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Voorwoord
Het jaar 2019 begon veelbelovend. Veel mooie opdrachten in het vooruitzicht, weliswaar met een tekort
aan vakbekwaam personeel, maar men hoefde niet te klagen. Door het jaar heen krijgt groen en het
klimaat steeds meer positieve aandacht voor de oplossingen die groen te bieden heeft. Met de
Eikenprocessierups erbij neemt het werk snel toe. Tot in de zomervakantie opeens het stikstof- en PFASdossier beginnen te spelen. Toen kantelde de teneur en is er sprake van blijvende omzetschade als gevolg
van de beperkingen die beide dossiers met zich meebrachten.
In 2019 bleef het aantal gecertificeerde bedrijven bij Groenkeur stabiel, ondanks
faillissementen en consolidaties en daarmee het wegvallen van individuele
deelnemers blijft het aantal bedrijven op niveau. We merken ook dat bedrijven
zich komen melden, omdat ze anders opdrachten mislopen. Uit onderzoek door
een HBO-student blijkt dat het keurmerk in 35-40% van de openbare
aanbestedingen in het groen een rol van betekenis vervult. Dan wel op de
achtergrond een rol speelt bij het selectieproces, aldus inkopers, die duidelijk de
meerwaarde kennen van Groenkeur gecertificeerde bedrijven.
De persoonscertificaten BVC en Dak/Gevel blijven ook gestaag doorlopen. Het aantal gecertificeerde
medewerkers stijgt nog steeds. In mei 2020 komt er een geheel nieuwe opleiding voor de groene daken
beschikbaar. De BVC-module vraagt een update om aan te sluiten op de extra werkzaamheden die van
boomcontroleurs wordt gevraagd.
Het handboek Groene daken en gevels ondergaat een grote vernieuwing in 2019 en
komt in 2020 uit. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vernieuwen van de bijbehorende
opleidingen. Er is dit jaar ook veel tijd besteed aan het uitwerken en opleiden van
betrokkenen bij ecologisch bermbeheer. De normenset en opleiding zijn samen met de
Vlinderstichting gemaakt. Eind 2019 zijn er al meerdere opleidingen gegeven en
bereiden de eerste bedrijven zich voor op de pilot. Verder zijn we aan de slag gegaan
met duurzaamheid en circulariteit. Dit onderwerp wordt steeds belangrijker, de vraag is
of het past om de kwaliteitsnormen van Groenkeur uit te breiden met een set duurzaamheid? In dit kader is
ook een samenwerking gesloten met het Nationaal Duurzaamheids Instituut. Dit heeft een rating uitgewerkt
om duurzame ondernemingen en producten te kwalificeren. Groenkeur-bedrijven zijn opgenomen in het
register. Het schema voor duurzame boomkwekerijproducten is in 2018 samengevoegd met het schema
On the way to PlanetProof. Eind 2019 is het aantal gebruikers gestegen van 7 naar 22.
Het bureau van Groenkeur heeft afscheid genomen van ambtelijk secretaris Katja Niessen en is verhuisd
nadat de huur was opgezegd naar Kokermolen 11. Het stichtingsbestuur mocht drie nieuwe bestuursleden
verwelkomen en nam afscheid van twee oudgedienden. Een hele verandering op meerdere fronten.
Groenkeur is duidelijk aanwezig in de markt. Gefocust is op free publicity en partnerships met partijen die
ons verder hierin kunnen ondersteunen. Volgens vele deelnemers zijn wij het hele jaar door duidelijk meer
aanwezig. Dit heeft er zelfs in geresulteerd dat onze directeur aan het eind van het jaar als beloftevolle
Greenfluencer is genomineerd voor 2020. De activiteiten werpen dus duidelijk haar vruchten af.
De stichting start in 2020 met een nieuwe voorzitter en daarmee met nieuw elan om vakmanschap,
kwaliteit en duurzaamheid in de groene sector op een hoog niveau te houden.
Ineke Mastenbroek
Voorzitter
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1 | Inleiding
Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en
duurzaam werken in de groene sector. Met dit onafhankelijke kwaliteitskeurmerk kunnen Groenkeurondernemers zich onderscheiden op de markt.
Groenkeur bevordert het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van vastgestelde criteria, de
zogenaamde beoordelingsrichtlijnen. Onafhankelijke auditoren toetsen en beoordelen of bedrijven het
keurmerk verdienen.
In het Jaarverslag 2019 doen we verslag van de activiteiten die te maken hebben met het beheer van de
vier beoordelingsrichtlijnen (Groenvoorzieningen, Boomverzorging, Dak- & Gevelbegroening en het
productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten), de drie persoonscertificaten, promotie en
communicatie en de uitwerking van de beleidsvisie die in 2018 is gemaakt.
Bedrijfs- en productcertificatie
In 2019 heeft Groenkeur vijf nieuwe bedrijven kunnen registreren, die alle actief zijn op de
zakelijke markt. Door faillissement en wijziging van afzetmarkt hebben twee bedrijven hun
Groenkeur-certificering beëindigd. Een aantal deelnemers heeft extra vestigingen
gecertificeerd in 2019. Ook is er een aantal bedrijven gefuseerd waardoor de status van
hoofdvestiging naar bijschrijving gegaan is. Het aantal unieke bedrijven met een bedrijfscertificaat bedraagt 199 en op 22 locaties zijn duurzame boomkwekerijproducten
gecertificeerd.
Aantal deelnemers en certificaten:

