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2021 was wederom een uitdagend jaar voor Pathé 
waarin we door de coronacrisis nog meer gesloten 
waren en met beperkingen te maken hadden dan in 
2020. Ondanks dat waren er ook highlights voor Pathé: 
we vierden het 100-jarig bestaan van het inmiddels 
Koninklijk Theater Tuschinski én onze bezoekers wisten 
ons tijdens de heropening in groten getale terug te 
vinden waardoor we wederom zagen dat Nederland van 
bioscoopbezoek houdt. Pathé is een bedrijf dat vooruit 
kijkt, en dat deden we ook in 2021 met positiviteit en 
vertrouwen. We hebben de rebranding van de Euroscoop 
bioscopen naar Pathé voltooid, de heropening gevierd 
van Pathé Eindhoven met Relax Seats en een vernieuwde 
IMAX-zaal, onze eerste Go!Gaming locatie bij Pathé 
Schouwburgplein geopend én onze gloednieuwe en 
duurzame bioscoop Pathé Leeuwarden. 

Ook hebben we grote stappen gezet in ons MVO-beleid. 
Daar ben ik trots op. MVO wordt steeds meer onderdeel 
van de reguliere way of working van Pathé. Intern 
introduceerden we in 2021 ons MVO-beleid met een kick-
off tour in elektrische auto’s langs al onze bioscopen, 
waarbij we groenten- en fruitboxen meebrachten voor 
alle medewerkers én hen uitdaagden tot de statiegeld 
challenge. We behaalden een aantal mooie MVO 
resultaten, op het gebied van Happy Planet, Happy 
People en Happy Employees. 

AI in 2021 bespaarden we 137.000 vellen papier met 
de eerste fase van de uitrol van paperless office. Elf 
van onze bioscopen vervulden een maatschappelijke rol 
door mee te doen als stemlocatie tijdens de landelijke 
verkiezingen én we hebben ons Beleid Uiterlijke 

Kenmerken gemoderniseerd, zodat onze medewerkers 
ook op de werkvloer helemaal zichzelf kunnen zijn en hun 
diversiteit tot uiting kunnen brengen als ze dat willen. 

Een belangrijk project in 2021 was de introductie van 
statiegeld op kleine PET-flessen. Een zeer welkome 
verandering voor ons. Want ondanks dat we geen 
verplichting tot inname hebben, hebben wij vrijwillige 
inzamelpunten ingericht waar bezoekers hun flessen 
kunnen inleveren en doneren aan een goed doel. Hiermee 
hebben we in het bijzondere jaar 2021 - ondanks 
sluitingsperioden en beperkingen - samen met onze 
bezoekers 1 miljoen flessen opgehaald om in totaal 
€150.000,- te doneren aan de prachtige goede doelen:  
Stichting Bio Vakantieoord, Stichting Jarige Job en 
Plastic Whale Foundation. Een mooi resultaat voor 
de scherpe verbetering van onze afvalscheiding, het 
bijdragen aan een beter milieu én het ondersteunen van 
doelen die zich inzetten om ontspanning te vergroten 
voor groepen die daar minder toegang tot hebben. 

Als Pathé zijn we onderdeel van de stad, van het leven 
van onze bezoekers en medewerkers en van de wereld 
om ons heen. Daar zoveel mogelijk positieve impact 
op hebben is waar we naar blijven streven. Zodat we 
samen in 2025 onze MVO-ambitie kunnen behalen 
als klimaatneutrale, inclusieve en maatschappelijk 
betrokken bioscoop.

 
Jacques Hoendervangers

Algemeen Directeur Pathé

VOORWOORD

“ALS PATHÉ ZIJN WE ONDERDEEL VAN DE STAD, 
VAN HET LEVEN VAN ONZE BEZOEKERS EN 
MEDEWERKERS EN VAN DE WERELD OM ONS HEEN. 
DAAR ZOVEEL MOGELIJK POSITIEVE IMPACT OP 
HEBBEN IS WAAR WE NAAR BLIJVEN STREVEN.”

ATTENT

VERTROUWD VER
NIEUW
END

STEEDS 
BETER EN 

MOOIER

AL
EEN STAP 

EXTRA 
ZETTEN

AL JARENLANG 
GOED GEREGELD

BELEVENISSEN 
VOOR IEDEREEN

MERKWAARDEN:



PATHÉ
IMPACT REPORT 2021

4

PATHÉ
IMPACT REPORT 2021

5

Hoe we dit doen?

17 MILJOEN BEZOEKERS 7 MILJOEN BEZOEKERS 6,2 MILJOEN BEZOEKERS 

In 2021 had Pathé helaas opnieuw te maken met beperkende maatregelen door Covid-19. 
Dit houden we in het achterhoofd bij de feiten en cijfers uit dit verslag. Door de verplichte 
sluitingsperioden kon Pathé niet op volle kracht draaien. In de 28 weken dat Pathé open was, 
hadden we te maken met restricties zoals beperkte openingstijden, steeds wisselende en beperkte 
capaciteit en de invoering van de QR code. Dit is hoe 2021 vergelijkt met voorgaande jaren. 

2019 2020

52 weken 
open

37 weken 
open

VOORBIJ FILMS IN 2021

STUDENTEN BIJ PATHÉ PATHÉ ALS STEMLOKAAL TESTEN BIJ PATHÉ

Onze zalen verwelkomden scholieren 
en studenten. Ze deden dienst 

als collegezaal voor scholen en 
universiteiten die geen ruimte hadden 

om de 1,5 meter te garanderen. 

Tijdens de verkiezingen werden 
onze foyers in maar liefst 11 

steden ingericht als stemlokaal.

Een gedeelte van Pathé Ede heeft 
geheel 2021 als GGD teststraat 

gefungeerd. Pathé Nijmegen heeft 
een teststraat gefaciliteerd op de 

parkeerplaats door middel van 
levering van stroom en werkplekken.

FACTS & FIGURES*2021 IN CONTEXT

6,2 MILJOEN BEZOEKERS

29 BIOSCOPEN 20 STEDEN1900 MEDEWERKERS

28 WEKEN OPEN

345 ZALEN275 FILMS 

54 %  

2021

* Door de coronacrisis waren onze bioscopen niet het gehele jaar open en wanneer zij open waren was dit met beperkende maatregelen.

Ondanks dat we in 2021 (nog) minder open waren, mochten we 6,2 miljoen bezoekers 
verwelkomen. Dit is relatief meer dan in 2020, omdat de bioscopen van Pathé 9 weken langer 
gesloten waren. In veel weekenden van 2021 waren vrijwel alle beschikbare stoelen bezet. 

