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Voorwoord

Enige dagen geleden was ik betrokken bij een sollicitatieprocedure voor een general manager in een
verblijfsaccommodatie. Opvallend was dat bij de meeste kandidaten in hun sollicitatie brief hun
betrokkenheid bij de Green Key uitvoerig werd gememoreerd. De Green Key speelt zo ook een rol bij
de CV van sollicitanten. En mede door deze betrokkenheid werden kandidaten ook opgeroepen. Het
is toch een pluspunt als je in je werk al bezig geweest bent met duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Ook tijdens de manifestatie GASTVRIJ Rotterdam wordt door het uitreiken van de Green Team Award
aandacht besteed aan de MVO activiteiten van de medewerkers. De genomineerde bedrijven hebben
duidelijk aangegeven dat aandacht voor MVO een vanzelfsprekend onderdeel is in hun
bedrijfsvoering. Ik feliciteer de genomineerden daarmee van harte.
Volgend jaar gaan we de criteria voor de keurmerken weer herzien en ik ben ervan overtuigd dat er
ook daarin meer aandacht gaat ontstaan voor de PEOPLE component. In het FEE Nederland bestuur
maar ook bij FEE International wordt er nagedacht hoe de “S “van Sustainable verwerkt kan worden
in de inhoud en criteria van de keurmerken. Nederland heeft in die discussie een voorlopers rol .
Zeker nu ook de voorzitter van FEEN, Jose Hendriksen, onlangs toegetreden is tot het bestuur van
FEE International en daar de bestuursportefeuille Green Key gekregen heeft.
Niet alleen op het land maar ook op het water worden grote stappen gezet. Blij verrast was ik een
paar weken gelden toen ik van de kaptein van een rondvaartboot hoorde dat de hele vloot van
rondvaartschepen uitgerust gaan worden met elektro motoren en de diesels er allemaal uit gaan.
Chapeau. Niet alleen voor het milieu maar het verhoogt ook de kwaliteit van de rondvaart positief.
Bij de jachthavens zien we een toenemende interesse voor de nieuwe groene wimpel, een verhoging
van het treffen van duurzame maatregelen. Onze directeur Erik van Dijk heeft bereikt dat ook in
internationaal verband er nu interesse is voor de nieuwe criteria van de groene wimpel boven op de
criteria voor de Blauwe Vlag.
Al deze ontwikkelingen tonen aan dat ons land in internationaal FEE verband gedragen en
overgenomen worden. Dit is niet alleen aan onze stichting te danken, maar aan al onze
gecertificeerde partners. Daar mogen we trots op zijn.
Derk Jan Verstand
Voorzitter KMVK.
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STICHTING KMVK

Social Media
-

Volg ons op twitter

@BlauweVlag
@GreenKeyNL

-

Download de Green Key of de Blauwe Vlag App

-

Green Key heeft nu ook een facebookpagina https://www.facebook.com/greenkeynederland

Jose Hendriksen in Board of Directors FEE International.
De voorzitter van FEE Nederland, José Hendriksen, is tijdens de
General Assambly van FEE International gekozen tot lid van de
Board of Directors van FEE International. Bij de verdeling van de
portefeuilles heeft zij het Green Key programma gekregen. Wij
wensen José veel succes met deze nieuwe internationale
functie!

Site rondom Nep-keurmerken
Soms lijkt het wel of íedereen een graantje wilt mee pikken van de trends en ontwikkelingen rond
het thema duurzaam. Soms ten goede, maar soms ook met minder goede bedoelingen. Dat er
keurmerken bedacht worden rond duurzame producten die helemaal geen draagvlak of waarde
hebben. Er is nu een website waar “nep-keurmerken” op geplaatst worden. U kunt zo checken of u
een keurmerk voor handen heeft die bonafide of malafide is. Surf naar:
http://www.keurmerken.net/index.php
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GREEN KEY
Nationale Green Key uitreiking 2015
De landelijke uitreiking van de Green Key certificaten 2015 zal plaatsvinden op donderdag 5 februari
2015. Alle Green Key gecertificeerde bedrijven worden uitgenodigd om in een gemoedelijke en
leerzame omgeving hun certificaat in ontvangst te nemen. Het wordt weer een echte netwerkdag
met workshops, informatiebijeenkomst en vooral veel uitwisseling van kennis. Het evenement zal
worden georganiseerd in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven (Noord-Brabant, tussen Breda
en Roosendaal). U ontvangt tzt een uitnodiging, maar reserveert u 5 februari alvast in uw agenda.

