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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 
• XXL Vaarwater Diner 
• Audit o.a. kwaliteits- en duurzaamheidskeurmerken 

o Green Key, Blauwe Vlag, Travelife, Stichting Vis&Seizoen, EKO-Keurmerk 

 

• GreenCoach 
• Workshops & trainingen 
• Duurzaamheidskring voor Haagse Hotels 
• 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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13:30 uur  Inloop en Minimarkt 

13:50 uur  Duurzaam ondernemen als verdienmodel - Gijs Werschkull - Restaurant Gys 
14:05 uur  De Voedselbank als partner. Hoe werkt dat? - Annette Koopman -  

Voedselbank Rotterdam 
14:15 uur  Het beste medicijn tegen armoede - Ester Pendavingh – Max Havelaar  
14:25 uur Rob Kooij – Oprichter Santas Koffie  

+ aansluitend rondleiding koffiebranderij Santas Koffie 
14:45 uur  Pauze en Minimarkt 

15:15 uur  Volledig duurzaam in 10 stappen - Marco Ouwerkerk Green Leisure (Group) 
15:30 uur  Composteren op locatie; financiële en duurzame winst! - Paul Hoogeveen - 

Biofutura 
15:45 uur  Ruimte voor vragen, discussie en verdieping 
16:00 uur Verantwoorde borrel en Minimarkt 
17:00 uur Afsluiting 
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Gijs Werschkull - Restaurant GYS 

 

Duurzaam ondernemen als verdienmodel 
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Ester Pendavingh – Max Havelaar  

 

Het beste medicijn tegen armoede 



GreenMeetings 
Duurzaam groeien in horeca en toerisme 

Powered by: Green Leisure (Group) 

Anette Koopman – Voedselbank Rotterdam 

 

De Voedselbank als partner.  

Hoe werkt dat? 
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Rob Kooij – oprichter SANTAS Koffie 

 

SANTAS Koffie 
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Marco Ouwerkerk 

 

Volledig duurzaam in 10 stappen 
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Maar wat is dan, een 100% 

duurzame gastvrijheidssector? 
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Duurzaamheid is een relatief jonge 

wetenschap, waardoor het 

definitieve eindstation nog moeilijk 

te voorspellen is. 
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Duurzaamheid is een relatief jonge 

wetenschap, …… 

 
Club van Rome. Hun eerste rapport Limits to Growth werd gepubliceerd in 1972, werd voor het eerst gepubliceerd dat ontwikkeling 

in balans moet zijn met de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 

 

Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our common future uit 1987 bekend is geworden.  

Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. 
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………….waardoor het definitieve 

eindstation nog moeilijk te 

voorspellen is. 
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Hoe maak je duurzaam 

ondernemen praktisch? 
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Een poging! 
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• Stand van de techniek 

• Haalbaarheid 

• Herkenbaarheid 

• Volledigheid 
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• People  

• Planet 

• Profit 
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PLANET (I) 
 
1.  Is minimaal energie-neutraal en gebruikt alleen energie van 
 duurzame energiebronnen; 

 
2.  Maakt alleen gebruik van emissievrije vervoersmiddelen (o.a. 
 voor leveranciers, gasten en medewerkers); 
 
3.  Gebruikt geen schoon drinkwater voor toiletspoeling en recyclet 
 waar mogelijk water voor hergebruik; 
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PLANET (II) 
 
4.  Produceert alleen recyclebare afval en koopt alleen maar 
 producten in die volledig hergebruikt kunnen worden (circulair); 
 
5.  Koopt alleen producten en diensten in die niet schadelijk zijn 
 voor het milieu, mens, dier en/of de natuur (bijvoorbeeld F&B, 
 chemicaliën, papier, matrassen, katoen, bouwmaterialen, etc.); 
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PEOPLE (I) 
 
6. Koopt 100% van de niet-westerse producten en diensten in op 
 basis van eerlijke handel (o.a. koffie, tropisch fruit, chocolade, 
 kleding); 

 
7. Levert een positieve bijdrage aan het behoud van culturele 
 erfgoed; 
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PEOPLE (I) 
 
8.  Is van meerwaarde voor de directe omgeving door een 
 proactieve houding ten aanzien van o.a. samenwerkingen, 
 sponsoring, lokale inkoop en creëren van werkgelegenheid (voor 
 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt); 
 
9.  Biedt een veilige en prettige werkplek voor medewerkers en 
 betaalt een eerlijk loon; 
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PROFIT 
 
10.  Is op een eerlijke manier winstgevend waarbij: 
  * voldaan wordt aan wet- en regelgeving, belastingen 
  en premies op tijd betaald worden; 
  * transparantie nagestreefd wordt door publicatie van 
  beleidsdocumenten en verslaglegging; 
  * concurrentie eerlijk plaatsvindt met respect voor  
  eigendomsrechten; 
  * de relatie met leveranciers gelijkwaardig en  
  respectvol is; 
  * marketing en (after)sales richting haar gasten  
  transparant is; 
  * voor kinderarbeid, (kinder)prostitutie en   
  mensenhandel geen plaats is. 
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Duurzaam ondernemen……… 
 
 

is een kwestie van  
keuzes maken. 
 
 

Slimmer en bewuster! 
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Paul Hoogeveen - Biofutura 
 
Composteren op locatie;  
financiële en duurzame winst! 
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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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