28 weken 
open

2021
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322.002  
STARBUCKS GEDRONKEN

316.135 KILO  
NACHOS GEGETEN

425.868 KG 
POPCORN VERKOCHT

100.080 
SPA / WATER MET SMAAK

Theater Tuschinski bestaat 100 jaar en werd 
door Time Out Magazine uitgeroepen tot 
mooiste bioscoop ter wereld. Filmjournalist 
Robbert Blokland heeft ter ere hiervan 
het boek “Theater Tuschinski 100 jaar” 
uitgegeven. Ook ontvangt Tuschinski 
het predicaat Koninklijk uit handen van 
burgemeester van Amsterdam Femke 
Halsema en Commissaris van de Koning 
Arthur van Dijk. 

PATHÉ IN 2021

25%

50%

75%

FINAL OBJECTIVE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.

Januari: Directeur Jacques Hoendervangers overhandigt namens de 
All Stars donatie actie aan 10 gezinnen een vakantie t.w.v. €1.500 bij  
Stichting Bio Vakantieoord. 

Juni: de heropening van onze bioscoop 
in Eindhoven met Relax Seats en een 
vernieuwde IMAX-zaal

Juni: heropening van de bioscopen na 
sluitingsperiode door Covid-19. onder het 
merk Pathé 

Oktober: de viering van het 100-jarige 
jubileum van het inmiddels Koninklijke 
Theater Tuschinski

September: Pathé bestaat 125 jaar en 
viert dit met de heritage campagne

Ondanks de uitdagende omstandigheden kijken we terug op een relatief goed jaar met prachtige 
hoogtepunten

November: de opening van onze 
hypermoderne bioscoop in Leeuwarden: 
duurzaam gebouwd, energiezuinig en 
met 336 zonnepanelen

Augustus: Pathé deed mee aan het Queer 
Film Festival 2021 in Pathé Leidsche Rijn

Augustus: Interne MVO kick-off tour langs 
alle bioscopen! Lancering MVO beleid en 
statiegeld challenge.  

Juni: vanaf de heropening gaat Euroscoop 
nu echt verder onder het merk Pathé 

2021

100 JAAR THEATER TUSCHINSKI

December: opening van de eerste gaming locatie Go!Gaming in 
Rotterdam Schouwburgplein

FOOD & BEVERAGE

6.395 
BAKJES FRUIT & GROENTEWRAPS
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Pathé wil het alledaagse 
leven verrijken. Als grootste 

bioscoopketen van Nederland 
doen we dat niet alleen door 

het bieden van een bijzondere 
bioscoopervaring. Ook het 

duurzaam inrichten van onze 
bioscopen en operatie hoort daarbij. 

We vinden het belangrijk dat we 
de voetafdruk van onze bioscopen 

verlagen, en ons inzetten voor 
duurzaamheid & circulariteit. 

HAPPY PLANET

AMBITIE 2025: PATHÉ IS EEN INCLUSIEVE EN MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 
BIOSCOOP, EN OPEREERT KLIMAATNEUTRAAL.

HAPPY PLANET

Met in totaal 29 bioscopen is Pathé de grootste bioscoopketen van Nederland. We willen verduurzamen en stappen 
zetten richting circulariteit. Bewust omgaan met de wereld om ons heen is de basis. Onze bioscopen, kantoor en 
operatie kunnen hierin een grote rol spelen. Doordat we onze voetafdruk en impact begrijpen, kunnen we bewust 
nadenken over duurzame kansen en daar optimaal gebruik van maken. Door duurzaam te opereren kan Pathé de 
allerbeste bioscoopketen zijn en blijven. Een onbezorgde filmbeleving moet onbezorgd blijven, ook in de toekomst. 
We focussen ons op de belangrijkste duurzame vraagstukken voor Pathé, rond milieu, energie en afval. Door hierin 
samen te werken met onze partners en leveranciers, kunnen we komende jaren nog meer impact maken. 

“EEN ONBEZORGDE FILMBELEVING MOET ONBEZORGD BLIJVEN, OOK IN DE TOEKOMST.”

Tot de belangrijkste thema’s voor Pathé horen duurzamer omgaan met afval en verpakkingen, zuinig omgaan met 
energie en steeds duurzamere bioscopen bouwen. Een onbezorgd dagje of avondje uit bij Pathé gaat vaak gepaard 
met een drankje en een snack. We verminderen de afvalstromen vanuit Food & Beverage en gaan voor minder plastic 
en duurzamere verpakkingen. Het grootste energieverbruik in onze bioscopen komt door de projectie van films en 
de koeling van de bioscoopzalen en foyers. De bioscopen zelf kunnen we energiezuiniger maken, en duurzamer door 
steeds meer te werken met materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 

RUIM 50% ENERGIE BESPAARD T.O.V. BASISJAAR 2018, EN ZO RUIM 1300 
TON CO2 VERMEDEN

100% VAN DE BIOSCOPEN MAAKT GEBRUIK VAN GROENE STROOM 

RUIM 1 MILJOEN STATIEGELDFLESSEN INGELEVERD

IN TOTAAL RUIM 1400 TON CO2 VERMEDEN MET ENERGIEBESPARINGEN EN 
AFVALRECYCLING. DIT STAAT GELIJK AAN HET JAARLIJKSE ENERGIEVERBRUIK 
VAN 187 HUISHOUDENS1

DE DIGITALISERING VAN KASVERSLAGEN ZORGT VOOR EEN BESPARING VAN 137.000 
VELLEN PAPIER PER JAAR

Het is de ambitie van Pathé om 
gedeelde ervaringen te creëren, 

door gedeelde verhalen en emoties. 
We willen dat dit toegankelijk en 

beschikbaar is voor iedereen. 
Pathé is als geen ander de plek 
waar mensen van verschillende 

achtergronden samen iets moois 
beleven. Het is onze missie iedereen 
zich thuis te laten voelen bij Pathé. 

HAPPY PEOPLE

Als grote organisatie wil Pathé een 
fijne en inclusieve werkplek bieden, 

waarin medewerkers uitgedaagd 
worden en zich kunnen ontwikkelen. 
We hechten grote waarde aan onze 
medewerkers en wat zij belangrijk 

vinden. Luisteren naar en open 
staan voor ons diverse bestand 

aan medewerkers is daarom heel 
belangrijk voor Pathé.