Cursus “voorbereiding Green Key keuring”
Het secretariaat van Green Key organiseert vanaf heden met enige regelmaat de cursus
“voorbereiding Green Key keuring”. Dit nieuwe initiatief is ontstaan op verzoek van een aantal
deelnemers, maar ook naar aanleiding van telefonische vragen die op het secretariaat af komen. De
cursus is ideaal voor nieuwe medewerkers die mede verantwoordelijk zijn voor het Green Key
programma op hun bedrijf. Maar uiteraard ook voor deelnemers die al langer met ons keurmerk aan
de slag zijn, maar graag een “opfriscursus” willen.
De cursus wordt op 30 september en op 11 november aangeboden. De cursus beslaat een dagdeel
waarbij de deelnemers meegenomen worden in digitale systeem van “mijn Green Key” om zo
optimaal voorbereid te zijn voor de aanstaande keuring. Tijdens de cursus kan ook ingegaan worden
op inhoudelijke aspecten van de normen, maar van beoordeling zal geen sprake zijn, dat is
voorbehouden aan onze keurmeesters.
De belangstelling voor de cursus is groot. Zo was de cursus voor 30 september al snel vol. Derhalve is
besloten op deze dag de cursus twee keer aan te bieden, in de ochtend en in de middag.
De cursus zal ook in 2015 regelmatig aangeboden worden. Deelnemende Green Key bedrijven zullen
hierover tijdig geïnformeerd worden. Locatie van de cursus zal voorlopig het kantoor van de Stichting
KMVK te Driebergen zijn, maar we sluiten niet uit dat we in de toekomst met de cursus het land in
trekken. Dit is geheel afhankelijk van de belangstelling. Voor de cursus van 11 november zijn nog
plaatsen beschikbaar. Meldt u zich via website: http://www.stichtingkmvk.nl/cursus

Verbruiksgegevens Mijn Green Key
Op een haar na is ons project van benchmark gegevens geveld. Binnenkort kunnen al de Green Key
gecertificeerde bedrijven via illustraties hun verbruiksgegevens vergelijken met gemiddelden van alle
Green Key collega’s uit dezelfde bedrijfssector. Hierbij is het van grootste belang dat de input, die
door de bedrijven geleverd wordt, correct is. Als u straks grote afwijkingen ziet, kan het zijn dat u
verkeerde input heeft geleverd, of verkeerd heeft ingevoerd (komma of interpunctie verkeerd).
Checkt u daarom nog eensde gegevens die u heeft ingevoerd. Heeft u de verbruiksgegevens 2013
nog niet ingevoerd? Dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. U hoort op korte termijn meer
van de benchmark.

Revisie Green Key criteria.
Het bestuur van de Stichting KMVK heeft besloten om de revisie van de Green Key criteria in de
toekomst gelijk te laten lopen met de internationale criteria.
Eind dit jaar zal FEE-International de nieuwe base-line criteria Green Key gereed hebben. Derhalve
zullen de Nederlandse criteria in 2015 aan een revisie onderworpen worden en vervolgens zullen
deze per 2016 van kracht zijn. Dit betekent dat alle geldigheidsdatum van huidige sets van criteria
(voor de verschillende bedrijfssectoren) is vastgesteld op 31 december 2015.
Alle deelnemers in de verschillende bedrijf categorieën zullen in de loop van 2015 benaderd worden
om mee na te denken over de revisie van de Green Key normen.
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Green Team Award voor
Camping De Duindoorn uit IJmuiden aan Zee.
Green Key organiseerde een nieuwe
uitdaging onder haar deelnemers in
Nederland. De Green Team Award.
Hoe
zit het met kennis van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen? Zijn
collega’s/medewerkers goed en
enthousiast met Green Key aan de
slag?
Dan maakte het Green Team kans op
deze
Award.
Hoewel de deelname nog niet heel erg
hoog
was, was de kwaliteit van de
inzendingen uitstekend. Uit deze
inzendingen in de voorronde heeft de
jury 4
genomineerden gekozen en
uitgenodigd om op 23 september in een finale de strijd aan te gaan voor de Award. Dit waren de
Green Teams van Landal Greenparks Coldenhove, Hampshire Hotel Mijdrecht Marieckenland, Hotel
Inntel Resort Zutphen en Camping De Duindoorn uit IJmuiden. Deze finale vond plaats tijdens de
Horecabeurs Gastvrij Rotterdam.
Uiteindelijk wisten de drie dames (!) van Camping De Duindoorn de felbegeerde Green Team Award
in de wacht te slepen. Naast een bokaal ontvingen de winnaars toegangskaarten voor de
toneelvoorstelling Anne (aangeboden door Theater Amsterdam) en een weekend rijden in een
duurzame Tesla (aangeboden door de Raedthuysgroep).

