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Profiel lid College van Deskundigen Groenkeur 
 

 

 
Wegens vertrek van twee leden van het College van Deskundigen van Stichting 
Groenkeur komen we graag in contact met personen die werkzaam zijn in het 
(openbaar) groen als opdrachtgever of aannemer. 
 
Stichting Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers 
samen. Voor de opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op 
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, thans allen in het groene domein.  
 
De uitvoerende ondernemers in de groene sector (groenbedrijven), die voldoen aan één 
of meer schema’s, treden toe tot Groenkeur als certificaathouder, ook wel deelnemer 
genoemd. Dat vindt plaats via externe periodieke certificering. Er zijn drie 
bedrijfscertificaten: Groenvoorziening, Boomverzorging, Dak-  en gevelbegroening en de 
Richtlijn Kleurkeur. Groenkeur beheert persoonscertificaten (boomveiligheidscontrole, 
dak- en gevelbegroening en Ecologisch Bermbeheer). En er is een productcertificaat 
voor duurzame boomkwekerijproducten. 
 
Het College van Deskundigen is gemandateerd tot het beheer (opstellen, wijzigen en 
uitgeven) van de schema's. In het college hebben alle marktpartijen zitting. Zakelijke 
afnemers, publiek, private partijen en een deelnemer als afvaardiging namens elk 
schema. In dit belangrijke overleg worden de normen vastgelegd, waaraan de schema’s 
moeten voldoen.  

 
De marktpartijen bepalen in het college samen met de deelnemers de ‘norm’. Groenkeur 
laten haar schemabeheer accepteren door de Raad van Accreditatie. Daarmee voldoet 
de normering aan internationale eisen.  
 
Het college komt twee maal per jaar bijeen. De tijdsbelasting is zo'n vier dagdelen per 
jaar, inclusief leestijd en correspondentie per mail. Collegeleden ontvangen een 
vacatievergoeding en reiskosten per bijeenkomst. Vergaderstukken worden doorgaans 
twee weken vooraf verstuurd. Een uitgebreide omschrijving van de taken van het college 
staat beschreven in het reglement. De vergadering kan ook online plaatsvinden. 
 
Van een lid van het college verwachten we bij voorkeur: 

1. Ervaring met de aanleg en onderhoud van openbaar en/of privaat groen danwel 
de openbare ruimte. 

2. Affiniteit met Groenkeur thema’s (kwaliteit, vakbekwaamheid, duurzamer 
produceren, circulaire economie) en een visie hebben over het proces om daar 
te komen.  

3. Kritisch en creatief mee willen denken over inhoud schema’s, input bij nieuw te 
ontwikkelen schema’s, toekomst Groenkeur;  

4. Een eigen netwerk t.b.v. reflectie en meningsvorming 
5. Werkzaam voor een gemeentelijke organisatie 
Of   Werkzaam voor een groenaannemer 

 
Kandidaten worden door het college voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur 
benoemt formeel de collegeleden. De voorzitter van het College van Deskundigen is 
momenteel de heer R.A.Th. Bleijswijk. 
 
Bij belangstelling worden kandidaten gevraagd om het volgende aan te leven: 

1. een korte Curriculum Vitae (max. 2 A4) + korte motivatie (max. 10 regels) Per e-
mail) 

2. een getekende verklaring van afvaardiging door de organisatie die 
vertegenwoordigd wordt 
 

Correspondentieadres: 
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Stichting Groenkeur 
Postbus 1010 
3990 CA Houten 
info@groenkeur.nl 


