Standaard en Vragenlijst voor toekenning van het Waddengoud
keurmerk voor vormen van informatieverstrekking/kennisoverdracht
(versie 2014)
Het is mogelijk het Waddengoud keurmerk te verkrijgen voor vormen van
informatieverstrekking/kennisoverdracht, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.
Uit de organisatie (bedrijf/instelling/een of meerdere personen/werkgroep) en hun activiteiten moet
zichtbaar zijn dat:




er sprake is van een verbintenis met het Waddengebied (eilanden, zee of vasteland grenzend
aan de Waddenzee tot maximaal 25 kilometer landinwaarts vanaf de dijk);
het Waddengebied de bepalende factor is voor hun identiteit en imago;
het Waddengebied het fundament, de basis, is van hun mission statement.

Er zijn verschillende vormen van informatieverstrekking/kennisoverdracht voorstelbaar zoals:





informatiecentrum, voorlichtingcentrum of organisator van excursies;
tentoonstelling of museum;
congres, workshop, seminar of cursus;
vormen van interactieve kennisoverdracht en/of informatieverstrekking.

Voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

De informatie/kennis moet overwegend gerelateerd zijn aan het Waddengebied;
De organisatoren moeten afkomstig zijn uit het Waddengebied;
De informatieverstrekking/kennisoverdracht vindt plaats in het Waddengebied;
De activiteit moet o.a. de functie hebben bij te dragen aan de vergroting van interesse, kennis
en/of beleving van het Waddengebied;
De activiteit moet bijdragen aan de regionale sociale/culturele/economische ontwikkeling van
het Waddengebied;
De activiteit moet zoveel mogelijk op een maatschappelijke aanvaarde duurzame wijze worden
georganiseerd en uitgevoerd;
Bij de activiteit wordt in principe eten en drinken aangeboden, waarbij Waddengoud
gecertificeerde of daaraan gelijk te stellen ‘echte’ streekproducten uit het Waddengebied een
belangrijk onderdeel zijn. Dit moet in de aanduiding/reclame duidelijk zichtbaar/merkbaar
gekoppeld zijn aan de primaire activiteit d.w.z. er dient een duidelijke crosssectorale marketing
aanwezig te zijn.
Bij activiteiten waarbij geen eten en drinken kan worden aangeboden zoals bij vormen van
interactieve kennisoverdracht of informatieverstrekking, dient aandacht voor Waddengoud
gecertificeerde of daaraan gelijk te stellen ‘echte’ streekproducten en diensten uit het
Waddengebied een substantieel onderdeel te zijn van de totale kennisoverdracht of
informatieverstrekking.

Vragenlijst informatieverstrekking/kennisoverdracht voor Waddengoud
keurmerk
Verbintenis met het Waddengebied
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat is de inhoud van de hoofdactiviteit?
Wat is de vorm van de hoofdactiviteit?
Is het een eenmalige activiteit, een reeks van activiteiten of een permanente activiteit?
Is de aanvraag voor Waddengoud eenmalig, voor meerdere keren of permanent?
Waar vindt de activiteit plaats?
Zijn de organisatoren/uitvoerders van de activiteit afkomstig uit het Waddengebied?
Op welke wijze hebben de organisatoren/uitvoerders van de activiteit laten zien dat het
Waddengebied het fundament is van hun mission statement?
8. Hoe wordt duidelijk dat voor de organisatoren het Waddengebied een bepalende factor is voor
de identiteit en imago van hun activiteit?
De activiteit zelf
9.
10.
11.
12.

Hoe kan men de inhoud van de activiteit omschrijven?
Op welke wijze is in de activiteit de verbintenis met het Waddengebied zichtbaar?
Op welke wijze draagt de activiteit bij aan de gebiedspromotie van het Waddengebied?
Op welke wijze draagt de activiteit bij aan de sociale/culturele/regionale economische
ontwikkeling van het Waddengebied?

Eten/drinken
13. Op welke wijze is duidelijk zichtbaar dat zaken als merchandising en ‘Waddengoud’ eten en
merchandising zichtbaar gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit?
14. Hoeveel Waddengoud gecertificeerde, of daaraan gelijk te stellen ‘echte’ streekproducten uit
het Waddengebied worden gebruikt/toegepast bij het eten en drinken?
Danwel:
wordt er in de interactieve activiteit substantieel aandacht geschonken aan Waddengoud
gecertificeerde of daaraan gelijk te stellen echte streekproducten en – diensten uit het
Waddengebied?

Duurzaamheid
15. Waaraan kan worden afgelezen dat de organisatie en uitvoering van de activiteit op een
maatschappelijk aanvaarde duurzame wijze gebeurt?
16. Wordt afval gescheiden ingezameld?
17. Wordt er aan besparing van grondstoffen gedaan? (bv. groene stroom, opwekking alternatieve
energie, grijswatertoiletten, waterbesparende maatregelen, hergebruik materialen etc.)
18. Wordt er gewerkt met milieubesparende stoffen? (bv. milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen)
19. Wordt er informatie gegeven en kennis overgedragen over het op duurzame wijze omgaan met
het Waddengebied?
Verdere procedure
Na beantwoording van de vragenlijst maakt de controleur een verslag van zijn bevindingen.
Daarin geeft hij zijn oordeel over o.a.
 de mate waarin de activiteit voldoet aan de bovengestelde criteria;
 de mate van kwaliteit van de activiteiten;
 de mate waarin de activiteit past binnen Waddengoud.
Tenslotte geeft hij een advies over het al of niet toekennen van het Waddengoud keurmerk.
Het bestuur van de Stichting Waddengroep beslist over de toekenning.
Er is beroep mogelijk tegen dit besluit.