HAPPY EMPLOYEES

1. https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-je-co2-voetafdruk/ 
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Het bouwen van duurzame bioscopen 
Om aan de bredere klimaatambities te voldoen, moeten gebouwen in Nederland steeds duurzamer worden. De 
energie-efficiëntie van gebouwen moet omhoog, waardoor het energieverbruik daalt. Sinds afgelopen jaar moeten alle 
vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de eisen voor “Bijna Energieneutrale Gebouwen” (BENG).  Dit 
gaat over het totale energieverbruik en het aandeel fossiele en hernieuwbare energie. Ook zijn bedrijven verplicht om 
energiebesparende maatregelen te nemen, die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. De aangescherpte 
duurzaamheidseisen worden meegenomen in de nieuwbouw en renovatie van onze bioscopen.

Energie besparen en zelf opwekken 
In bestaande en nieuw te bouwen bioscopen willen we duurzaam omgaan met energie. Zo kunnen we bezoekers een 
onbezorgde dag of avond uit bezorgen. De meeste energie gebruiken we in onze bioscopen, voor het projecteren van 
films, het koelen van de zalen, het verlichten van de foyers en het serveren van drankjes en snacks, zoals het bereiden 
van popcorn en gekoelde drankjes. Alle energie die we verbruiken kopen we groen in, en we wekken een groeiend 
aandeel zonne-energie zelf op met zonnepanelen op onze bioscopen. We weten waar de grootste kansen liggen om 
zuiniger met energie om te gaan. Deze kansen hebben we vertaald naar projecten en ons beleid, om onze energievraag 
te reduceren. Sinds 2019 hebben we onze energie-ambitie ondervangen met een ISO 50001 certificering, zodat we 
ons energieverbruik duidelijk in kaart hebben en een jaarlijkse besparing realiseren. Hierin willen we een stap verder 
zetten om onze ambities te realiseren, en netto klimaatneutraal te zijn in 2025. 

 
Het is belangrijk dat we de (gedeeltelijke) sluiting van onze bioscopen meenemen in de context van het verbruik.

In 2021 is Pathé bioscoop Leeuwarden geopend. Tijdens de bouw van het hypermoderne Pathé Leeuwarden is 
optimaal rekening gehouden met duurzaamheid en energieverbruik. Het gebouw is volledig voorzien van de 
meest energiezuinige klimaat - en verlichtingsinstallaties, die optimaal zijn afgestemd op het gebruik en de 
openingstijden van de bioscoop. 

Voor de bouw is de kelder van het paleis van Justitie in Leeuwarden hergebruikt: een duurzamere optie dan 
slopen. Door voldoende kwaliteit en draagkracht kon de kelder een langere levensduur krijgen. De materialen uit 
het bouwdeel dat wel is gesloopt, zijn gedeeltelijk hergebruikt. 

“DE BIOSCOOP MAAKT GEBRUIK VAN DUURZAME ENERGIESYSTEMEN VOOR VERWARMING EN 
KOELING MET LUCHT- EN WATER-WARMTEPOMPEN. DE WARMTE VAN DE LASERPROJECTOREN WORDT 
HERGEBRUIKT OM DE ZALEN TE VERWARMEN EN DE BIOSCOOP HEEFT 336 ZONNEPANELEN WAARMEE 
JAARLIJKS 110.000 KWH OPGEWEKT WORDT. DIT IS GENOEG OM RUIM 44 HUISHOUDENS EEN JAAR LANG 
VAN ENERGIE TE VOORZIEN.”

Onze grootste focuspunten om energieverbruik te reduceren:

1. Minder energie verbruiken in de bioscopen, bijvoorbeeld door zo goed mogelijk te isoleren

2. Zo efficiënt mogelijk met de energie omgaan, bijvoorbeeld met efficiëntere apparatuur

3. 100% duurzame en hernieuwbare energie gebruiken. Op dit moment liggen er bij 20% van onze 
bioscopen zonnepanelen op het dak. In 2021 konden we zo ruim 3% van onze eigen  
energiebehoefte opwekken. 

4. Bewustwording creëren bij alle medewerkers van Pathé om duurzaam met de bioscopen om te gaan.
Van het uitzetten van de apparatuur en verlichting, tot het toezien op goede afvalscheiding.

Happy Planet: Energieverbruik

Pathé bioscopen 2018 2019 2019 2020 2019/2020% 2021 2020/2021%

Elektra (kwh) 26.244.465 26.000.020 -1% 18.827.793 -28 17.428.604 -7

Gas (m3) 813.700 751.448 -8% 518.240 -31 408.858 -21

Warmte (TJ) 23,85 22,03 -8% 15,9 -28 15,12 -5

Koude (TJ) 4,71 4,44 -6% 5,12 15 3,52 -31

2. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/beng-eisen-treden-van-1-januari-2021-in-werking 
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De CO2 uitstoot van Pathé  
Om onze ambitie om netto-klimaatneutraal te worden, willen we het inzicht in onze CO2-emissies vergroten. We hebben 
voor een groot deel al inzicht in onze scope 1 en 2 emissies: de energievraag van onze bioscopen. Hier zit de grootste 
uitstoot van Pathé. Komend jaar willen we dit verder uitbreiden, door brandstofverbruik en zakelijke reizen hier ook in 
mee te nemen. Om onze ambities te realiseren, reduceren we onze energievoetafdruk zoveel mogelijk, en compenseren 
we onze resterende uitstoot. Het inzetten van de belangrijkste energiebesparende maatregelen in onze bioscopen, en 
het zetten van grote stappen richting circulaire bouw helpt ons dit te realiseren. 

Happy Planet: CO2 uitstoot van Pathé bioscopen

Elektriciteit 
Apparatuur

Elektriciteit voor 
koeling

Koude Gas Warmte Totaal

Totaal CO2 (ton) 2018 0 0 270,8 1.391,00 937,2 2.599,00

Totaal CO2 (ton) 2021 0 0 94,4 770,3 405,9 1.270,50

Verschil in ton CO2 0 0 -176,5 -620,7 -531,3 -1.328,50

Verschil in % 0% 0% -65% -45% -57% -51%

 
Onder de CO2 uitstoot rekenen we de energievraag van onze bioscopen: elektra, gas, warmte en koeling. Doordat we 
groene energie inkopen, en dit geen CO2 uitstoot geeft, kunnen we de uitstoot van onze bioscopen al beperken. In 2021 
hebben we onze CO2 uitstoot met 51% teruggebracht ten opzichte van 2018 (basisjaar). De grootste besparing zit in 
het reduceren van de koude-vraag: om onze bioscopen te voorzien van koeling. 

