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STICHTING GROENKEUR
Al meer dan 15 jaar is Groenkeur het enige onafhankelijke kwaliteitslabel voor
de groene sector. In die tijd hebben wij bijgedragen aan de verbetering van de
kwaliteit van het uitgevoerde werk en de samenwerking met de opdrachtgever.
Wij hebben een transparante, praktische organisatie met korte en directe lijnen.
De ideeën en gedachten van onze deelnemers vinden wij waardevol.
Dit geldt ook voor de vraag die voortkomt uit marktontwikkelingen.
Daarom zijn binnen onze stichting meer dan 70 deskundigen actief uit alle
marktpartijen en opdrachtgevers binnen de groene sector. Samen vormen
zij de autoriteit voor het kwaliteitsinstituut van het groene domein.
Het Groenkeur-keurmerk brengen wij actief onder de aandacht van opdrachtgevers en potentiële deelnemers. Wij zijn aanwezig op beurzen en congressen.
Ook verzorgen wij regelmatig presentaties, workshops en gastcolleges.
Naast de traditionele communicatiemiddelen zetten wij onze
communicatiekracht in via de sociale media om onze deelnemers
en hun bedrijfsactiviteiten te presenteren.
Alle personen en bedrijven die in het bezit zijn van een geldig Groenkeurcertificaat publiceren wij op onze website.

MEER INFORMATIE
Nieuwsgierig naar wat Stichting Groenkeur voor u kan betekenen? Uitgebreide
informatie vindt u op onze website. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons
opnemen via mail of telefoon.

www.groenkeur.nl

Voor openbare- en semi-openbare ruimten, zoals:

•
•
•
•
•
•

terreinen
parken
begraafplaatsen
sportcomplexen
landschappen
op of langs (water)wegen

www.groenkeur.nl

GROENKEUR BEDRIJFSCERTIFICAAT
GROENVOORZIENING
De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening richt zich
op het ontwerpen, aanleggen, inrichten en/of onderhouden van
openbare of semi-openbare terreinen. Ons doel is het vakmanschap
van groenprofessionals te bevorderen via vastgestelde kwaliteits
normen. Zakelijke opdrachtgevers weten zich verzekerd van vakwerk
door de aantoonbare kwaliteit van de uitvoering van het project
én het eindproduct. ISO 9001 is volledig geïntegreerd in de
beoordelingsrichtlijn.
De eisen aan het Groenkeur-certificaat
Groenvoorziening zijn afgestemd op
groenvoorzieners die actief zijn in de
openbare en semi-openbare ruimte.
Bij de uitvoering van hun projecten hebben
zij veelal te maken met aanbestedings
regels. De Groenkeur-voorwaarden zijn
afgestemd op dit werk in het openbaar
groen. Ook de basis voor veiligheid is
geborgd. Vooral bij projecten waar
kwaliteit een kritische factor vormt voor
bestendig beheer wordt het certificaat
als inschrijfeis geadviseerd.
De kracht van het onafhankelijke
kwaliteitskeurmerk Groenvoorziening
zit in de meetbare vakbekwaamheidseis,
gekoppeld aan de opleveringseisen
conform RAW-teksten. Groenvoorzieners
zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen
dat de kwaliteitsdoelstellingen uit
het bestek gehaald zijn.

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP
Een Groenkeur-ondernemer levert
projecten op volgens vaste kwaliteitseisen, uitgevoerd door gediplomeerde
vakmensen.

Groenkeur stelt eveneens eisen aan
de bedrijfsvoering. Deze garanderen
dat afspraken worden nagekomen.

Vanzelfsprekend geven Groenkeurondernemers altijd garantie op hun werk.
Wij zien erop toe dat de Groenkeurondernemer zich houdt aan de eisen
van het keurmerk. Steekproefsgewijs laten
wij onaangekondigde controles uitvoeren
om de kwaliteit van het geleverde werk
te inspecteren. Deze extra controle geeft
opdrachtgevers en afnemers nog meer
zekerheid. U kunt er ook om vragen.

‘Groen verdient
de voorkeur!’

GROENE KETEN
Naast certificering van bedrijfssystemen
kent Groenkeur ook het productcertificaat
Duurzame Boomkwekerijproducten.
De onder dit label gekweekte producten
voldoen aan de eisen van ‘Maatschappelijk
verantwoord inkopen van groenvoorzieningen’
van de overheid. Groenkeur-aannemers
kunnen hierdoor ook duurzaam gekweekte
boomkwekerijproducten inkopen.
GROENVOORZIENING
Het certificaat borgt ook de kwaliteit
bij terreinen, parken, begraafplaatsen,
sportcomplexen, landschappen, evenals
op of langs (water)wegen.
ISO 9001
In de beoordelingsrichtlijnen voor
de zakelijke markt is ISO 9001 volledig
geïntegreerd. Tijdens een audit worden
alle aspecten van het Groenkeurkwaliteitssysteem gelijktijdig
getoetst met ISO 9001. Vanzelfsprekend
mag u van onze deelnemers een
duurzaam alternatief verwachten.

AANBESTEDINGEN
De meerwaarde van het Groenkeurcertificaat Groenvoorziening is
duidelijk aantoonbaar. In ongeveer
70% van de aanbestedingstrajecten voor
groenvoorzieningen vragen rijksoverheid,
provincies, gemeenten, waterschappen,
vastgoedbeheerders, onderwijsinstellingen
en woningcorporaties het Groenkeurcertificaat. Wij zitten aan tafel bij
opdrachtgevers vanuit de overheid met
als doel Groenkeur als gunningscriterium
op te nemen bij aanbestedingen.
CERTIFICERING
U kunt uw bedrijf laten certificeren
voor Groenkeur op basis van het bedrijfscertificatieschema Groenvoorziening.
Kijk op onze site voor de certificerende
instellingen die beschikken over een
licentie met Stichting Groenkeur.
Zij voeren de keuringen uit en geven
de certificaten af. Registratie bij Stichting
Groenkeur is de officiële erkenning van
het certificaat. Na aanmelding mag uw
bedrijf het Groenkeur-beeldmerk voeren.

