Begeleidingstraject naar Green Key / Blauwe Vlag
De aandacht voor bewust reizen neemt toe. Gasten hechten meer en meer waarde aan betekenisvol
en puur, lokaal en duurzaamheid. Consumenten hebben daarbij behoefte aan een zekere mate van
gecontroleerd duurzaam in de vorm van een keurmerk. Want is het bedrijf wel daadwerkelijk zo
duurzaam als het zelf zegt. Daarnaast zoeken ondernemers naar manieren om hun bedrijf te
verbeteren en verduurzamen. Een keurmerk is een mooie inspiratiebron en instrument om met jouw
bedrijf een kwaliteitsslag te maken. Green Key en Blauwe Vlag zijn de duurzaamheidslabels in de
gastvrijheidssector.

Webinar
Op dinsdag 14 september organiseren Toerisme Alliantie Friesland, Circulair Friesland en Toerisme
Collectief Friesland het webinar Green Key en Blauwe Vlag. Tijdens dit webinar wordt aan de hand
van praktijkvoorbeelden en inleiding ingegaan op de volgende zaken:
- Wat is een keurmerk;
- Wat kan een keurmerk beteken voor jouw bedrijf;
- Wat kan je als ondernemer doen om een keurmerk te verkrijgen.
Meer informatie en aanmelden: https://www.taf.frl/bijeenkomsten/green-key-webinar/

Begeleidingstraject naar Green Key/Blauwe Vlag
Aansluitend start in oktober een begeleidingstraject naar Green Key/Blauwe vlag. Aan de hand van 5
bijeenkomsten worden ondernemers ondersteunt en begeleidt bij het opstarten van het traject naar
een Green Key of Blauwe Vlag certificering.
•
•
•

•
•

Aan het traject kunnen maximaal 20 ondernemers deelnemen;
Het traject wordt verzorgt en begeleidt door Stichting KMVK en Greenleisure;
De training bestaat uit vijf (deels digitale) bijeenkomsten van 1,5- 2 uur:
o Woensdag 6 oktober
o Woensdag 10 november
o Woensdag 24 november
o Woensdag 15 december
o Woensdag 12 januari 2022
Elke sessie omvat een deel gericht op het keurmerk en certificering en een thema waarin een
bepaald onderwerp wordt verdiept en toegelicht;
Het begeleidingstraject maakt onderdeel uit van het provinciale actieplan Circulaire
Gastvrijheidssector en wordt u aangeboden door de provincie Fryslan.

Meer informatie of aanmelden kan via:
Marjan Soepboer (marjansoepboer@ynbusiness) of Hanneke Schmeink
(hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl) of meld u aan via deze link.

Opbouw bijeenkomsten:

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 1

A. Bespreken ingevulde Doe Het Zelf
(DHZ) -keuringen en opstellen MVO
actielijst

A. Uitleg Green Key
B. themasessie “Borging” hoe zorg je
dat structureel aandacht is voor het
proces van verduurzamen in de
organisatie.

B. Themasessie “Energiebesparing” gaat
oa over erkende maatregelenlijst,
subsidies, quick wins en duurzame
opwekking

Bijeenkomst 4:

Bijeenkomst 3
A. Bespreken ingevulde DHZ-keuringen
en voortgang uitvoering van de MVO
Actielijst

A. Bespreken ingevulde DHZkeuringen uitwisseling normen en
best practises

B. Themasessie “Circulariteit” met
aandacht voor single used plastic,
afvalscheiding en- voorkomen en
circulair hergebruiken.

B. Themasessie “Duurzaam Inkopen
en Keurmerken”

Bijeenkomst 5:
A. Voorbereiden op officiële keuring
B.Themasessie “Communicatie” hoe
zo goed mogelijk communiceren over
duurzaamheid naar stakeholders en
gasten.