Hoofdvestiging

Nevenvestiging

Totaal Certificaten

31-12-2018

207

131

555

31-12-2019

221

142

598

Hoofdvestiging
31-12-2018

Hoofdvestiging
31-12-2019

Nevenvestiging
31-12-2018

Nevenvestiging
31-12-2019

Boomverzorging

91

99

98

103

Dak- & Gevelbegroening

17

17

39

42

Groenvoorzieningen

178

183

123

132

9

22

Aantal Certificaten

Duurzame Boomkwekerijproducten

Persoonscertificatie
In 2019 blijkt duidelijk de toegenomen interesse voor groene daken en gevels. Het aantal afgegeven
certificaten is sterk toegenomen. Ook de BVC blijft goed doorlopen, ondanks de vele ontwikkelingen op dit
gebied in het afgelopen jaar.
Aantal persoonscertificaten:
Aantallen persoonscertificaten

31-12-2018

31-12-2019

1901

2056

Dak en Gevel Basis medewerker

172

226

Dak en Gevel Gevorderde

139

177

Boom veiligheid Controleur

Het actuele register van deelnemers is te vinden op www.groenkeur.nl.
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2 | Bureau Groenkeur
Na 10 jaar trouwe dienst heeft Katja Niessen, ambtelijk secretaris, voor een nieuwe uitdaging gekozen.
Stichting Groenkeur heeft nu nog drie medewerkers in dienst (2,5fte). Het vertrek betekent dat de
medewerkers extra taken zijn gaan vervullen en het werk is deels via verdere automatisering verminderd.
Naast de directeur is er een medewerker verantwoordelijk voor de communicatie- en persoonscertificatie.
De senior beleidsadviseur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de verschillende
beoordelingsrichtlijnen en verantwoordelijk voor de administratie van de gecertificeerde bedrijven. Het
bureau is in 2019 verhuisd naar de Kokermolen 11 in Houten.
De medewerkers van Groenkeur zijn het jaar gezond doorgekomen. Het ziekteverzuim was zeer beperkt.
In de eerste helft van het jaar heeft een stagiair onderzoek gedaan naar de verbetermogelijkheden van
Groenkeur. Dit onderzoek is binnen het bestuur besproken.
3 | Financiële positie
In 2019 heeft Stichting Groenkeur het jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Het afgelopen jaar is
er wederom geïnvesteerd in communicatie, onder andere door een partnership met magazine Binnenlands
Bestuur af te sluiten. Ten tweede is er geïnvesteerd in verbetering van de voorkant en de achterkant van
de website. Gezien de solide financiële positie hoeft de stichting de tarieven voor deelnemers niet te laten
stijgen en de korting gehandhaafd. Het bestuur is tevreden met deze uitkomst.
De accountant heeft de boeken gecontroleerd en geconstateerd dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de situatie.
4 | Schemabeheer
4.1| Schema-eigenaar (bestuur)
Het bestuur komt in 2019 vijf keer bijeen, waarvan in mei officieel voor de100ste keer sinds de oprichting.
Op 1 januari is Djorn Noordman als nieuw bestuurslid gestart. Hij vertegenwoordigt de opdrachtgevers. In
verband met het aflopen van de zittingstermijn van Pieter-Jan de Winter en Sjaak Langeslag, zijn er twee
selectiecommissies gestart voor het werven van opvolgers. In december heeft Henk Werner, namens de
boomverzorgers het stokje overgenomen. Per 1 januari 2020 start Ineke Mastenbroek als nieuwe,
onafhankelijke voorzitter.
Er is in 2016 een structuur uitgewerkt voor onaangekondigde controles. In 2019 is wederom een steekproef
onder 25 bedrijven genomen en zijn deze bedrijven door vakdeskundigen bezocht. De resultaten van de
onaangekondigde controles zijn positief en worden in 2020 voortgezet. Het bewijs dat de schema’s goed
werken is geleverd, maar het instrument heeft voldoende positieve elementen om in te blijven zetten.
Het bestuur stelt in december de begroting 2020 en het bijdragenbesluit 2020 vast.
4.2 | Schemabeheer
4.2.1 | College van Deskundigen
Het schemabeheer is bij Groenkeur belegd bij het College van Deskundigen. Dit college is samengesteld
uit een vertegenwoordiging van marktpartijen. Het college stelt de inhoud vast van de beoordelingsrichtlijnen en schema’s voor persoonscertificatie. Op deze wijze bepaalt de markt gezamenlijk (publieke
sector, zakelijke klanten, ondernemers en andere betrokkenen) ‘de maat’ van de groene kwaliteit.
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Het college vergadert in 2019 tweemaal, met als belangrijke agendapunten de ontwikkeling van Kleurkeur
en het vernieuwen van de opleidingen voor Dak- en Gevelbegroening. Voor 2020 zal het verder invullen
van het keurmerk Groenkeur, naar aanleiding van Kleurkeur, met add-ons of op een andere wijze aandacht
vragen.
In 2019 zijn slechts beperkte aanpassingen van de beoordelingsrichtlijnen nodig gebleken. Er is een