ELEKTRA: 1.400.000 KWH  
= het elektraverbruik van 564 

huishoudens in een jaar3

GAS: 109.382 M3   
= het gasverbruik van 94 huishoudens 

in een jaar4

564 94

In 2021 stond onze energiebesparing t.o.v. 2018 gelijk aan: 

Duurzaam omgaan met afval  
Pathé wil bijdragen aan een duurzamere wereld waarin we anders met afval omgaan. Om dit te realiseren, moeten 
we circulaire principes toepassen. De hoeveelheid afval verminderen, hergebruiken en recyclen is hier belangrijk 
onderdeel van. In de basis worden afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden bij Pathé. We verkleinen afvalstromen 
zoveel mogelijk en zetten vol in op (her)gebruik en recycling volgens circulaire principes. Het verder uitrollen van 
duurzaam afvalmanagement is doorlopend prioriteit bij Pathé. 

“KOMEND JAAR HOUDT DIT IN DAT WE ONDERZOEKEN WELKE SOORTEN AFVAL WE NU NOG AANTREFFEN IN 
HET RESTAFVAL, EN OF WE DAARIN ZAKEN KUNNEN VERBETEREN OF VOORKOMEN. DANKZIJ DE INTRODUCTIE 
VAN STATIEGELD OP PET-FLESSEN (JULI 2021) EN HET HERSTICKEREN VAN DE PRULLENBAKKEN, LIJKT HET 
VOOR DE MEESTE BEZOEKERS EN MEDEWERKERS DUIDELIJK WAAR HET AFVAL THUISHOORT. OP BASIS VAN 
HET ONDERZOEK, KUNNEN WE ZEGGEN DAT 95% VAN HET GEVONDEN AFVAL OOK DAADWERKELIJK BIJ HET 
RESTAFVAL THUISHOORT.” 

In juli 2021 is een nieuwe verplichting ingegaan, met de introductie van statiegeld op kleinere PET-flessen. Pathé is 
daarbij geen verplicht inzamelpunt, maar heeft ervoor gekozen een vrijwillig innamepunt te zijn om zo bij te dragen 
aan de vermindering van zwerfafval en het stimuleren van recycling. Ter voorbereiding heeft Pathé in 2019/20 
al een pilot opgezet waarin PET-flessen werden gerecycled. Deze pilot in regio Rotterdam (Pathé de Kuip, Pathé 
Schouwburgplein en Pathé Delft) liet zien dat meer dan de helft van de PET-flessen gerecycled konden worden, door 
betere inzamelingsmogelijkheden te bieden, bronscheiding toe te passen en bewustzijn te creëren. De pilot heeft Pathé 
klaargemaakt voor grootschalige uitrol. Hiervoor zijn inzamelbakken geplaatst in alle bioscopen, logistieke routes 
aangepast en afspraken gemaakt met partners voor het optimaliseren van de terug-levering van deze plasticstroom. 

3. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/  

4. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/ 
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We zijn trots dat het percentage flessen dat we recyclen stijgende is. Meer bewustwording onder onze medewerkers, 
onze bezoekers en het faciliteren en stimuleren van afvalscheiding zorgt ervoor dat we in sommige bioscopen al 90% 
van de flessen kunnen recyclen. Onze medewerkers zijn er om het de bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken hun 
afval op de juiste plek in te leveren. We streven ernaar het gemiddelde percentage van onze bioscopen het komende 
jaar verder omhoog te brengen. De bioscopen en medewerkers worden gestimuleerd dit zo goed mogelijk te begeleiden, 
bijvoorbeeld met de statiegeld challenge waarin bioscopen strijden om het hoogste recyclingpercentage.  

 
Naast de statiegeldflessen is Pathé breder bezig met een optimalisatie van afvalstromen. Duidelijke aanwijzingen, 
communicatie en afvalscheidingsplekken helpen hierbij. Pathé wil bezoekers zo goed mogelijk faciliteren, om 
uiteindelijk zoveel mogelijk afval circulair te kunnen verwerken. Met de introductie van het duurzaam inkoopbeleid in 
2021, werken we samen met onze partners aan verduurzaming van Pathé. Als inkopende organisatie is het belangrijk 
dat Pathé en haar partners elkaar stimuleren en doelstellingen op elkaar afstemmen. In 2021 hebben de eerste 
partners de partner Code of Conduct getekend: waarin de duurzame thema’s staan waaraan zij (samen met Pathé zelf) 
moeten voldoen. 

“DUURZAMERE INKOOP EN MATERIAALKEUZE DOOR PATHÉ WORDT GEFACILITEERD DOOR PARTNERS DIE DUURZAME 
DOELEN STELLEN, ZOALS COCA-COLA DIE AL WERKT MET 100% RPET FLESSEN (100% GERECYCLEDE PET-FLESSEN).”  
– Marc Bosma, Manager Retail & Horeca

Pathé heeft duidelijke ambities als het gaat om duurzaam afvalmanagement. We hebben onze eigen ambities, en 
daarbij ook het Plastic Pact ondertekend. Zo realiseren we samen met andere partijen deze ambities. Met het Plastic 
Pact werken we aan recyclebare verpakkingen (100%), recycling van gebruikte verpakkingen (70%) en inkoop van 
gerecycled materiaal (35%). 

Wanneer bezoekers een drankje kopen, krijgen zij sinds vorig jaar te maken met statiegeld. Dit is eigenlijk een 
borg die de bezoeker betaalt. Pathé is een vrijwillig inzamelpunt en streeft ernaar de statiegeldflessen zo goed 
mogelijk in te zamelen, te sorteren en terug te leveren zodat deze afvalstroom optimaal gerecycled kan worden. 
Het statiegeld dat daarmee opgehaald wordt, wordt volledig evenredig gedoneerd aan de drie maatschappelijke 
partners: Plastic Whale, stichting Jarige Job en Stichting Bio Vakantieoord. 

Dit is een fantastische manier om samen met onze bezoekers aan positieve impact te werken en hen hierin te 
betrekken. We nemen bezoekers mee in het verhaal: door het verhaal te vertellen op de inzamelbakken, met een 
QR-code te verwijzen naar pathe.nl/statiegeld waarin meer informatie staat. Ook nemen we dit mee in onderzoek 
onder consumenten: zoals de NPS score onder filmbezoekers en de mystery visits die bioscopen regelmatig krijgen.  

“IN 2021 HEBBEN WE RUIM 1 MILJOEN STATIEGELDFLESSEN GERECYCLED, EN DAARMEE RUIM €150.000 KUNNEN 
DONEREN AAN ONZE PARTNERS. ZO STEUNT PATHÉ HEN OM EIGEN POSITIEVE IMPACT TE VERGROTEN!”. 

