
 

MedPlaya wint de Prijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Caixabank Hotel & Toerisme 
Awards. 

Twee belangrijke categorieën waarin MedPlaya-hotels geweldige resultaten hebben geboekt zijn: 

i) Het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik in MedPlaya-hotels 

ii) Het tegengaan van voedselverspilling in MedPlaya-hotels. 

Sinds 2008 heeft MedPlaya, om het belang dat we aan duurzaamheid hechten te onderstrepen, een milieubeleid 
geïmplementeerd dat de belangrijkste wereldwijde principes en criteria volgt die vereist zijn voor een programma voor 
duurzaam toerisme. 

Alle hotels in de MedPlayaketen hebben de Gold Travelife awards ontvangen, een blijk van grote toewijding die we als 
bedrijf hebben om ervoor te zorgen dat aan ons milieubeleid wordt voldaan. 

De Travelife awards staan in hoog aanzien in de toeristische sector en zijn zeer belangrijk voor vele touroperators en 
reisbureaus, die Gold Travelife hotels kiezen vanwege hun grote aandacht en zorg voor het milieu. 

 

Het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik. 

Sinds 2018 heeft MedPlaya belangrijke voortgang gemaakt bij het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik en 
sindsdien hebben we het gebruik van 5,8 miljoen plastic wegwerpartikelen weten te voorkomen. 

Ons doel is om in 2020 7.000.000 plastic wegwerpartikelen te elimineren. 

.                                    

Voorbeelden van plastic wegwerpartikelen die we niet meer gebruiken in onze hotels zijn toiletartikelen, 
drinkbekertjes, yoghurtbekers, ijsbekers, borden en bestek, waterflessen, jam-, honing- en sauspotjes en rietjes. 

In onze badkamers hebben we zeepdispensers geïnstalleerd, waarmee we het gebruik van 2,3 miljoen afzonderlijke 
plastic verpakkingen uitsparen.                              



Onze drinkbekers zijn gemaakt van herbruikbaar polycarbonaat, waardoor het gebruik van nog eens 2,3 miljoen 
individuele plastic bekers wordt uitgespaard. Klanten helpen ons hiermee door herbruikbare bekers te retourneren, 
met behulp van onze Groene Kaart. 

 

 

We hebben het gebruik van individuele plastic waterflessen vervangen door glazen flessen en waterdispensers in onze 
bars en gemeenschappelijke ruimtes. 

                                                               

Het tegengaan van voedselverspilling. 

We bevinden ons in fase 1 van het verminderen van voedselverspilling in onze hotels en ons doel is om 
voedselverspilling tegen 2020 met 25% te reduceren. Onze plannen omvatten het volgende: 

– Technische planning van menu's en recepten. 

– Controle van onze buffetten, waarbij voedsel in de juiste hoeveelheden wordt klaargemaakt. Het aanbieden 
van menu's zonder gluten en voor vegetariërs en showcooking tijdens de buffetten. 

– In 2018 hebben we met onze touroperators en samenwerkende agentschappen afgesproken de picknickservice 
af te schaffen, wat resulteerde in de eliminatie van 6300 picknickpakketten per jaar. 

– Het vergroten van de efficiëntie van onze centrale inkoopafdeling die een minimale maar voldoende voorraad 
in de hotels garandeert, terwijl het HACCP-systeem met betrekking tot temperatuurcontroles, voedselopslag 
en de algemene verwerking van etenswaren altijd gewaarborgd wordt. 

Deze maatregelen leiden tot een vermindering van voedselverspilling van 27.000 kg per jaar in de gezamenlijke 
hotels van de MedPlaya-keten. 

We zorgen ervoor dat ons beleid aan al ons personeel wordt bekend gemaakt via het online communicatieportaal en 
via prikborden in de personeelsruimtes van het hotel. 

We communiceren onze doelstellingen met de klanten via informatie op de hotelkamers, interactieve presentatiezuilen 
in de lobby van elk hotel en beeldschermen in onze grootste hotels. 

We geven ons beleid ook door aan onze toeleveranciers, partners en andere belanghebbende partijen door middel 
van periodieke vergaderingen en persberichten. 



 