voorstel gedaan om de ondersteunende werkzaamheden in de BRL Boomverzorging nader te specificeren.
Vanaf 1 januari 2019 zijn Groenkeur duurzame boomkwekerijproducten gecertificeerd
op basis van het SMK-schema On the way to PlanetProof. Certificaathouders kunnen
nu kiezen voor het PlanetProof-logo aangevuld met het Groenkeur-logo, afhankelijk van
de wensen van de markt. De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn duurzame
boomkwekerijproducten is daarom per 1 januari 2019 ingetrokken. Het aantal bedrijven
met duurzame producten onder Groenkeur is hierdoor gestegen van 7 naar 22.
Wisselingen in de samenstelling van het College van Deskundigen in 2019:
De zittingstermijn van de heer H. Werner is afgelopen en hij heeft afscheid genomen van het College.
Nieuwe leden zijn:
Mevrouw F. van Balgooi
Stichting MVO Nederland
De heer W. Schouten
Ministerie I & W, Rijkswaterstaat
De heer D. van Uden
BTL Bomendienst
De heer W.A. van Ginkel
Koninklijke Ginkel Groep
4.2.2 | Technische commissies
Elke beoordelingsrichtlijn kent zijn eigen technische commissie. De technische commissies vergaderen in
principe één keer per jaar en worden dan gevraagd de schema’s te valideren. De technische commissies
kunnen ook tussentijds worden geraadpleegd voor het inwinnen van advies. De technische commissies
Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening zijn in 2019 éénmaal bijeen geweest.
Daarnaast is een tijdelijke Technische Commissie Kleurkeur actief om deze richtlijn verder uit te werken.
De validatie van de persoonscertificatie verloopt ook via de technische commissies. Samen met de
branchevereniging VHG vindt een verdere verkenning plaats naar een doorlopende leerlijn voor de
Boomverzorging.
4.2.4 | Harmonisatie
Ruim twintig auditoren beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem en de geleverde producten van de
Groenkeur-ondernemer voldoen aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijnen. Een Groenkeur-ondernemer
moet voldoen aan alle eisen uit de beoordelingsrichtlijn. Voor de uniformiteit van de bedrijfs- en
projectcontroles komen de auditoren in 2019 tweemaal bij elkaar tijdens een harmonisatiebijeenkomst. Aan
de hand van praktijksituaties bespreken de auditoren punten voor afstemming. Waar
nodig worden harmonisatieafspraken gemaakt, die daarna worden voorgelegd aan het
College van Deskundigen ter goedkeuring. Groenkeur publiceert de
harmonisatieafspraken op haar website. Op verzoek van de auditoren is een extra
kenniselement toegevoegd. In beide overleggen stond de opleiding Kleurkeur centraal.
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4.2.5 | Eigen beoordeling
Als lid van de Vereniging van Schemabeheerders zijn we gehouden aan het handhaven van de hoge
kwaliteit van het schemabeheer. De organisatie is hierop afgestemd. In 2019 is vooruitlopend op een door
de vereniging verplichte externe audit conform NTA 8213 een eigen beoordeling uitgevoerd. Uit deze
beoordeling is een aantal verbeterpunten gekomen. Deze verbeterpunten zijn opgepakt. In het voorjaar van
2020 volgt een tweede eigen beoordeling en in juni van 2020 de externe audit.
5 | Klachtenregister
In 2019 heeft Stichting Groenkeur twee klachten ontvangen over de uitgevoerde werkzaamheden van
deelnemers. Deze klachten zijn besproken met opdrachtgever en opdrachtnemer. In beide gevallen is de
CI ook op de hoogte en deze zal tijdens de audit extra aandacht schenken aan het opvolgen van deze
klachten binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van de deelnemer.
6 | Communicatie
Uitgangspunt voor de communicatie in 2019 is het maximaal creëren van free publicity op basis van
inhoud. Dit is met een minimum aan advertenties goed gelukt. Uit respons van deelnemers blijkt dat
Groenkeur zeer zichtbaar is met deze strategie. Dit is onder andere gerealiseerd door het tweewekelijks
uitgeven van de nieuwsbrief en het realiseren van persmomenten rondom toetreding van nieuwe
bestuursleden, strategische samenwerkingen, boomkwekers die naast het PlanetProof-certificaat bewust
kiezen voor het Groenkeur Boomkwekerij productcertificaat en columns die aanhaken bij thema’s als
duurzaamheid en circulariteit in het groen.
6.1 | Doelgroepen en promotieactiviteiten
De stichting onderscheidt verschillende doelgroepen. Primair: zakelijke opdrachtgevers, Groenkeurdeelnemers, potentiële deelnemers (prospects) en secundair: (vak)pers en overig ‘groen (geïnteresseerd)
publiek’.
De gegevens van Groenkeur-deelnemers en houders van Groenkeurpersoonscertificaten worden gepubliceerd op de Groenkeur-website. Dit bestand is
up-to-date. In 2019 is op veler verzoek een geografisch filter geplaatst dat nu
