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Hoe kan samenwerking 

verantwoorde keuzen van 

reisorganisaties, consumenten en 

bedrijven beïnvloeden en 

resulteert innovatie tot 

verandering van gedrag en 

daarmee tot een verduurzaming 

van de sector?

Vraagstuk BD



Een transitie naar een duurzame sector reis sector realiseren door vraag naar duurzame 
producten te creëren in samenwerking met partners.

Onze missie







bookdifferent.com is een hotel booking platform dat van 1.4 mln accommodaties laat zien 
hoe ze presteren op het gebied van duurzaamheid.

Indicators:
 CO² uitstoot per gast per nacht
 eco gecertificeerde hotels
 groene bestemmingen

Evidence-based en geverifieerde groene indicatoren door middel van partnerships.

feel good.stay green



3 strikte criteria:

 standaard moet publiek beschikbaar zijn

 gecontroleerd door onpartijdige 3e partijen

 audits bij het hotel zelf

Facts:

22 ecolabels wereldwijde dekking

14.000 eco gecertificeerde hotels (1% gecertificeerd)

ecolabel criteria



 de CO² voetafdruk per gastnacht in kilo’s is een 

wiskundige formule ontwikkeld BUAS, ANVR, TO’s en 

bookdifferent.com (CARMACAL) 

 Geintegreerd in database van BD

 Nauwkeurig maar wel een schatting, (de afwijking is -5% 

/ + 5%)

 Groene voet is verstandige keuze

 hotels met een lage emissie staan bovenaan het 

zoekresultaat

 werken aan HCMI-compliance voor markt confrmiteit

CO² voetafdruk



- Integratie van duurzaamheid  in de day to day business
- Informatie over duurzaamheid delen en beschikbaar maken: kennis is cruciaal. 
- Marketplace voor duurzame accos en bestemmingen
- Duurzaamheid wat is dat dan? Zoektocht naar vertaalslag : wat resoneert? 
- Concurrentie bestaat niet, wel samen verder komen door samenwerking

BD innovatief?



- Van ecolabels naar de Staygreencheck
- Impact voorop: bewegen naar de vraag 

dus B2C én B2B en spelers in de reissector
- Carbon Tooling voor hoteliers 
- Actief bijdragen aan verduurzaming van de keten door partnerships
- BD Dataleverancier: database beschikbaar voor TO/OTA/GSTC 
- De andere 99% van de markt?

Nieuwe ontwikkelingen ?





staygreencheck



staygreencheck



staygreencheck









- Discussie op scherp door over-toerisme

- Impact van reissector (8% van CO2 uitstoot)

- Parijs 2020 akkoord

- Shareholder en stakeholder pressure

- Trends vanuit de markt

- Technische vooruitgang

Wat zorgt voor de beweging?



- Beweeg mee met de markt, iteratief proces
- Werk volgens het MVP model van start ups
- Meet & weet & besluit
- Betrek je stakeholders erbij, ga actief de verbinding aan, werk samen! 
- Kleine stappen zijn ook vooruitgang
- Houdt vooral VOL!

Learnings



Dank je wel!

Lonneke de Kort
e: lonneke@bookdifferent.com

t: 06-40756303

mailto:lonneke@bookdifferent.com

