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STICHTING GROENKEUR
Stichting Groenkeur is al meer dan 15 jaar het enige onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor de groene sector. Wij zijn een transparante organisatie met
korte en directe lijnen. De ideeën en gedachten van onze deelnemers zijn
waardevol, evenals de vraag die voortkomt uit marktontwikkelingen. Daarom
zijn binnen onze stichting meer dan 70 deskundigen actief uit alle marktpartijen
binnen de groene sector. Naast groenprofessionals zijn ook zakelijke afnemers,
publieke en private partijen, adviseurs en opleiders vertegenwoordigd in
commissies en colleges. Samen vormen zij de autoriteit voor het kwaliteits
instituut van het groene domein.
Alle personen en bedrijven die in het bezit zijn van een geldig Groenkeurcertificaat publiceren wij op onze website.

MEER INFORMATIE

Uitgebreide informatie over Stichting Groenkeur en de beoordelingsrichtlijnen
vindt u op onze website. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen
via mail of telefoon.

www.groenkeur.nl

Wij staan voor:

•
•
•
•
•

Onafhankelijkheid
Aantoonbare kwaliteit
Vakmanschap
Duurzaam inkopen
Ontzorgen

www.groenkeur.nl

CERTIFICERING VOLGENS GROENKEUR
Groenkeur is het enige onafhankelijke kwaliteitslabel voor de groene
sector. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel het vakmanschap
van de groenprofessionals te bevorderen op basis van vastgestelde
kwaliteitsnormen. Opdrachtgevers weten zich verzekerd van
vakwerk dat tot uitdrukking komt in de aantoonbare kwaliteit
van de uitvoering van het project én het eindproduct.
Onze kwaliteitsnormen liggen vast in
de beoordelingsrichtlijnen die wij laten
accepteren door de Raad voor Accreditatie.
De normering voldoet hiermee aan
internationale eisen. Op deze manier
borgen wij eveneens de onafhankelijke
status van ontwikkeling, beheer en
controle van onze beoordelingsrichtlijnen.

CERTIFICERING
Bedrijven kunnen hun bedrijf en/of
producten laten certificeren voor
Groenkeur. De eisen van ons keurmerk
staan beschreven in beoordelingsrichtlijnen.
Dit is de norm die de certificerende
instelling hanteert om te toetsen of de
ondernemer aan gestelde eisen voldoet.
De basis ligt bij ISO 9001. Kijk op onze
website voor de certificerende instellingen
die beschikken over een licentie met
Stichting Groenkeur.
GROENKEUR ONTZORGT
Kwaliteit is hét onderscheidend criterium.
Dat begint al bij de offerte. Deze is volledig
en duidelijk geformuleerd en gespecificeerd.
Aanpassingen tijdens het verloop van een
project worden vooraf besproken en

schriftelijk bevestigd. U weet wat u krijgt!
Ook stelt Groenkeur een aantal eisen aan
de bedrijfsvoering, die ervoor zorgen
dat afspraken worden nagekomen en
duurzaamheid ook een rol speelt.

Iedere Groenkeur-ondernemer heeft
gediplomeerde mensen in dienst.
Groenkeur-ondernemers zijn professionals
met een groen hart. Ze zijn kritisch,
denken mee en geven garantie op hun
werk. Groenkeur onderscheidt zich van

VIJF SPEERPUNTEN ALS BASIS:

1. Aantoonbare kwaliteit
van het eindproduct
2.	Aantoonbare kwaliteit
van de bedrijfsvoering
3. Aantoonbare meerwaarde
voor de deelnemer
4. Aantoonbare meerwaarde
in de groene sector
5. Aantoonbare betrouwbaarheid,
bekendheid en onafhankelijk
selectiecriterium

‘Kwaliteit heeft een
naam: Groenkeur!’

GROENKEUR-BEDRIJFSCERTIFICATEN:

- Groenvoorziening
- Boomverzorging
- Dak- en Gevelbegroening

GROENKEUR-PRODUCTCERTIFICAAT

- Duurzame Boomkwekerijproducten

GROENKEUR-PERSOONSCERTIFICATEN:

- Boom Veiligheid Controleur
- Daktuin & Gevelgroen
(basismedewerker en gevorderde)

andere certificaten doordat jaarlijks
het kwaliteitsmanagementsysteem plus
uitgevoerde projecten worden gekeurd.
Om een constante, aantoonbare kwaliteit
te garanderen vinden er tevens onaan
gekondigde controles plaats.

GROENE KETEN
Groenkeur omvat niet uitsluitend de
certificering van de bedrijfssystemen.
Met de introductie van het product
certificaat Duurzame Boomkwekerij
producten doet ketencertificering
zijn intrede.

De beoordelingsrichtlijn Duurzame
Boomkwekerijproducten is geschikt
om producten te kunnen leveren aan
afnemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel
hebben staan. Deze producten voldoen
aan de eisen van ‘Maatschappelijk
verantwoord inkopen van groen
voorzieningen’ van de overheid.
Hierdoor kunnen Groenkeuraannemers duurzaam gekweekte
boomkwekerijproducten inkopen.

AANBESTEDINGEN
Opdrachtgevers in de zakelijke
markt zetten Groenkeur in hun bestek.
Dit verzekert hen van een actuele
waarborg voor gecertificeerde voor
bereidings- en uitvoeringsprocessen,
vakbekwaam personeel in de uitvoering,
kwaliteitseisen voor de uitvoering en
voor producten, kennis van de laatste
stand der techniek en handhaving
door Stichting Groenkeur.