“De gescheiden inzameling wordt langzamerhand een gewoonte, waarmee we in staat zijn steeds meer 
afvalstromen te recyclen: richting een circulaire bioscoopbeleving.” – Marc Bosma, Manager Retail & Horeca

PILOT BIOSCOPEN GEMIDDELD TOP 5 BIOSCOPEN0
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54% 58% 82%

0

Op basis van meting tussen oktober en december 2021.
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Happy Planet: Afval

2020 in kg 2021 in KG verschil 2021 recycling

Restafval * 342.349 249.316 -27% 75% (groene/grijze energie)

PMD ** - 42.367 - 80% (nieuwe grondstof)

Papier/karton 77.615 61.382 -21% 70% (nieuwe grondstof)

Folie/kunststof 53.996 22.994 -57% 95% (nieuwe grondstof)

Glas 21.468 14.311 -33% 95% (nieuwe grondstof)

Overig* 16.622 0 -100% 80% (nieuwe grondstof)

Totaal 512.050 390.370 -24% 85%

Bezoekers 7 miljoen bezoekers 6,2 miljoen bezoekers -11%

Afval per bezoeker 0,07 0,06 -14%

 
 
* voor 2020 is dit incl. PET/plastic

** in 2020 werd dit onder restafval gerekend. In 2021 wordt Plastic, metalen en drankverpakkingen gescheiden 
ingezameld. 

 
 

Afvalstromen bij Pathé in 2021

MVO KICK-OFF TOUR LANGS ALLE PATHÉ BIOSCOPEN
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AFVAL PER 16,5 BEZOEKERS.  
(IN 2020 WAS DIT PER 13,5 BEZOEKERS)

VERMEDEN DOOR AFVAL TE RECYCLEN

VAN DE AFVALSTROMEN WORDT GERECYCLED 
TOT GRONDSTOF OF GEBRUIKT VOOR HET 

OPWEKKEN VAN ENERGIE (T.O.V. 58% IN 2020)

STATIEGELDFLESSEN GERECYCLED

AAN STATIEGELD GEDONEERD

TEXTIELAFVAL WORDT BESPAARD MET 
CIRCULAIRE MEDEWERKERSKLEDING: 60% 

BIOLOGISCH KATOEN EN 40% GERECYCLED PET

VAN DE FLESSEN WORDEN GERECYCLED IN 
PATHÉ DELFT EN PATHÉ SPUIMARKT 

ALLE MEDEWERKERS ONTVINGEN IN 2021 EEN 
DUURZAAM KERSTPAKKET, MET EEN PVC VRIJE 

RUGTAS EN HERBRUIKBAAR NOTITIEBOEK

104 TON  
CO2

> 1 MILJOEN 85% 

90%€150.000

1  
KILOGRAM

MEDEWERKERS VAN PATHÉ DOEN IN 2021 MEE AAN WORLD CLEAN-UP DAY EN AAN NL 
OPSCHOONDAG. 
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World-Clean-Up Day 
Pathé deed met alle 29 bioscopen en 80 medewerkers mee met de NL Opschoondag op 20 maart. Hierbij werd de 
omgeving rondom de bioscopen schoongemaakt. Daarnaast droeg Pathé in september 2021 met 42 medewerkers 
van verschillende bioscopen bij aan de World-Clean-Up Day van Nederland Schoon. Zo zorgen we voor nog minder 
zwerfafval op straat. Door in duo’s in verschillende steden vrijwillig aan de slag te gaan, maakten we al snel een grote 
impact. In een middag verzamelden we 28 volle vuilniszakken bij elkaar. Met gemiddeld 6 kg per zak, hebben we 168 
kg afval opgeruimd.  
 
“WIJ VINDEN DE OMGEVING VAN ONZE BIOSCOPEN BELANGRIJK EN HECHTEN NET ALS DE OMWONENDEN BELANG AAN 
EEN SCHOON LEEF- EN RECREATIEGEBIED.” – Deirdre Steeman, Proces Manager Operations.

Papierloos werken 
Pathé wil processen op het hoofdkantoor en in de bioscopen automatiseren en digitaliseren. Met het doel uiteindelijk 
een papierloze organisatie te worden. Er zijn veel processen bij Pathé waarbij papier betrokken is. Met name binnen 
afdelingen zoals HR en finance, maar ook in de dagelijkse operatie van de bioscopen. In 2021 zijn belangrijke stappen 
gezet richting papierloos werken:  

1. Digitalisering van bioscoop kasverslagen: dit scheelt 137.000 vellen per jaar. 
2. Digitalisering van HR documenten en de lancering van een app waarin medewerkers eigen documenten kunnen 

inzien. In 2021 zijn alle contracten gedigitaliseerd en worden niet meer geprint. 

Door naast contracten straks ook functieprofielen, evaluaties en medewerkershandboeken te digitaliseren, kunnen wel 
28.000 vellen per jaar bespaard worden. Daarnaast zorgt digitalisering voor efficiënter werken, meer overzicht en een 
optimale workflow.

“ER ZIJN KANSEN VOOR ONZE BIOSCOPEN OM PAPIERLOOS WERKEN STEEDS MEER STANDAARD TE MAKEN. IN VEEL 
BIOSCOPEN WORDT AL HEEL BEWUST OMGEGAAN MET PAPIER EN IN SOMMIGE BIOSCOPEN IS MEER WEERSTAND 
ZICHTBAAR, OMDAT DIT SIMPELWEG OM EEN GEDRAGSVERANDERING VRAAGT. WE HEBBEN EEN ROADMAP GEMAAKT 
OM DREMPELS TE IDENTIFICEREN EN STAP VOOR STAP AAN EEN PAPIERLOZE ORGANISATIE TE WERKEN.”  
– Thomas Bakker, Application Manager 

PATHÉ IS BEZIG MET OPTIMALISATIE VAN AFVALSTROMEN. DUIDELIJKE AANWIJZINGEN, 
COMMUNICATIE EN AFVALSCHEIDINGSPLEKKEN HELPEN HIERBIJ. 

