
 

 

 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en het keurmerk Green Key

Informatie voor de gasten van Natuurvriendenhuis en 
kampeerterrein De Hondsrug

De landelijke NIVON-organisatie en alle accommodaties, waaronder ook De Hondsrug 
hebben zich ten doel gesteld om hun ambities op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen  vorm te geven op basis van het 

Bij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) kijken bedrijven en 
organisaties niet alleen naar omzet en 
financieel resultaat, maar houden ze ook 
rekening met de sociale kant 
(medewerkers/vrijwilligers, maatschappij en 
dierenwelzijn) en de milieukant (minder CO
uitstoot, minder afval).Men spr
een goede balans tussen People, Planet en 
Profit. 

Socialeverantwoordelijkheid en natuurbele
en groen). Maatschappelijk verantwoord ondernemen, sluit naadloos aan op deze 
grondwaarden. 

Wat is Green Key? 
Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie
vrijetijdsbranche en in de zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen 
er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort
kwaliteit. In Nederland zijn er circa 650 locaties met een Green Key. 

Accommodaties met een Green Key keurmerk voldoen aan strenge normen op het 
gebied van duurzaamheid, milieu en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
Deze normen richten zich 
afvalmanagement, mobiliteit, eten & drinken, groen & bouwen,
non-food producten, maatschappelijkebetrokkenheid etc. 
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Natuurvriendenhuis De Hondsrug en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
In de afgelopen periodeis er al een aantal maatregelen genomen binnen onze 
organisatie, bijvoorbeeld: 

 Waterbesparingen van kranen en douches 
 Geleidelijke overgang naar het gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen 
 Duurzaam printpapier en minimaliseren van papierverbruik 
 Beperken van het energieverbruik door gebruik te maken van zoveel mogelijk led 

lampen en verlichtingssensoren 
 Aanbrengen van zonnepanelen en heatpipes 
 Aanbieden van artikelen met een duurzaamheids keurmerk 
 Afvalscheiding (papier, glas en restafval) 
 Ruimtes die niet gebruikt worden, worden niet verwarmd 

Wij hopen dit jaar(2019) in het bezit te komen van het Green Key keurmerk. 

Hoe kunt u als gast van De Hondsrug bijdragen aan een duurzamere locatie? 
 Afval scheiden en in de juiste bakken en containers deponeren 
 Verlichting uitschakelen als u de kamer verlaat 
 Verwarming omlaag draaien als u een raam open zet 
 Minimaliseren van papierverbruik 
 Zuinig omgaan met energie en water 
 Hebt u ideeën om onze organisatie verder te verduurzamen, deel uw tips dan met 
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Vrijwilligers van De Hondsrug 

 

 

 

 

 

  


