners, leveranciers en medewerkers op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op dit gebied. 

  

6.OVER DIT RAPPORT 
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De GRI-tabel is gebaseerd op de richtlijnen 

van het Global Reporting Initiative (GRI) op het 

gebied van duurzaamheidsverslaglegging. GRI 

is een uit multi-belanghebbenden bestaande 

organisatie die samenwerkt en wereldwijd 

standaarden op het gebied van 

duurzaamheidsverslaglegging realiseert. 

 

 

 

Als World Forum beoordelen wij ons verslag 

met het B-niveau op basis van het GRI 

toepassingsniveau. Als kleine organisatie heeft 

het World Forum geen aparte CSR-afdeling. 

Het is voor ons als organisatie een uitdaging 

om in de komende rapportages te streven naar 

het verhogen van dit niveau.   

In onderstaande GRI tabel wordt per 

onderwerp aangegeven waar dit in het verslag 

aan de orde komt. 

 

 G3-indicator Locatie Pagina  

Strategie en analyse 

1.1 Verklaring van de CEO  Voorwoord 3  

Organisatieprofiel 

1 Naam van de organisatie 2.1 Ons bedrijf 5  

2.2 Producten en diensten 2.1 Ons bedrijf 5  

2.3 Operationele structuur van de organisatie 2.2 Structuur 7  

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 2.2 Structuur 7  

2.5 Landen van vestiging 2.2 Structuur 7  

2.6 Rechtsvorm 2.2 Structuur 7  

2.7 Afzetmarkten 2.3 De Markt 8  

2.8 Bedrijfsomvang 2.2 Structuur 7  

2.9 Organisatie veranderingen 2.2 Structuur 7  

2.10 Onderscheidingen 2.6 Onderscheidingen 9  

Verslagparameters 

3.1 Verslagperiode 6 Over dit rapport 31  

3.2 Voorgaand verslag 6 Over dit rapport 31  

3.3 Verslaggevingscyclus 6 Over dit rapport 31  

7.GRI TABEL 
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3.4 Contactpersoon Colofon 35  

3.5 Proces inhoud verslag    

3.6 Afbakening 6 Over dit rapport 31  

3.7 Afbakening beperkingen n.v.t.   

3.8 Basis voor verslaggeving over 

samenwerkingsverbanden  

n.v.t.   

3.10 Herformuleringen n.v.t.   

3.11 Veranderingen in de verslaglegging n.v.t.   

3.12 Standaardonderdelen van de 

informatievoorziening 

6 GRI tabel 32, 33 & 

34 

 

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het 

betrekken van externe Assurance van het verslag 

Er vindt alleen externe 

Assurance plaats op het 

financiële jaarverslag 

  

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 

4.1 Bestuursstructuur 2.2 Structuur 7  

4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam 2.2 Structuur 7  

4.3 Onafhankelijkheid 2.2 Structuur 7  

4.4 Mechanismen voor aandeelhouders en 

medewerkers 

n.v.t.   

4.12 Extern ontwikkelde economische, 

milieugerelateerde en sociale handvesten, 

principes of andere initiatieven die worden 

onderschreven 

2.7 Lidmaatschappen, UN 

Global Compact 

10 & 11  

4.13 Lidmaatschap van verenigingen 2.7 Lidmaatschappen 10 & 11  

4.14 Lijst van groepen belanghebbenden 2.4 Stakeholders 9  

4.15 Inventarisatie en selectie van belanghebbenden 2.4 Stakeholders 9  

4.16 Benadering van het betrekken van 

belanghebbenden, waaronder de frequentie 

ervan 

2.4 Stakeholders 9  

4.17 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die 

naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid 

van stakeholders en de reactie van de organisatie 

hierop 

2.4 Stakeholders 9  

Economische indicatoren 

EC 1 Directe economische waarde Financieel jaarverslag   
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EC 4 Significante financiële steun van de overheid n.v.t.   

Milieu indicatoren 

EN 3 Direct primair energieverbruik 4.1 Energieverbruik 24  

EN 4 Indirect energieverbruik door primaire bron 4.1 Energieverbruik 24  

EN 5 Energie besparing en efficiëntieverbeteringen 4.1 Energieverbruik 24  

EN 6 Initiatieven tbv energie-efficientie of op duurzame 

energie gebaseerde producten en diensten, 

evenals verlaging van het indirecte 

energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging 

4.1 Energieverbruik 24  

EN 7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte 

energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging 

4.1 Energieverbruik 24  

     

Sociale indicatoren 

LA 1 Totale personeelsbestand naar type werk, 

arbeidsovereenkomst 

2.2 Structuur 7  

LA 6 Percentage van het totale personeelsbestand dat 

is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke 

arbo-commissies van werkgevers en werknemers 

die bijdragen aan de controle op en advies over 

arbo-programma’s 

n.v.t.   

LA 7 Letsel, beroepsziekte-, uitvaldagen en 

verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 

sterfgevallen per regio 

3.1. Arbeidsomstandigheden 12  

LA 10 Opleidingen en trainingen 3.1 Arbeidsomstandigheden 12  

HR 2 Toetsing belangrijke leveranciers op naleving van 

de mensenrechten 

3.2 Mensenrechten 17  

SO 1 Maatschappelijke activiteiten 3.3 Maatschappij 18 – 22  

PR 5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met 

inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de 

klanttevredenheid 

2.4 Stakeholders 9  
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Colofon 

Tekst 

World Forum, Linda van Wijngaarden 

 

Vormgeving  

World Forum 

 

Beeldmateriaal 

World Forum 

Den Haag Marketing, Arjan de Jager 

 

Contact 

Mocht u reacties of vragen hebben over het duurzaamheidsverslag van het World Forum, horen wij 

het graag via linda.vanwijngaarden@worldforum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media 

 www.facebook.com/WorldForumDH  

 www.twitter.com/WorldForum_  

 

World Forum Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag 

T +31 (0)70 306 63 66  F +31 (0)70 306 62 53    

E info@worldforum.nl   I www.worldforum.nl 

mailto:linda.vanwijngaarden@worldforum.nl
http://www.facebook.com/WorldForumDH
http://www.twitter.com/WorldForum_
mailto:info@worldforum.nl
http://www.worldforum.nl/
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