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Voorwoord
Beste Green-Key houder,
Laatst werd ik door een relatie gewezen op het Consumentenjaarboek 2014 van de consumentenbond. Ook hier werd
weer melding gemaakt van het onderzoek uit 2013 met de
titel “Hoe groen zijn Eco Hotels”. Green Key kwam als enige
label goed uit de bus. Daar zijn we trots op. We vragen u ook
deze trots te delen en ik zou zeggen “zegt het voort!”.
Er komt veel wetgeving op ons af de komende jaren. Met
name op het gebied van energiebesparing. Zo moeten bepaalde categoriën bedrijven met een omzet van boven 50 miljoen euro een vierjaarlijkse energieaudit gaan doen (en in de regelgeving worden vestigingen van ketens bij elkaar opgeteld). We zijn er
nog niet, maar we doen ons best om ons keurmerk ook hier van belang te laten zijn. Zo is er ook de
lijst van energiebesparende maatregelen. Deze lijst is als het ware al in het certificeringsschema van
Green Key verwerkt. Met Green Key doet u (bewust of onbewust) vrijwillig al heel veel om duurzaam
te ondernemen. Het mes snijdt zo aan twee kanten! Wij zorgen er voor dat overheden dit ook
weten!
Voor u ligt een korte nieuwsbrief met daarin belangrijke mededelingen over de herziening van de
Green Key normen én de uitreiking Green Key certificaten 2016. Wij hopen u dan volgend jaar weer
te mogen begroeten!
Erik van Dijk,
Directeur Stichting KMVK

Nieuwe Green Key normen vanaf 2016.
Iedere drie jaar herzien wij de normen voor Green Key. Dit proces is op dit moment in volle gang. Wij
delen de concept normen graag met u als Green Key gecertificeerd bedrijf. Dit doen we door u de
concept normen toe te sturen en u uit te nodigen voor een bijeenkomst om deze te bespreken óf
door uw schriftelijke reactie te geven. Onlangs zijn de normen voor hotel-conferentieoorden
behandeld. Ruim 40 collega’s waren aanwezig om hun op- en aanmerkingen hierop te geven. Deze
worden nu verwerkt.
De revisie van de andere bedrijfssectoren is nu in volle gang. Zodra deze normen in concept klaar zijn
worden die verstuurd en worden de gecertificeerde bedrijven uitgenodigd om deze te bespreken, op
dinsdag 17 november bij ons in het kantoor van de KMVK te Driebergen.
De nieuwe normen hebben een looptijd van 3 jaar, 2016-2017-2018. Deelnemers aan Green Key
krijgen één jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen. In theorie betekent dit dat als u in
2016 gekeurd wordt, dit nog met de oude normen zou kunnen, maar daar gaat niet de voorkeur naar
uit.
Centraal in de herziening van de normen staat een efficiëntere aanpak, dat het voor deelnemers
gemakkelijker wordt. We zullen minder “bewijsmateriaal” in het systeem vragen, de keurmeester
krijgt de bevoegdheid om meer visueel ter plaatste te controleren. Ook worden de hoofdstukken
gewijzigd. Aan ieder hoofdstuk wordt een “bonus”-norm toegevoegd, zodat u als ondernemer nog
creatiever om kunt gaan met verduurzaming van de onderneming.

FACEBOOK
Om de herkenbaarheid van het keurmerk Green Key te verhogen hebben we afgelopen tijd veel
maatregelen genomen. De nieuwe website oogst veel positieve reacties. Wij zijn ook veel actiever
met onze facebook pagina. Onlangs mochten we de 500e like zien oplichten. Nog veel te weinig
natuurlijk. Maar wij hebben daarbij ook uw hulp nodig. Zorgt u er ook voor dat u Green Key
communiceert. U mag het van de daken schreeuwen. Maar ook via de sociale media. Like ons en wij
liken u ook. Deel uw duurzame gastvrijheid!
https://www.facebook.com/greenkeynederland

Is uw bedrijf zichtbaarheid op de Green Key website?
Dit jaar hebben wij onze website volledig vernieuwd, dat is u niet ontgaan. We hebben u ook
gevraagd te checken of uw bedrijf correct vermeld is. Belangrijk is dat u in uw “mijn gegevens” in
“Mijn Green Key” foto’s heeft geupload én een stukje tekst over uw bedrijf heeft gemaakt. Indien
deze twee zaken niet opgeslagen zijn, dan vermeldt de website uw accommodatie niet in het
overzicht. Checkt u dit nog een keer? Click: http://www.greenkey.nl/locaties
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Datum Green Key uitreiking 4 februari 2016
In 2016 zal de nationale Green Key uitreiking worden gehouden op donderdag 4 februari. We zijn te
gast bij de Apenheul in Apeldoorn. Het belooft weer een inspirerende bijeenkomst te worden in het
congresgebouw “De Apenstaart”. U ontvangt van ons begin januari 2016 een uitnodiging. Noteert u
de datum alvast in uw agenda.

Cursus “voorbereiding Green Key keuring”
Het secretariaat van Green Key organiseert met enige regelmaat de cursus “voorbereiding Green Key
keuring”. 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 m.b.t. het Mijn Green Key systeem.
De volgende nieuwe data zijn inmiddels gepland. Meldt u zich via website:
http://www.greenkey.nl/cursus




Dinsdag 3 november
Dinsdag 16 februari
Dinsdag 5 april

Aanbieding producten Green Key etalage
De donkere maanden staan weer voor de deur, tijd om de kaarsen
weer aan te steken ! In de etalage vind u een mooie aanbieding :
http://www.greenkey.nl/l/library/download/257772

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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