Voorwaarden en stappenplan Implementatiefase Kleurkeur

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor
goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en
aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Richtlijnen
Kleurkeur 2019 zijn als download te vinden op: www.kleurkeur.com
De jaren 2019 en 2020 staat in het teken van de implementatie van de richtlijnen bij de
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Deze implementatiefase loopt tot en met 31 december 2020.
De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur willen deze implementatiefase gebruiken om de werking
van Kleurkeur in de praktijk te kunnen evalueren, bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De
opdrachtnemers worden hieronder deelnemers genoemd.
Voorwaarden voor deelname implementatiefase Kleurkeur
Deelnemer







meldt zich aan bij Stichting Groenkeur via info@groenkeur.nl
werkt met het totale schema en niet met enkele onderdelen van het schema en implementeert
de Kleurkeur eisen binnen het bedrijf en voert deze door in minimaal één, liefst langlopende,
opdracht van minimaal één opdrachtgever;
deelt ervaring met Kleurkeur met Groenkeur, zowel de eigen ervaringen als de ervaringen bij
de opdrachtgever; ervaring gebruikt Groenkeur ter verbetering van het schema van Kleurkeur
laat Kleurkeur op eigen kosten meelopen in de Groenkeur audit; stelt auditrapport mbt
Kleurkeur beschikbaar voor evaluatie
betaalt Groenkeur € 275 (exl btw) als bijdrage in de ontwikkelkosten en als donatie aan de
Vlinderstichting en krijgt hiermee een vermelding in het register op www.groenkeur.nl

Opdrachtgever




gaat akkoord met het doorgeven van naam en contactpersoon aan Groenkeur
gaat akkoord met het delen van ervaringen met Groenkeur/de Vlinderstichting
gaat akkoord met het toelaten van audit op Kleurkeur

Stappenplan implementatiefase Kleurkeur
Onderstaand vindt u het stappenplan voor de implementatie van de Kleurkeur richtlijnen binnen uw
bedrijf voor deelname aan de implementatiefase van Kleurkeur.

Implementatie eisen in bedrijf
Deelnemer implementeert Kleurkeur in eigen bedrijfssysteem door het





implementeren in het eigen kwaliteit handboek/kwaliteitsmanagementsysteem
laten opleiden van betrokkenen in de implementatiefase
kunnen beschikken over een gekwalificeerde ecoloog
kunnen beschikken over geschikte machines
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Uitvoering bermbeheer
1. deelnemer meldt naam en contactpersoon opdrachtgever bij Groenkeur via
info@groenkeur.nl, zodra deze bekend is en akkoord is gegaan met de genoemde
voorwaarden
2. deelnemer voert het bermbeheer uit volgens beheerplan en richtlijnen Kleurkeur
3. deelnemer laat via info@groenkeur.nl weten welke percelen volgens Kleurkeur zijn beheerd

Evaluatie
1. deelnemer laat op eigen kosten de audit verzorgen op implementatie van Kleurkeur in de
bedrijfsvoering (o.a. opgeleide mensen, machines, ecoloog, doorgevoerd in kwaliteitssysteem)
en de werking van Kleurkeur in de praktijk. Deze audit moet plaatsvinden door een
onafhankelijke certificatie-instelling waarmee Groenkeur een licentieovereenkomst heeft.
2. deelnemer en opdrachtgever stellen ervaring met het werken met Kleurkeur, waaronder het
auditrapport, beschikbaar aan Groenkeur en de Vlinderstichting voor verdere ontwikkeling van
Kleurkeur en zijn bereid een enquête in te vullen. Vanzelfsprekend zijn tussentijdse
onvolkomenheden goed om direct te melden om eventuele aanpassingen te kunnen doen in
de communicatie en uitvoering.

Evaluatievragen voor het College van Deskundigen
Het college van deskundigen van Stichting Groenkeur zal onder andere aan de hand van
onderstaande vragen een definitief besluit nemen over de voortgang van Kleurkeur na 2020:








is er een markt (draagvlak) voor Kleurkeur bij de opdrachtgevers en opdrachtnemers?
hoe worden de inhoudelijke eisen van Kleurkeur ervaren door deelnemer en opdrachtgever
(oa opstellen en inhoud beheerplan, monitoring)
kan Kleurkeur in de praktijk leiden tot verbetering van biodiversiteit?
is groenvoorziening / ISO noodzakelijk als onderliggend kwaliteitsmanagementsysteem
noodzakelijk?
werkt de inhoud en opzet cursus in de praktijk voor basis en gevorderde?
financiële haalbaarheid, zijn er meer/minderkosten voor de opdrachtgever?
toetsbaarheid tijdens audit