Papierloos werken is voor een organisatie als Pathé – met 1900 medewerkers en 29 bioscopen - een behoorlijke 
uitdaging. Door hier een duurzame uitdaging van te maken, en daar cross-functionele scrum teams op te zetten, 
konden we grote stappen zetten in korte tijd. De focus en snelheid waarmee we dit hebben gedaan maakt trots, 
en creëert enthousiasme om aan andere kansen te werken komend jaar. Deze manier van werken zorgt dat we 
nieuwe ideeën als een golfbeweging kunnen realiseren: van onderaf en op hoge snelheid. De komende 1-2 jaar 
gaan we verder met het digitaliseren van alle andere processen. Waarmee we in totaal zo’n 8 bomen per jaar (of 
500.000 vellen) besparen!5

5. Totaal rekenen we zo’n 500,000 vellen per jaar (15 p.p.p.j. / 137.000 p.j. / overig printen). Voor één boom wordt gemiddeld 60.000 vellen gerekend. 
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Gezondheid & vitaliteit 
Onderdeel van ons gezondheidsbeleid is vitaliteit. Vitaliteit en gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van werkgever en werknemer. Pathé wil goed omgaan met haar medewerkers, zodat zij nu en in de toekomst hun werk 
gezond, betrokken, competent, gemotiveerd en inzetbaar kunnen blijven doen. In 2021 deden we dat onder andere 
door: 

• Workshop Pathé versus Privé: een workshop voor alle medewerkers van het hoofdkantoor over een goede werk-
privé balans. Een relevant thema met het vele thuiswerken in 2021. 

• Beter in je vel-lijn van PSION: De Beter in je Vel-lijn is een speciaal telefoonnummer beschikbaar voor de eerste 
mentale ondersteuning en het beantwoorden van vragen over angsten, gedachten en gevoelens bij medewerkers.

• Samenwerking met De Arbodienst: om nog beter samen te werken op preventie, arbeidsomstandigheden en 
verzuim. 

Diverse & inclusieve werkomgeving 
Pathé werkt iedere dag aan het creëren van een fantastische en diverse werkplek, waar iedere medewerker zich veilig 
en gerespecteerd voelt en waar we verschillen erkennen, waarderen en aanmoedigen. Zodat we veel van elkaar 
kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen en versterken. Zo krijgt iedereen de kans het beste uit zichzelf te halen en 
zorgt de kracht van diversiteit op elk niveau voor betere resultaten. 

In 2021 deden we dat onder andere door: 

• Ons diversiteits- en inclusiviteitsbeleid aan te scherpen
• Een Narratief / Statement rondom D&I op te stellen
• Onze diverse workforce zichtbaarheid te geven binnen de organisatie
• Beleid uiterlijke kenmerken te moderniseren
• 4 vlogs intern gedeeld over de belangrijkste feestdagen van de 4 grootste religies in Nederland: Suikerfeest, 

Divali, Chanoeka en Kerst

“WE STARTTEN MET HET SUIKERFEEST. SHIFTLEADER HANNAN VAN PATHÉ SPUIMARKT MAAKTE EEN VLOG OVER WAT 
HET SUIKERFEEST BETEKENT, HOE HET GEVIERD WORDT (EN GECOMBINEERD MET WERK). COLLEGA ROHIT VOLGDE 
MET EEN VLOG OVER DIVALI EN TOMER MAAKTE ER ÉÉN OVER CHANOEKA. DE KERSTVLOG IS EEN VERZAMELING VAN 
VLOGS VANUIT ALLE THEATERS.” 

HAPPY EMPLOYEESHAPPY EMPLOYEES

Als grote werkgever in Nederland, met ruim 2.000 medewerkers (waarvan ruim 90% in de bioscopen) vindt Pathé het 
belangrijk haar medewerkers centraal te stellen in alles wat we doen. 

De kracht om mensen te inspireren en samen te brengen, zetten we ook graag in voor iedereen die voor Pathé werkt.
Onze ambities zijn altijd direct verbonden met onze vier kernwaarden: bijzonder, attent, vertrouwd en vernieuwend. 
Pathé creëert zo een werkomgeving waarin medewerkers vanuit een veilige werkplek worden uitgedaagd het beste uit 
zichzelf te halen. 

Hoe Pathé bijdraagt aan Happy Employees  

• Pathé heeft aandacht voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers, zowel fysiek als 
mentaal

• We stimuleren een diverse en inclusieve werkomgeving, door kansen te bieden aan 
iedereen ongeacht achtergrond, ervaringen en perspectieven 

• We creëren een “secure base” werkomgeving waarin we onze medewerkers uitdagen 
en ondersteunen in het ontwikkelen van leiderschap 

PATHÉ IS IN 2021 UITGEROEPEN TOT WORLD-CLASS WORKSPACE DOOR 
EFFECTORY. PATHÉ SCOORT HOOG OP DE THEMA’S BEVLOGENHEID 
EN BETROKKENHEID. MEDEWERKERS GAVEN IN 2021 HET THEMA 
BEVLOGENHEID EEN 7,6 EN BETROKKENHEID EEN 8,1.

> 1.000 UUR EN 684 VERSCHILLENDE ONLINE TRAININGEN GEVOLGD DOOR 
MEDEWERKERS VIA GOODHABITZ.

TOP 3 ONLINE TRAININGEN VOOR MEDEWERKERS: BASISKENNIS BHV, 
OMGAAN MET AGRESSIE EN DIGITAAL WERKEN MET MICROSOFT TEAMS. 



PATHÉ
IMPACT REPORT 2021

24

PATHÉ
IMPACT REPORT 2021

25

Secure base werken 
Pathé wil een lerende organisatie zijn met als motto “Playing to Win”. Wij geloven dat leiderschap de sleutel is naar 
succes en willen we een lerende organisatie zijn die constant is gericht op ontwikkeling. Goed ontwikkelde leiders 
zijn bepalend voor groei en succes van de organisatie. Daarom creëert Pathé een Secure Base werkomgeving voor 
al haar medewerkers. Hierin staan de thema’s Daring en Caring centraal. We creëren een veilige omgeving waarin 
medewerkers worden uitgedaagd op onderzoek uit te gaan en risico`s te nemen. In 2021 organiseerden we daarom: 
 

• “Playing to Win” sessies met alle teams, om hen te trainen op “Secure Base Leadership”. 
• Intervisie-sessies voor leidinggevenden,waarin “leidinggeven op afstand” en “leidinggeven tijdens een crisis” 

centraal stonden. Hoe geef je leiding aan je team wanneer je elkaar niet of nauwelijks fysiek treft? Hoe creëer je 
vertrouwen en verbinding? 

 

VLOGS VAN PATHÉ MEDEWERKERS OVER SUIKERFEEST, DIVALI EN CHANOEKA 
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HAPPY EMPLOYEESHAPPY PEOPLE

‘Creating Cinema Memories Together’  is al sinds oprichting in 1896 de ambitie van Pathé. Vooral in de huidige tijd, 
waar tolerantie en wederzijds respect regelmatig onder druk staan, is dat iets waar we trots op zijn. En waar we 
ons voor blijven inzetten. Wat we al 125 jaar doen lijkt nu belangrijker dan ooit. Zo creëren we gedeelde ervaringen, 
gedeelde verhalen en gedeelde emoties. Samen lachen, samen huilen, samen in spanning zitten schept een 
band. Een onzichtbare connectie tussen mensen. Pathé is als geen ander de plek waar mensen van verschillende 
achtergronden samen iets moois beleven.