automatisch wordt gevuld vanuit het CRM-systeem. Tevens is de gehele website
onder handen genomen. Het centrale register van deelnemers staat hierin centraal.
Naar aanleiding van de strategiediscussie en het creëren van persona’s is de site
verder naar doelgroep ingericht en wat communicatie betreft op deze doelgroep aangepast. Het maken van
de website duurde langer dan gepland en kwam pas in september live.
Qua communicatiemiddelen kiest de stichting ervoor in gerichte media te adverteren in combinatie met
redactionele artikelen. Focus in 2019 ligt op het voor het voetlicht brengen van de meerwaarde van
Groenkeur-certificaten voor opdrachtgevers én groenaannemers. Trends zoals klimaatverandering,
duurzaamheid en circulariteit nemen een belangrijkere plaats in maatschappelijk leven. In 2019 brengt
Groenkeur enkele columns uit, waarin met een kritische blik naar deze thema’s wordt gekeken.
De stichting maakt gebruik van de sociale media voor het verbreden en/of intensiveren van het
contact met relevante doelgroepen. Aan het einde van 2019 heeft Groenkeur 1.159
(2018:1.073)Twitter-volgers. Ook heeft Groenkeur een bedrijfspagina op LinkedIn met relevant
nieuws met 1.282 volgers.
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Deelnemers en andere geïnteresseerden ontvangen in 2019 twintig keer de digitale nieuwsbrief ‘Groenkeur
Nieuws’. Eénmaal verschijnt een ‘Groenkeur Nieuwsflits’ over het hoofdsponsorschap van Groenkeur van
Vakbeurs Openbare Ruimte.
Interactie met de verschillende doelgroepen komt ook naar voren in de deelnemersbijeenkomsten,
bedrijfsbezoeken, workshops, gastcolleges en deelname aan beurzen, symposia en congressen.
6.2 | Partners in Communicatie
In de loop van 2019 treedt Stichting Groenkeur toe als partner van een aantal nieuwe organisaties die
actief zijn in het groen en/of het fysieke domein.
Op 27 februari ondertekenen Groenkeur-directeur Dick Oosthoek en Marc de Winter,
directeur van beursorganisator Expoproof, het contract waardoor Stichting Groenkeur zich
als hoofdsponsor verbindt aan Vakbeurs Openbare Ruimte, Sportaccommodaties en Klimaat.
Als kennispartner werkt Groenkeur low profile samen met NL Greenlabel sinds juli 2019. Het
helpt de stichting bij sommige bijeenkomsten aanwezig te kunnen zijn en gezamenlijk op te
trekken in het promoten van een duurzame en groene stad.
In 2019 is Groenkeur partner van het magazine Binnenlands Bestuur. Dit
magazine en de bijbehorende online-omgeving hebben een groot bereik binnen de
overheid en waterschappen. Dit heeft geresulteerd in aanwezigheid in het blad,
online en het geven van een workshop over klimaatbeleid samen met de gemeente
Enschede.
Eind 2019 volgt Groenkeur samen met een aantal deelnemers en een gemeente de CIRCO
workshop om te komen tot nieuwe circulaire businessmodellen. Op deze wijze werkt het
lidmaatschap uitstekend voor de stichting.
Na enkele jaren van afwezigheid wordt Groenkeur in 2019 opnieuw partner van Stichting
MVO Nederland. Samen zijn wij in beweging naar het vormen van een nieuwe economie
waarin klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens de uitgangspunten
vormen.
Daarnaast blijft Stichting Groenkeur verbonden met vertrouwde communicatiepartner met wie zij al een
langere relatie onderhoudt.
Stichting Groenkeur is lid van de Floriade Business Club om ook op de Floriade aandacht te
krijgen voor kwaliteit in de aanleg en onderhoud van het groen. Door betrokkenheid bij de
FBC is er direct contact met de directie en andere betrokkenen mogelijk bij de verschillende
bijeenkomsten die de Floriade organiseert.
Sinds begin 2018 is Stichting Groenkeur partner van het samenwerkingsverband Green
Deal Groene Daken waarin diverse partijen zich hebben verenigd die baat hebben bij
meer groene daken, zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en de
Rijksoverheid. Het doel van de samenwerking is om nieuwe verdienmodellen rondom
dakbegroeiing te ontwikkelen en zodoende de toepassing van groene daken op te schalen.
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Vanaf de oprichting eind 2018 is Stichting Groenkeur lid van de Vereniging
van Schemabeheerders (VvS) die bestaat uit onafhankelijke organisaties
die schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (conformiteitsbeoordeling) ontwikkelen en
beheren. Onafhankelijk betekent in dit verband dat deze schemabeheerders niet zelf conformiteitsbeoordelingen uitvoeren of gelieerd zijn aan een conformiteitsbeoordelende instantie.
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Bijlage | Communicatie-overzicht 2019

