Green Key Certificering
Bedrijven die willen gaan voor de Green Key certificering kunnen zich aanmelden via
Aanmeldformulier - Green Key. Na de aanmelding krijgt de deelnemer een digitaal
account via de Green Key website waar een zelfkeuring klaarstaat. In de zelfkeuring
staan alle normen waar je als bedrijf aan moet voldoen. Met ondersteuning vanuit de
adviseur van de Green Leisure Group gaan jullie de komende maanden deze
zelfkeuring invullen, zodat jullie aantoonbaar gaan voldoen aan de Green Key eisen.
Het proces om te gaan voldoen aan de Green Key eisen ziet er als volgt uit:
Stap 1) Nulmeting op locatie
Een adviseur van de Green Leisure Group voert samen met jullie een nulmeting op locatie uit. Tijdens
de nulmeting krijgen jullie uitleg over het Green Key systeem. Ook worden alle Green Key normen
besproken en bekeken in hoeverre jullie hier al voldoen. Dit wordt zowel gedaan aan de hand van het
checken van documentatie als het doen van een visuele rondgang op locatie. De output hiervan
wordt direct verwerkt in de digitale zelfkeuring. Na de nulmeting op locatie ontvangt de deelnemer
een uitgewerkte MVO Actielijst waarin de openstaande punten staan vermeld waaraan de
deelnemer de komende maanden nog moet gaan voldoen. Deze afspraak duurt 3 uur.
Stap 2) Implementatie van Green Key eisen
Samen met de Green Leisure Group gaan jullie aan de slag om de actiepunten uit de MVO Actielijst
op te pakken en te implementeren in de organisatie. Voor vragen kunnen jullie gebruik maken van de
helpdesk van de Green Leisure Group. Ook plant een adviseur een digitale afspraak met jullie in om
de voortgang van de implementatie van de MVO Actielijst te bespreken.
Stap 3) Proefkeuring op locatie
Op het moment dat het groot gedeelte van de openstaande maatregelen vanuit de MVO Actielijst
zijn doorgevoerd en afgerond, dan plant de Green Leisure Group een tweede afspraak met jullie in
op locatie. Doel van deze afspraak is het doen van een proefkeuring, waarin wordt bekeken in
hoeverre de deelnemer al klaar is voor de officiële keuring. Na de proefkeuring heeft de deelnemer
de tijd om de laatste puntjes op te pakken. De afspraak voor de officiële keuring kan ingepland
worden. De proefkeuring duurt 3 uur.
Stap 4) Officiële keuring op locatie
Een onafhankelijke auditor van de Green Key voert de officiële keuring bij jullie uit. Gecontroleerd
wordt in hoeverre jullie aan de Green Key eisen voldoen. Na de keuring heeft de deelnemer nog
maximaal een maand de tijd om eventuele herstelacties uit te voeren en af te ronden. De officiële
keuring duurt 3 uur.
Stap 5) Certificering
Indien bovenstaande proces goed is doorlopen dan ontvangt de deelnemer een Green Key
certificaat. Afhankelijk hoeveel optionele normen er zijn behaald, wordt een bronzen, zilveren of
gouden certificering behaald. Gecertificeerde Green Key deelnemers worden elke 2 jaar opnieuw
gekeurd.
Kosten
Bovenstaande traject duurt doorgaans 6-9 maanden. Jaarlijkse deelnamekosten van de Green Key
zijn te vinden via Deelnamekosten - Green Key .
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Vanuit het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord ontvangt u een nota voor uw eigen bijdrage van €
250,- excl. BTW. Het verzoek is dit binnen 15 dagen te voldoen.
Vanuit de Kop Werkt betalen we de ondersteuning van stap 1 tot en met 3 ter waarde van € 1.600,-.
Stap 4 en 5 zijn inbegrepen bij uw lidmaatschap.
Op het eenmalige entreegeld van € 205,- ontvangt u 50% korting(€ 102,50)
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