
 
 

 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Ons beleid. Een verklaring. 

 

Wij zetten elke dag dat stapje extra om je als gast een zo prettig en comfortabel mogelijk verblijf te 

bieden. Een ervaring die je als gast in positieve zin bij zal blijven. We zorgen echter voor meer dan 

alleen onze gasten. 

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu- en de sociale impact van ons bedrijf. Hiermee 

doen we meer ons best dan de gemiddelde onderneming. Voor ons is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen een serieuze zaak. Wij vatten het persoonlijk op. 

Zo maken we voortdurend bewuste keuzes in het vinden van een balans tussen people, planet en 

profit. Wij geloven dat dit proces net zo belangrijk is als de bestemming. 

Met ons duurzaamheidsprogramma organiseren we onze activiteiten zodanig dat het verbruik van 

water, energie en grondstoffen voortdurend wordt verminderd of verduurzaamd. Daarnaast zetten 

we ons in om de milieubelasting van onze activiteiten te verminderen. Wij werken bijvoorbeeld 

continu aan het verduurzamen van ons inkoopproces. Denk hierbij aan de inkoop van gecertificeerde 

vis, lokale producten, ‘groene’ kantoorartikelen en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Wij 

vragen onze leveranciers hier een actieve bijdrage aan te leveren. 

Wij communiceren dit beleid aan jou als gast, onze medewerkers en andere betrokkenen. In ons 

hotel, eetcafé en zalencentrum waakt een groep van betrokken medewerkers, het ‘Groene Team’, 

over dit beleid en stuurt bij waar nodig. 

Wij bieden als erkend leerbedrijf diverse stages- of ervaringsplaatsen aan en leveren op deze manier 

een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied. Ook zetten we ons in een bijdrage te 

leveren aan andere (lokale) maatschappelijke vraagstukken. 

Het is de intentie Onder de Linden Roden te voorzien van een ‘Green Key certificaat’. Dit is een 

internationaal duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de toerisme en recreatiebranche. Dit 

betekent dat wij als bedrijf serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en denken aan het 

milieu. Wij doen hierbij dus meer aan het milieubeleid dan de wet- en regelgeving van ons vraagt. 

Meer informatie over het Green Key certificaat en de eisen kun je vinden op www.greenkey.nl 

Suggesties van jou als gast of medewerker om dit beleid verder te verbeteren stellen wij altijd op 

prijs. Wij nodigen je gastvrij uit deze met ons te delen. 

 

Januari 2023, Roden 

 

Anton & Janet Hamstra 

Eigenaar  

http://www.greenkey.nl/


 
 

 

 

Corporate Social Responsibility 

Our Policy. A statement. 

 

We take that extra step every day to offer you as a guest a pleasant and comfortable stay. An 

experience that will stay with you as a guest in a positive way. However, we care about more than 

just our guests. 

We take responsibility for the environmental and social impact of our company. With this we do 

mour best than the average company. Corporate social responsibility is serious business for us. We 

take it personally. 

For example, we constantly make conscious choices in finding a balance between people, planet and 

profit. We believe that this process is just as important as the destination. 

With our sustainability program we organize our activities in such a way that the consumption of 

water, energy and raw materials is constantly reduced or made more sustainable. In addition, we are 

committed to reducing the environmental impact of our activities. For example, we are constantly 

working on making our purchasing process more sustainable. Think of the purchase of certified fish, 

local products, 'green' office supplies and environmentally friendly cleaning products. We ask our 

suppliers to make an active contribution to this. 

We communicate this policy to you as a guest, our employees and other parties involved. In our 

hotel, restaurant and meeting center, a group of committed employees, the 'Green Team', monitors 

this policy and makes adjustments where necessary. 

As a recognized training company, we offer various internships or experience positions and in this 

way make an active contribution to the development of our field. We are also committed to 

contributing to other (local) social issues. 

It is the intention to provide Onder de Linden Roden with a 'Green Key certificate'. This is an 

international sustainability label for companies in the tourism and recreation industry. This means 

that we as a company are serious and verifiable when it comes to sustainability and think about the 

environment. We therefore do more with regard to environmental policy than the laws and 

regulations require us to do. 

More information about the Green Key certificate and the requirements can be found at 

www.greenkey.nl 

We always appreciate suggestions from you as a guest or employee to further improve this policy. 

We cordially invite you to share it with us. 

 

January 2023, Roden 

 

Anton & Janet Hamstra 

Owner 