Etalage uitgelicht:
Slimmer besparen vraagt om een integrale aanpak!
Wij inventariseren voor u de huidige situatie van uw bedrijfspand en geven vervolgens een helder
beeld van uw besparingsmogelijkheden. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste innovaties op het
gebied van Dakbedekking, Solar, Led-verlichting en Klimaat. Onze ervaring leert ons dat veel van
onze klanten het prijs stellen als wij ook de installatie verzorgen.
Besparen op verlichting, dat kan maar hoe? De juiste
oplossing is nu eenvoudig en voordelig. Kies voor de
verlichtingscan van IQled. Een handig middel waarmee u
inzicht krijgt in de huidige verlichtingsituatie, zoals het
energieverbruik. U bent verzekerd van een helder beeld
over de investering, opbrengst en terugverdientijd.
De Smartflower is een revolutie op het gebied van zonneenergie. Het is het eerste mobiele, “all-in-one plug and
play” fotovoltaïsche systeem. En bovenal: een eyecatcher.
De Smartflower combineert moderne techniek en trendy
design.
Als de zon opkomt, ontvouwt de Smartflower zich tot een grote zonnebloem. De bloembladeren
draaien langzaam mee met de stand van de zon. Met een solaroppervlak van ca. 18 m2 zet de
Smartflower alle energie van de zon om in elektriciteit. En gaat de zon onder? Dan vouwt de
Smartflower zich weer terug in. Automatisch. Dag in, dag uit.
Voor meer informatie: www.slimmerbesparen.nu
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Goede vis.
Duurzaamheid en verantwoord eten wordt voor horecagasten steeds vaker een belangrijk
zoekcriterium. Ten aanzien van het product vis introduceert stichting De Noordzee (verantwoordelijk
voor de VISwijzer) speciaal voor de horeca het “Goede VIS op de kaart”-programma.
Dit programma helpt de deelnemers verantwoord gevangen of
gekweekte vis in te kopen en zorgt er voor dat de ‘Goede VIS claim’
ook echt waar wordt gemaakt. Met het logo van Goede VIS op de
kaart en vermelding op diverse websites zoals GoedeVIS.nl weten
gasten het restaurant te vinden en kunnen zij erop vertrouwen
Goede Vis te krijgen. Tijdens een Green Key keuring kan het te keuren
bedrijf deelname aan “Goede Vis op de kaart” voordragen voor een
bonuspunt. Bij de herziening van de Green Key normen volgend jaar
zal “Goede Vis op de kaart” worden meegenomen.

Book different nu ook op internationale Green Key website.
Green Key International heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Book Different.
Green Key in Nederland had op nationaal niveau al een samenwerking door de boekingsmodule van
deze “groene accommodaties” op haar website te plaatsen.
Daarnaast heeft ‘Green Key international’ een overeenkomst met HRS (Hotel Reservation Service).
HRS is een Duitse portal met 80 miljoen bezoekers en met hotel informatie vertaald in 32 talen. Het
Green Key logo wordt afgebeeld op de detailpagina van het gecertificeerde hotel. Tevens is er de
mogelijkheid om een selectie te maken van “groene hotels”. Green Key gecertificeerde hotels zijn
vooralsnog alleen op een besloten business-gerelateerde HRS website opgenomen, als een pilot. Na
evaluatie van deze pilot heeft HRS het voornemen om voor alle boekingen een filter voor duurzame
accommodaties te implementeren
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BLAUWE VLAG
Uitreiking Blauwe Vlag 2015
Graag willen wij u nu al attenderen op de datum van de Blauwe Vlag
uitreiking van volgend jaar. Deze zal zijn op 30 april 2015. De
Gemeente Vlissingen is onze gastheer. Deze gemeente bestaat volgend
jaar 700 jaar en de gemeente vindt dit nationale evenement
uitstekend passen in haar programma en heet alle Blauwe Vlag relaties
die dag van harte welkom. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Beach cleanup tour 2014
In de maand augustus heeft Stichting De Noordzee samen met 1.479 vrijwilligers het hele
Noordzeestrand afvalvrij gemaakt. In totaal is er tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour 20.078 kilo
afval van de Nederlandse stranden gehaald, ruim drie keer zoveel als tijdens de voorgaande editie. In
31 etappes trok de tour van Cadzand naar Schiermonnikoog, waarbij in totaal 350 kilometer werd
afgelegd. Medewerkers van de Stichting KMVK hebben als vrijwilligers het traject op de Kop van
Schouwen meegeholpen, van Westenschouwen tot Renesse. Met de Boskalis Beach Cleanup Tour wil
Stichting De Noordzee mensen bewust maken van het afvalprobleem en in kaart brengen hoe groot
dit probleem is, om daarmee vervuiling van de zee te voorkomen.

