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Onze missie: 

 

Een volledig duurzame gastvrijheidssector in 2030! 
 
 

Verbinden & Delen 
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Marco Ouwerkerk 
 
 
• Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen 
• Gaia Green Awards 
• MVO Horeca Scans 
• Begeleiding en auditeren keurmerken 

o Green Key, Blauwe Vlag, Stichting Vis&Seizoen, Travelife 

 

• Workshops & trainingen 
• Duurzaamheidskringen 
• GreenMeetings 
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Duurzaam ondernemen……… 
 
 

is een kwestie van  
keuzes maken. 
 
 

Slimmer en bewuster! 
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Maar wat is juist? 
 
• Zoek medestanders 
• Is altijd maatwerk 
• Vraagt tijd en aandacht 
• Continue proces 

 
Tip: 
Vergaar kennis en maak vrienden! 
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Dank gaat uit naar: 
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13:45 uur Duurzaam ondernemen volgens blooming  

Johan Wijker (blooming)  

14:00 uur De natuur als uitgangspunt, een wereldwijd succesverhaal 

Gursel Iz (COCO-MAT) 

 

14:15 uur Rondleiding blooming 

Martijn Lindhout en Johan Wijker (blooming) 

 

15:00 uur Keurmerken: Betrouwbare wegwijzers bij duurzaam inkopen? 
Marco Ouwerkerk (Green Leisure) – André Brouwer (EKO-Keurmerk) 
 

15:20 uur Maatschappelijk betrokken ondernemen, iedereen wint! 

Rob Hardewijn (Scorlewald)  
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Duurzaam ondernemen volgens 

blooming  

 

Johan Wijker (blooming)  
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De natuur als uitgangspunt, een 

wereldwijd succesverhaal 

 

Gursel Iz (COCO-MAT) 





https://www.youtube.com/watch?v=71-b54hAEiE
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Rondleiding blooming 

 

Martijn Lindhout en Johan Wijker 

(blooming) 
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Keurmerken: Betrouwbare wegwijzers 
bij duurzaam inkopen? 
 
Marco Ouwerkerk (Green Leisure)  
André Brouwer (EKO-Keurmerk) 





Teun van de Keuken 

Het jammerlijke aan keurmerken is dat het er zoveel zijn, dat bedrijven 
die het ene keurmerk te streng vinden een nieuw keurmerk (laten) 
oprichten en dat geld, dat beter naar boeren of de kwaliteit van het 
voedsel zou kunnen gaan, naar zo’n labeltje gaat.  
 
Ik pleit voor de onderzoekende consument, de informerende 
producent en een systeem van vertrouwen.  
 
Dat klinkt wat vaag. Ik bedoel dit: wij moeten aan onze winkelier en 
aan de fabrikanten kunnen vragen waar hun waar wordt gemaakt. En 
hoe. Zij moeten daar antwoord op kunnen geven. Als we willen zouden 
we de fabrieken ook moeten kunnen bezoeken. Ons voedsel moet uit 
de anonimiteit komen. 



Schud de hand die u voedt 
 







Onwil  
 

versus 

 

Onkunde 



Ook in de horeca…….. 



Waarom een keurmerk? 

Externe auditing maakt duurzame inspanningen 
communiceerbaar en geloofwaardig(er)! 

Green washing! 



• Keurmerk? 

 

• Logo? 

 

• Merkbeeld? 



Certificering 

• Keurmerk is het eindproduct 
 

• Het certificatie proces voorafgaande aan het keurmerk 
maakt het verschil 



Wat is een goed keurmerk? 

• Ambitieuze (strenge) duurzaamheidseisen 

• Transparant 

• Onafhankelijke controle (betrouwbaarheid). 



11 top keurmerken 







Verkoop biologische producten groeit 



Consumenten v.s. horeca 
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Maatschappelijk betrokken 

ondernemen, iedereen wint! 

 

Rob Hardewijn (Scorlewald)  





Scorlewald & blooming 
 

De Hoftuin 



Samenwerken 



WMO-Loket 



Opleiding in 3 niveau’s 



Intensieve begeleiding 



Beroepsvaardigheden 



Met het hart op de 
juiste plaats……. 
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Vragen - Napraten 
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• Mededeling van huishoudelijke aard 

 

• Afsluiting en borrel 
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Dank gaat uit naar: 
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Contact: 
 
 
 
• Marco Ouwerkerk – marco@greenleisure.nl – (06) 51 20 18 28 
 
• Sander Verschuren – sander@greenleisure.nl – (06) 19 62 47 72 
 
• Tania Oudegeest – tania@greenleisure.nl – (06) 12 13 44 18 

 
 

Internet: www.greenleisure.nl – Twitter: @greenleisureNL 
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