Beurzen, congressen en evenementen (Groenkeur actieve participant of organisator)
7 maart

Congres Duurzaamheid, Atropia in Driebergen

14 maart

Vakbeurs Sportaccommodaties en Green Tie Event, , Expo in Houten

14 maart

Groenspiratie Tour Sportaccommodaties

14 maart

Lezingen Sportaccommodaties

2 en 3 oktober

Vakbeurs Openbare Ruimte, Jaarbeurs in Utrecht

2 en 3 oktober

Groenspiratie Tour tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte, Jaarbeurs in Utrecht

2 en 3 oktober

Bomen Tour tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte, Jaarbeurs in Utrecht

24 oktober

Lezing voor Contactgroep Groen Noord Brabant in Laarbeek (Beek en Donk)

21 november

Vakbeurs Klimaat, Expo Houten in Houten

21 november

Lezing ‘’Groenkeur zet een boom op over klimaatbomen”, Expo Houten

21 november

Lezing ‘’Duurzaamheid en circulariteit in de praktijk’, Expo Houten

Kennisdeling/sponsorships
16 januari

Groenpact Manifestatie, Fort Voordorp in Groenekan

6 februari

Groene Stad Charta, Nieuwspoort in Den Haag

7 maart

Green Deal Infranatuur, Gebouw Rijkswaterstaat in Utrecht

27 maart

Circulair Café, Van de Haar Groep in Wekerom

28 maart

Partnerbijeenkomst Green Deal Groene Daken in Wageningen

4 april

Leernetwerk Bouw, georganiseerd door PIANOo, Philharmonie in Haarlem

4 april

Floriade Dialoog; gebouw Amvest, Zeeburgerkade 1184 in Amsterdam

10 april

Green Deal Sportvelden, KNVB in Zeist

9 mei

VHG Platform Interieurbeplanters in De Kwakel

16 & 17 mei

Boominfodag, Zwitsalterrein in Apeldoorn

28 mei

Bijeenkomst Communicatieprofessionals De Nederlandse Associatie, DUS Utrecht
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Netwerkbijeenkomsten
9 januari

Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs in de Keukenhof, Lisse

15 januari

Groene Sector Vakbeurs, Evenementenhal in Hardenberg

17 januari

Nieuwjaarscafé, Nieuwspoort in Den Haag

25 januari

Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer, Jaarbeurs in Utrecht

31 januari

Congres 'Building green, smart and healty', NH Hotel in Den Haag

7 februari

Vakbeurs Openbare Ruimte, Brussels Expo, Paleis 1, Belgiëplein 1 in Brussel

13 februari

Congres 'Groen is poen', Van Hall Larenstein

13 maart

Nationale Boomfeestdag, PARK21 in Nieuw-Vennep

9 april

Vakbeurs Duurzaam Gebouwd, RAI in Amsterdam

10 april

Opening vernieuwd Bouw en Infrapark, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk

22 mei

CROW Congres: Contracteren en aanbesteden, 1931 Congrescentrum Den Bosch

22 mei

Workshop Leerstoel Managing Public Space in Utrecht

3 juni

Symposium 'De groeiende waarde van water', Corpus in Oegstgeest

27 juni

Leernetwerk Duurzaam Hout van PIANOo, Rijtuigenloods in Amersfoort

3 juli

Symposium 'Gastvrij voor de bij', Proeftuin Randwijk in Randwijk

21 t/m 23 aug.

Plantarium in Boskoop

26 augustus

Studiedag SKBNI 'Klimaatadaptief werken in bijzondere tuinen';
's-Heerenberg

23 september

Opening Dutch Green Building Week, 't Spant in Bussum

25 september

Landelijke bijeenkomst Eikenprocessierups, Reehorst in Ede

26 september

Leernetwerkdag Klimaatneutraal en circulair inkopen, Pianoo, Reehorst in Ede

2 t/m 4 okt.

Vakbeurs Groot Groen Plus, Molenstraat in Zundert

11 oktober

World Standard Day, Fokker Terminal in Den Haag

7 november

PIANOo Leernetwerk GWW, Van Nelle Fabriek in Rotterdam

28 november

Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2019 CROW, Hembrugterrein
Zaanstad

12 december

Congres Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen, The Hague Conference Centre

12 december

Congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Het Spant in Bussum
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Redactionele artikelen
Tuin&Landschap

‘Het gaat niet om het merk, het gaat om de bedrijven’ (sept.)

Straatbeeld

‘Vernieuwd Groenkeurcertificaat voor Griffioen’

Stad+Groen

‘Krijgt ecologisch maaien een impuls door keurmerk Kleurkeur?’(feb.)
‘Groenkeur en Vlinderstichting lanceren Kleurkeur’ (maart)
‘Langstzittende bestuursvoorzitter zwaait af’ (mei)

Boomzorg

‘Bomen groeien niet tot in de hemel’ (augustus)

Boom-in-Business

‘De Spankert ontvangt Groenkeur certificaat Boomkwekerijproducten (feb)
‘Zijn hogere productiekosten PlanetProof waard?’ (juni)

Fieldmanager

'Een integrale kijk op sportaccommodaties bevordert duurzaamheid' (maart)

Binnenlands Bestuur

‘Groenkeur borgt de kwaliteit van openbaar groen’ ()

Nieuwsbrieven

Groenkeur Nieuws (20x) – twee wekelijks m.u.v. zomervakantie

Nieuwsflitsen

geen

Persberichten
Djorn Noordman nieuw bestuurslid Stichting Groenkeur
Integrale kijk op sportaccommodaties bevordert duurzaamheid
De Spankert ontvangt vernieuwd certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten
Vernieuwd certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten voor Van de Berk Boomkwekerijen
Groenkeur-certificaat voor Boomkwekerij Udenbout
Griffioen Wassenaar ontvangt vernieuwd certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten
Lageschaar Vaste Planten blijft Groenkeur trouw
Groenkeur en ‘De favoriet van Piet’
Henk Werner brengt bestuur Stichting Groenkeur schat aan ervaring
Groenkeur en Nationaal Duurzaamheid Instituut gaan strategisch partnership aan om groensector te
verduurzamen
Ineke Mastenbroek nieuwe voorzitter bestuur Stichting Groenkeur
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