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Voorwoord
Duurzaamheid…….. een containerbegrip? Als we niet oppassen wel. Maar als we er heel serieus mee
aan de slag willen, dan zijn Blauwe Vlag en Green Key instrumenten waarmee concreet met het
thema aan de slag kan worden gegaan. Dat merken we keer op keer. Zo kon Gedeputeerde mevrouw
C. Schönknecht van de provincie Zeeland afgelopen week aan 9 ondernemers de Green Key
certificering overhandigen.
Duurzaamheid……. je kunt de krant niet openslaan of er staat iets over in. En dat klopt. Ik nam de
proef afgelopen week op de som en lees dan weer dat er miljoenen zijn uitgetrokken voor
onderzoek, o.a. in de verfijning van de techniek rond LED verlichting in de glastuinbouwsector.
Ontwikkelingen waar andere branches ook van profiteren.
Duurzaamheid……. Ook in relaties. Uw zakelijke relaties, maar vooral ook relaties in de privé en
persoonlijke sfeer. Zeker in de komende decembermaand. Ik wens u en de uwen daarom mede
namens mijn bestuur en mijn collega’s een heel mooie decembermaand toe.
Erik van Dijk
Directeur Stichting KMVK

Nationale Green Key uitreiking 5 februari 2015
De landelijke uitreiking van de Green Key certificaten 2015 zal plaatsvinden op donderdag 5 februari
2015. Alle Green Key gecertificeerde bedrijven en bedrijven in voorbereiding voor een Green Key
certificaat worden uitgenodigd om in een gemoedelijke en leerzame omgeving hun certificaat in
ontvangst te nemen. Het wordt weer een echte netwerkdag met workshops,
informatiebijeenkomsten en vooral veel uitwisseling van kennis. Het evenement zal worden
georganiseerd in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven (Noord-Brabant, tussen Breda en
Roosendaal). U ontvangt in de loop van december de uitnodiging. Reserveert u deze datum 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 volgende nieuwe data zijn inmiddels gepland
- Dinsdag 27 januari 10.30 – 13.00 uur
- Dinsdag 24 februari 10.30 – 13. 00 uur
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.
Meldt u zich via website: http://www.stichtingkmvk.nl/cursus

MeetingReview.com
Green Key/Stichting KMVK en MeetingReview gaan samenwerken. Naast een vermelding onder de
naam Green Key om KMVK zelf te beoordelen als keurmerk en classificatiestichting worden bij de
deelnemende locaties die hiervoor in aanmerking komen ook de NCG sterren en Green Key getoond.
Op deze manier kunnen bezoekers van de website locaties selecteren op o.a. Green Key.
Green Key en NCG ***** locaties zijn te vinden via www.MeetingReview.com
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Deelnemers Duurzame Hospitality Utrecht trots 10% CO2-Reductie
De hospitality sector in Utrecht behaalde de afgelopen drie jaar ruim 10% CO2-reductie door
energiebesparing en meer duurzame energie. Dit is een mooi resultaat van het convenant Duurzame
Hospitality Utrecht. Een overnachting in een hotelkamer of een bezoek aan een congres in Utrecht is
nu gemiddeld 10% duurzamer. De bedrijven bespaarden samen 1.000 ton CO2. Die hoeveelheid CO2
is vergelijkbaar met een dieselauto die 120 rondjes om de aarde rijdt.
Sinds 2011 werken een grote groep hotels, conferentiecentra, musea en dagattracties samen met de
gemeente aan CO2-reductie en duurzaam ondernemen. De ambities zijn vastgelegd in een
convenant. In bijeenkomsten, onder begeleiding van Stichting Stimular, krijgen en geven de ruim
twintig deelnemers elkaar praktische tips en inspiratie. Een van de afspraken is het behalen van het
Green Key keurmerk. De deelnemers uit 2011 hebben dat gehaald. Degenen die later hebben
getekend zijn ermee bezig. Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche.
Een greep uit de duurzame maatregelen die de 30 organisaties nemen: Museum Speelklok bespaart
veel door een beter klimaatsysteem, de Fabrique is overgestapt op LED-verlichting, Hotel Mitland
heeft een oplaadpunt voor elektrische auto’s en het Beatrix Theater wordt vol gelegd met
zonnepanelen.
Stichting Stimular begeleidt de deelnemers,
Stichting KMVK geeft daarbij advies over het
behalen van het Green Key keurmerk en de
gemeente Utrecht verstrekt subsidie voor het
uitvoeren van milieuscans om het Green Key
keurmerk te behalen.

Grafiek: Totale CO2-footprint van deelnemers
Duurzame Hospitality Utrecht (2011 t/m 2013)
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Aristo organiseert MVO themasessie, collega Green Key houders welkom
Onder de titel "Desso, van oubollige tapijtleverancier tot wereldwijd Cradle to Cradle kopstuk",
organiseert het Green Key gecertificeerde zalencomplex Aristo een themabijeenkomst over
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aristo wil graag via onze nieuwsbrief collega Green Key
bedrijven uitodigen deze bijeenkomst bij te wonen.
Door in 2008 rigoureus te kiezen voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering met Cradle
to Cradle als basis, wordt tapijtleverancier Desso nu gezien als koploper in de Circulaire Economie. De
daaruit voorkomende innovatiestrategie zorgt voor een sterk onderscheidend imago ten opzichte
van de concurrentie. Tijdens deze inspirerende lezing doet Desso’s marketingdirecteur Rob Kragt
uitgebreid uit de doeken hoe duurzame innovaties geleid hebben tot imago-verandering en
commercieel succes.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 december a.s. in Artisto Utrecht, aanvang 16.00 uur. U
kunt als Green Key relatie gratis de bijeenkomst bij wonen. Ga daarvoor naar de volgende link:
http://aristo.nl/nl/Aristo/Eventkalender/Mvo-themasessie-desso-van-oubollige-tapijtleverancier-totwereldwijd-cradle-to-cradle-kopstuk

Green Key uitreiking provincie Zeeland.
Negen trotse horecaondernemers ontvingen donderdag 20 november 2014 bij Van der Valk
Middelburg hun Green Key certificaat uit handen van gedeputeerde Carla Schönknecht. De Green
Key is hét internationale duurzaamheidkeurmerk voor de horeca.
Met de Green Key laat de ondernemer zien er alles aan te doen om de druk van zijn onderneming op
natuur en milieu te minimaliseren.

De Provincie Zeeland en acht Zeeuwse gemeenten (Veere, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Goes,
Sluis, Kapelle, Borsele en Terneuzen) ondersteunden de ondernemers die via het systeem van de
Green Key hun bedrijfsvoering verduurzaamden.
De negen nieuw gecertificeerden zijn: Van der Valk Hotel Middelburg, Hotel-, Villa Magnolia te
Oostkapelle, Congrescentrum De Stenge te Heinkenszand, Hotel Kijkduin te Domburg, Rederij Denick
te Terneuzen en Hotel-Pension Zoom-Oord, Hotel De Zeeuwse Stromen, Strandpaviljoen De
Branding, en Strandpaviljoen De Haven van Renesse (allen te Renesse).
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Tarieven 2015
www.greenkey.nl/deelnamekosten

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
greenkey@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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