Workshops in het middagprogramma.
Tijdens het middaggedeelte van de Green Key uitreiking 2013 bieden wij u een aantal interessante
workshops en een rondleiding aan. U kunt twee van de onderstaande workshops kiezen. Maakt u uw
keuze kenbaar op het aanmeldformulier die u vindt op de site www.stichtingkmvk.nl/uitreiking2013
Workshop 1. Duurzaamheid 2.0: De Green Key Experience.
Workshopinleiders: Stefan Vandist en Marco Ouwerkerk
Het verwezenlijken van meerwaarde voor een toeristische organisatie op basis van Duurzaam
Ondernemen en Green Key is voor ondernemers mogelijk door zich in de toekomst nog meer gaan
te onderscheiden op het vlak van beleving.
De Green Key Experience is een zoektocht naar een belevingsmodel voor duurzaamheid. Doel van
het traject is om uiteindelijk te komen tot een praktische toolbox die u helpt duurzaamheid op een
aantrekkelijke manier zichtbaar en beleefbaar te maken voor uw gasten.
Dit Vlaams Nederlandse project heeft recent in Brussel en Utrecht haar vuurdoop ondergaan met
twee ondernemerssessies. Vandaag delen wij de eerste resultaten met u en nemen we samen met u
de volgende stappen op weg naar concrete valorisatie mogelijkheden van uw Green Key. Green Key
Experience is een coproductie van Studio Spark (Antwerpen) en Green Leisure (Goes) in
samenwerking met Stichting KMVK.

Workshop 2. Green Key, Wij hebben ‘m!
Workshopinleider: Kim Haanappel, Ferias Communicatie.
Communicatie over de Green Key in uw bedrijf is belangrijk. Er zijn criteria inzake communicatie over
de Green Key. Laat uw gasten weten dat u duurzaam onderneemt! U kunt hier heel creatief mee aan
de slag.
De Stichting KMVK ondersteunt u hierbij door zoveel mogelijk tools te ontwikkelen. Daartoe staat de
communicatie toolbox in uw “mijn Green Key”. Stichting KMVK werkt in communicatie middelen
samen met Ferias. Kim Haanappel, eigenaar van dit communicatiebureau, behandelt in deze
workshop de diverse communicatiemiddelen die nu al ter beschikking staan en wil graag met u
speciale wensen en ideeën bespreken. Laat uw creativiteit de vrije loop in deze workshop! Kijkt u
alvast eens in de communicatie toolbox op de website ter voorbereiding op deze workshop.

Workshop 3. Spreekuur Keurmeesters Green Key.
Workshopinleiders: Keurmeesters Gerard van Keulen, Sander Verschuren, Reinder Oosting en Pieter
Galema.
De keurmeesters van Green Key komen al jaren bij bedrijven over de vloer die werken met het
keurmerk. Zij komen daar vaak voor verassingen te staan hoe ondernemers de Green Key
implementeren. Soms in negatieve, maar vooral in positieve zin. Creatieve oplossingen, nieuwe
oplossingen, extra inspanningen boven op de criteria, goede voorbeelden van communicatie over de
Green Key etc. Belangrijk bij het implementeren van Green Key is ook het van elkaar leren. Daarom
delen onze keurmeesters graag hun ervaringen met u in deze interactieve workshop. Het wordt
letterlijk een spreekuur van de keurmeesters, dus heeft u vragen, ideeën, kwesties die u met onze
keurmeesters en uw collega Green Key-houders wilt delen? Dan mag u deze workshop niet missen!
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Workshop 4. Schud de hand die je voedt
Workshopinleider: Willem Treep, partner in Willem & Drees B.V.
Het vers dat je koopt, wordt uit de hele wereld aangevoerd. De meeste groenten en fruit kunnen we
het hele jaar door krijgen. Dat is best aantrekkelijk. Alleen vervreemdt dit ons ook van het eten dat
op ons bord komt. Wat zou het mooi zijn als we eten wat in onze eigen omgeving groeit.
Schud de hand die je voedt. Wij zijn de verbondenheid met onze omgeving kwijt geraakt. De
menselijke maat is uit onze voedselcultuur verdwenen. En daarmee het respect en de liefde voor
eten. Willem&Drees brengt dit weer terug. Door de mensen achter ons eten te laten zien. Door de
beste producenten te selecteren die met zorg en aandacht de heerlijkste groenten en fruit telen.
Willem&Drees maakt dit vervolgens gemakkelijk verkrijgbaar: in de super, op het werk en misschien
wel bij jou in het hotel of conferentie oord.
Willem Treep is na zijn studie in Wageningen bij Heineken en Unilever gaan werken. Samen met
compagnon Drees Peter van den Bosch in 2009 begon hij met Willem&Drees. Willem inspireert
tijdens de workshop over de keuzes die je kunt maken door je verantwoordelijkheid te nemen en
mensen te verleiden met lekkere verse groenten en fruit van het seizoen.
Wil jij van alledaagse producten iets bijzonders maken? Ontdek dan het verhaal van Willem&Drees.

Workshop 5. Green Key Internationaal.
Workshopinleider: Nicolas Dubrocard, programma manager Green Key bij FEE International.
De voertaal van deze workshop is Engels.
Nicolas Dubrocard is sinds september 2011 internationaal programma manager bij FEE International
in Copenhagen. Vanuit het hoofdkantoor van FEE International ondersteunt hij de national operators
Green Key in meer dan 20 laden. Tevens is hij ook verantwoordelijk voor internationale
samenwerking met grote wereldwijde hotelketens.
In deze workshop deelt Nicolas zijn ervaringen die hij tegenkomt in Green Key bedrijven wereldwijd.
Hij zal ingaan op de wereldwijde “markt” van eco-labels, de toekomstige ontwikkelingen van
GreenKey en de inspanningen die vanuit het hoofdkantoor van FEE International worden
ondernomen om de bekendheid van Green Key als wereldwijd eco-label te verhogen.

Workshop 6. De Green Key in Bilderberg Hotel ’t Speulderbos.
Rondleiding Green Key coördinator mevrouw Trea Palma, Hotel ’t Speulderbos.
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