Groene Wimpel 2015
Dit jaar ontvingen 8 jachthavens boven op hun Blauwe Vlag de
Groene Wimpel. Deze Nederlandse erkenning is dit jaar voor
het eerst uitgereikt. De jachthavens ontvingen deze erkenning
omdat zij boven op de internationale Blauwe Vlag criteria extra
inspanningen hebben verricht op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De Groene Wimpel is uitgereikt voor een periode van twee jaar.
Inmiddels hebben een aantal jachthavens met de Blauwe Vlag aangegeven om voor 2015 op te gaan
voor de Groene Wimpel. Op 14 oktober a.s. komen deze jachthavens voor dit traject bijeen. Heeft u
als Blauwe Vlag jachthaven ook interesse op te gaan voor die extra Groene Wimpel? Neemt u dan zo
spoedig mogelijk contact op met Erik van Dijk, erik@kmvk.nl of 06 12 810641.
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Blue Flag international working party
Het secretariaat van de internationale Blauwe Vlag organisatie stelt indien nodig werkgroepen in om
thema’s voor te bereiden of uit te werken. Momenteel is er een werkgroep – working party – in het
leven geroepen om de Blauwe Vlag criteria voor jachthavens up to date te brengen. Met name wordt
gekeken naar het toevoegen van optionele criteria die zich richten op duurzame bedrijfsvoering en
corporate social responsability. Erik van Dijk maakt als national operator Blue Flag Netherlands deel
uit van deze werkgroep, naast national operators uit Duitsland en Cyprus. Het streven is om in 2016
deze aanvullende optionele normen toe te voegen aan de internationale Blauwe Vlag normen.

NBAV

Digitale keuringsmodule online
De Stichting KMVK voert in opdracht van het bestuur van de NBAV (Nederlandse Branche voor
Aangepasten Vakanties) de keuringen uit onder haar leden. Werden de keuringen tot op heden nog
met losse x-cel sheets uitgevoerd, vanaf heden zal dit volledig digitaal gaan via het syteem van “Mijn
NBAV”. Alle leden van de NBAV hebben inmiddels een toegangscode ontvangen voor deze interne
pagina’s waarop alle bedrijfs- en keuringsgegevens komen. Bij de eerst volgende keuring van het
deelnemende bedrijf zal het nieuwe systeem gebruikt worden. In het najaar van 2014 zal tijdens een
NBAV ledenvergadering uitleg gegeven worden over de werking van het systeem.

Contactgegevens
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen en
het laatste nieuws. Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u ook een stukje laten plaatsen in onze
volgende nieuwsbrief, neemt u dan contact met ons op.
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit
Hoofdstraat 82
Postbus 102
3970 AC Driebergen
Erik van Dijk / Laska Hurenkamp/Antje van de Brug

Telefoon:
Fax:
Email:
website:

0343-52 47 20
0343-52 47 01
info@kmvk.nl
www.stichtingkmvk.nl

Alle rechten voorbehouden. De elektronische nieuwsbrief is samengesteld door de Stichting KMVK. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via info@kmvk.nl. Uiteraard is de redactie ook altijd geïnteresseerd in
nieuwsberichten en tips om de nieuwsbrief verder te verbeteren. Wij zien uw suggesties graag tegemoet. Wilt u deze nieuwsbrief niet
meer ontvangen stuurt u dan een reply met in de onderwerpregel ‘Verwijderen nieuwsbrief’
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