Film heeft de kracht om je ogen te openen. Om je onder te dompelen in het leven van iemand anders. Voelen hoe het 
is om in de schoenen van iemand te staan. Die ervaring neem je mee naar buiten, de echte wereld in. Met die kracht 
komt ook een verantwoordelijkheid. Om een grote diversiteit aan content te delen met een groot publiek. Daarom 
programmeren we films met een rijkheid aan mensen en thema’s. Verhalen van en met mensen van verschillende 
achtergronden. We hebben als doel om daarin verder te kijken dan alleen de films die worden aangeboden door 
distributeurs. We verdiepen ons met drie jaarlijkse content themaweken in films die over de onderwerpen gender, 
lhtbiq+ en diversiteit gaan. 

“FILM HEEFT DE KRACHT OM JE OGEN TE OPENEN. OM JE ONDER TE DOMPELEN IN HET LEVEN VAN IEMAND ANDERS. 
VOELEN HOE HET IS OM IN DE SCHOENEN VAN IEMAND ANDERS TE STAAN.”  
 
Pathé wil voor iedereen zijn en ervoor zorgen dat een optimale filmbeleving voor elke bezoeker even dichtbij is.

Een inclusieve bioscoop 
Pathé heeft als doel om een grote diversiteit aan films te delen met een groot publiek, waaronder verhalen over en 
gemaakt door mensen van verschillende achtergronden. Tijdens speciale filmweken licht Pathé onderwerpen zoals 
diversiteit & inclusiviteit, gender en LHTBIQ+ extra uit. Sinds 2004 organiseert Pathé maandelijks succesvolle Pride 
Nights in 14 bioscopen. In augustus 2021 werd de Pride Week voor de tweede keer georganiseerd rond de Amsterdam 
Pride. Hierbij worden de beste en mooiste films rond LHBTIQ+ vertoond. Tijdens het Queer Film Festival Utrecht dit jaar 
werden bij Pathé Utrecht (centrum en Leidsche Rijn) de drie krachtige films Charlatan, Pariah en Cicada vertoond.

“WIJ VINDEN HET BELANGRIJK OM EEN GROTE DIVERSITEIT AAN FILMS TE DELEN MET EEN GROOT PUBLIEK, 
WAARONDER VERHALEN OVER EN GEMAAKT DOOR MENSEN VAN VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN. TIJDENS ONZE 
PRIDE WEEK KRIJGEN WE DE KANS OM EEN AANTAL MOOIE FILMS OVER LHBTIQ+ EXTRA UIT TE LICHTEN.” 

- Imke van Schaaijk, PR en Communicatiemanager

Wij zijn trots dat de Lesbische Liga tijdens de Pride Week bij Pathé De Munt een nabespreking heeft gedaan over een 
zelf geselecteerde film. Films rond dit thema zijn bedoeld voor een breed publiek, om jezelf samen met vrienden en 
familie te verrijken met verhalen over LHBTIQ+ tijdens een avondje of dagje uit.

6,2 MILJOEN BEZOEKERS

BIJNA 3.000 BEZOEKERS PRIDE NIGHTS

275 FILMS

30 FILMS BESCHIKBAAR VOOR SUBCATCH EN/OF EARCATCH

6 PRIDE NIGHTS FILMS
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De bioscoop toegankelijk voor iedereen  
Pathé wil bioscoopbezoek en ontspanning mogelijk maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid. 
Nederland telt ruim 2 miljoen mindervaliden. We willen de toegankelijkheid van onze bioscopen zodanig verbeteren dat 
we toegankelijk zijn voor écht iedereen. Dit doen we door het keurmerk “Ongehinderd” te volgen in onze bioscopen. De 
komende jaren streven we ernaar zoveel mogelijk bioscopen te certificeren voor optimale toegankelijkheid. 

Daarnaast omarmt Pathé (digitale) innovaties die toegankelijkheid voor bezoekers stimuleren. Bezoekers met een 
auditieve of visuele beperking kunnen gebruik maken van Subcatch en Earcatch: een ondersteunende applicatie voor 
beeld en geluid. Steeds meer Nederlandse bioscoopfilms zijn beschikbaar via de Subcatch-app. Hiermee is Pathé 
toegankelijker voor de ongeveer 1,3 miljoen mensen met een auditieve beperking die ook willen genieten van een uitje 
naar de bioscoop. 

 
Gezondheid & welzijn  
Pathé wil bezoekers een bijzondere avond uit bieden, met gedeelde ervaringen en verhalen. Een drankje en/of snack is 
onlosmakelijk verbonden aan een ontspannen avond uit. We willen bezoekers daarin een vrije en geruime keuze bieden, 
maar zijn ons tegelijkertijd bewust van onze verantwoordelijkheid om gezonde opties, verschillende portiegroottes 
en eerlijke en duurzame producten aan te bieden. We vinden het belangrijk dat onze (Food & Beverage) leveranciers 
zelf werken aan gezonde, eerlijke en duurzame producten, bijvoorbeeld met suikervrije dranken, vers fruit of kleinere 
porties. Partners zoals Yogurt Barn (B Corp sinds 2021) helpen ons dit realiseren. Sinds 2016 zetten we continu 
stappen, zodat ons assortiment duurzamer, gezonder (minder suiker, minder grote porties, meer verse en gezonde 
opties) en inclusiever (meer keuze en vegan) wordt. 

We geloven dat we niet alleen een maatschappelijke functie hebben, maar willen ook direct betrokken zijn bij de gemeenschappen waarin we 
gevestigd zijn. Op die manier kunnen we sociale en maatschappelijke impact creëren met de resources die we als scoopketen beschikbaar 
hebben. Dit is vast onderdeel van onze identiteit en onze activiteiten. 

We geven onze maatschappelijke betrokkenheid vorm in samenwerking met maatschappelijke partners en stichtingen. We bouwen duurzame 
relaties met organisaties die aansluiten bij onze eigen ambities. Zo maken we het bereik van de impact die we kunnen maken, samen nog 
groter. Onze focus ligt op samenwerkingen die aansluiten bij onze visie, onze merkwaarden en waarmee we impact kunnen creëren voor de 
samenleving. We moedigen onze scopen aan te werken aan maatschappelijke impact in samenwerking met anderen. Door hun resources 
(theaterzalen, medewerkers, locatiefaciliteiten, (marketing)budget of communicatiekanalen) in te zetten en de samenwerking op te nemen in 
jaarplannen. 

