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Profiel lid Technische Commissie  
Dak- en Gevelbegroening vanuit de opdrachtgevers 

 
 

 

Stichting Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers 
samen. Voor de opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op 
duurzame kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals, bedrijven en producten. 
Tegelijkertijd ziet de stichting het als haar taak om het kwaliteitskeurmerk en de waarde 
ervan actief onder de aandacht te brengen in de markt en promotie voor de groene 
sector te maken. 

De stichting beheert beoordelingsrichtlijnen voor bedrijfscertificaten, persoonscertificaten 
en productcertificaten allen in het buitengroen. De Stichting heeft voor elke 
beoordelingsrichtlijn een technische commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het 
college van deskundigen van Stichting Groenkeur over de actualiteit van de richtlijnen 
voor zowel de bedrijfscertificaten als de bijbehorende opleidingen. 

 

Profiel lid Technische Commissie Dak- en Gevelbegroening 

De kandidaat is bereid om op neutrale wijze op te treden vanuit de rol als opdrachtgever 
die werkzaam is op het gebied van Dak en Gevelbegroening. De ideale kandidaat 
beantwoordt aan het volgende profiel: 

 Ervaring als opdrachtgever met projecten voor daktuinen, (multifunctionele 
groendaken en/of groene gevels 

 Ervaring met aanbestedingen 

 Affiniteit met kwaliteitsnormering 

 Contacten in relevante netwerken. 

 Inlevingsvermogen voor procedure besluitvormingstrajecten ten behoeve van 
publieke doeleinden (grote groepen opdrachtgevers en ondernemers). 

 Constructief en oplossingsgerichte houding. 

 Bereid om tegen onkostenvergoeding de functie te vervullen. 

 

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die opdracht heeft gegeven of initieert voor de 
aanleg danwel het onderhoud van groene daken en gevels. 

 
De commissie vergadert doorgaans 1 keer per jaar en wordt soms nog per mail 
benaderd voor een inhoudelijke afstemming. 
 
Meer informatie over Stichting Groenkeur vindt u op onze website, www.groenkeur.nl. In 
welk nieuwe netwerk kom ik dan terecht? Kijk dan op Over Groenkeur.  
 
U kunt ook contact opnemen met de senior beleidsmedewerker Frans Pladdet 
f.pladet@groenkeur.nl 06 55 70 89 21 of met de directeur van de stichting Dick Oosthoek 
via 06 2245 3420 of dick@groenkeur.nl. 
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