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Wat is Green Key?

Waarom Green Key?

Green Key is het grootste keurmerk voor duurzaam
ondernemen in de toeristische en recreatieve sector
in Nederland. Bijna 700 Nederlandse en 3.700
internationale toeristische/recreatieve bedrijven
hebben dit keurmerk inmiddels verkregen. Zie je
de groene sleutel? Dan is het bedrijf aantoonbaar
bezig met het verduurzamen van haar organisatie.
Denk aan het zuinig omgaan met energie en
water, milieuvriendelijk schoonmaken, biodiverse
terreininrichting, afval scheiden en doordachte
keuzes rondom inkoop, zoals eten en drinken,
printpapier en textiel. In de provincie Gelderland
zijn inmiddels 87 bedrijven gecertificeerd.

•

Ondersteunend bij het maken van besparingen
op o.a. energie-, water- en afvalkosten

•

Helpt ondernemers verduurzaming concreet te
maken richting gasten en leveranciers

•

Geeft structuur aan uw inspanningen rondom de
verduurzaming van uw organisatie

•

Medewerkers binden: veel (jonge) mensen
werken graag voor een duurzaam bedrijf

•

Grote boekingswebsites zoals Booking.com en
Expedia vermelden op hun platform wanneer
een locatie een Green Key certificaat heeft

Subsidie en proces
De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar om Gelderse toeristisch-recreatieve bedrijven actief te
ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Deze ondersteuning bestaat uit een kostenloze
0-meting en vrijwillige deelname aan georganiseerde informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontvangt de
deelnemer 50% korting op het eenmalige entreegeld en de deelnamekosten van Green Key voor het eerste
jaar. De bedrijven van deelnemers worden individueel bezocht door een adviseur van de Green Leisure Group
om de huidige situatie op te nemen (de 0-meting). Hieruit volgt een actielijst. Deze lijst dient als leidraad om te
voldoen aan de criteria van de Green Key en wordt tijdens volgende contacten met de ondernemer besproken.
De ondernemers kunnen na de 0-meting beroep doen op een “helpdesk”, waar aanvullende vragen kunnen
worden gesteld. Na afronding van de voorbereidingen meldt de deelnemer zich aan voor de formele keuring,
waarna een keurmeester namens Green Key het bedrijf zal bezoeken.
Interesse?

Meld uw onderneming aan op onze website
www.stichtingkmvk.nl/gelderland of neem contact op
met Laska Hurenkamp (06 - 10 65 54 99)