Stichting Bio Vakantieoord maakt ontspannen vakanties 
mogelijk voor gezinnen met een kind met een meervoudige 
handicap. 
• €50.000 statiegeld is in 2021 gedoneerd aan de stichting 
• 8.000 All Stars members doneerden hun gespaarde stars, 

waarmee Stichting Bio Vakantieoord 10 gezinnen een 
vakantie kon bieden t.w.v. €1.500 per vakantie

• 148 medewerkers van Pathé deden mee aan de digitale 
BIOthlon, liepen ruim 200 uur en haalden daarmee €3.369 op

• Pathé directeur Jacques Hoendervangers is deel van het 
bestuur van Stichting Bio Vakantieoord en onze PR & 
Communicatiemanager Imke van Schaaijk ondersteunt het 
marketingteam

Plastic Whale Foundation is een Amsterdamse organisatie 
die strijdt tegen de plastic soup en afval in onze wateren 
tegengaat. De Stichting ontving in 2021 een statiegeld 
donatie van €50.000 van Pathé.

JINC werkt aan een kansrijke maatschappij, waarin kinderen 
met een sociaaleconomische achterstand gelijke kansen 
hebben op (hun voorbereiding op) de arbeidsmarkt. In 2021 
hebben we 41 keer bliksemstages georganiseerd, waarmee in 
totaal 591 kinderen zijn bereikt. 

Voedselbanken verstrekken voedsel gratis aan mensen 
in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Lokale 
voedselbanken ontvingen in (december) 2021 bijna 5.000 
artikelen van Pathé. 

Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met 
een lagere sociaaleconomische positie toch hun verjaardag 
kunnen vieren. De Stichting ontving in 2021 een statiegeld 
donatie van €50.000 van Pathé. Waarmee ze konden bijdragen 
aan hun missie om kinderen een verjaardagsbox te bezorgen.

STICHTING BIO VAKANTIEOORD

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke 
aandoening naar een zelfstandige toekomst. De organisatie 
focust zich op de ontwikkeling en training van jongeren, en 
zorgt dat zij een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Pathé biedt 
banen aan jongeren met een chronische fysieke aandoening, 
door met Emma at Work samen te werken.

PLASTIC WHALE

STICHTING JARIGE JOB

JINC

VOEDSELBANKENEMMA AT WORK 

.
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Plastic Whale Foundation 
 
De missie van de Plastic Whale Foundation is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en samen in 
actie te komen voor plasticvrij land & water. Plastic Whale gelooft in de kracht van het doen. Door 
het probleem van plastic vervuiling heel tastbaar en concreet te maken, stimuleren zij kinderen om 
samen in actie te komen en te strijden voor plasticvrij land & water. Zo streven zij stap voor stap naar 
de grotere missie: plasticvrij water wereldwijd. Door zoveel mogelijk statiegeldflessen te recyclen, 
heeft Pathé in totaal ruim €50.000 (aan statiegeld) aan Plastic Whale Foundation kunnen doneren.  
 
 Via Plastic Whale Foundation kunnen kinderen ontdekkend leren over de plastic soup, en wat zij zelf 
kunnen doen. De educatieprogramma’s betrekken kinderen via het onderwijs in het plasticvrij maken 
van ons water en de omgeving: op een hele interactieve manier. Zij worden uitgenodigd de uitdaging 
aan te gaan met andere scholen of om zoveel mogelijk plastic op te vissen. Ook worden ze getriggerd 
door na te denken over de beste manier om hun school plasticvrij te maken. “Kinderen zijn fantastische 
inspirators en enthousiast over onze missie. Zij nemen hun ideeën en ervaringen mee naar huis, 
waardoor we ook de gezinnen met onze missie bereiken”. 

“Met partners zoals Pathé is Plastic Whale Foundation in staat te investeren in onze missie. Zo kunnen 
we landelijk nog meer mensen aanhaken, en onze activiteiten opschalen. We hopen onze samenwerking 
te verdiepen om zo nog meer mensen te bereiken. Zo kunnen we als partners nóg meer impact maken 
en onze krachten bundelen. We maken mensen op een positieve manier bewust, én laten ze in actie 
komen.”

“Statiegeld is een heel effectief middel om zwerfvuil te verminderen, en bewustzijn te creëren. Door 
dit te doneren aan partners met een duurzame missie, zet Pathé de “verdubbelaar” in: een mooie 
versterking van het middel. Op die manier haal je uit een verplichting nog meer positieve impact. Ik ben 
trots dat Pathé dit mogelijk maakt om Plastic Whale Foundation te ondersteunen.” – Sarah de Beurs, 
Head of Plastic Whale Foundation

Abraham Tuschinski Fonds stimuleert en steunt de 
Nederlandse film. Zoals alle bioscopen en filmbioscopen in 
Nederland droeg Pathé per verkocht ticket een bedrag af 
aan het Abraham Tuschinski Fonds. Nederlandse filmmakers 
kunnen financiële bijdragen aanvragen bij het Fonds voor hun 
producties. 

Nederlandse Filmacademie ondersteunt de ontwikkeling van 
jong filmtalent. Pathé draagt hier sinds 1999 jaarlijks aan 
bij. Afgelopen jaar hebben we €10.000 gedoneerd. Pathé voelt 
zich als marktleider verbonden met en verantwoordelijk voor 
de Nederlandse film en stimuleert zo jong talent.

NEDERLANDSE FILMACADEMIEABRAHAM TUSCHINSKI FONDS
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HAPPY EMPLOYEESNAWOORD

Als grootste bioscoopketen van Nederland is Pathé zich bewust van haar rol in en impact die zij heeft op de 
samenleving. Het doel van Pathé is het alledaagse leven verrijken. Dat doen we door een bijzondere bioscoop-
ervaring te bieden en gezamenlijke herinneringen te creëren, maar ook door samen een positieve impact te creëren. 
Het is onderdeel van onze ambitie om bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en maatschappelijk betrokken 
samenleving. Ook zo kunnen wij het leven van alledag verrijken, en mooie herinneringen creëren: door te zorgen voor 
een zo goed mogelijke toekomst. 

In elke keuze die we maken willen we duurzaamheid overwegen en gaan voor de meest efficiënte, kostenbewuste en 
meest verantwoorde optie. Zo creëren we stap voor stap de bioscoop van de toekomst. 

Vragen over MVO of duurzaamheid? Neem contact op via mvo@pathe.nl //  Marjolein.Pirovano@pathe.nl, MVO 
Coördinator Pathé. 
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