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Profiel bestuurslid Groenkeur – vertegenwoordiger 
Groenvoorziening 

 
 

 
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 de kwaliteitskeurmerken 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 groene domein. De medewerkers van bureau 
Groenkeur werken samen de mensen van Bureau Erkenningen en zijn samen 
gehuisvest in Ede. 
 
Profiel vertegenwoordiger Groenvoorziening bestuur Groenkeur 
De kandidaat is bereid om op neutrale wijze op te treden als vertegenwoordiger namens 
alle bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van groenvoorziening in de groene sector. 
De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel: 

 Ruime ervaring als aannemer met projecten voor aanleg en onderhoud van 
openbaar groen. 

 Enige bestuurlijke ervaring met contacten in relevante netwerken. 

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

 Constructief en oplossingsgerichte houding. 

 Affiniteit met kwaliteitsnormering en het keurmerk Groenkeur. 

 Bereid om tegen onkostenvergoeding de functie te vervullen. 
 
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat waarvan het bedrijf in het bezit is van een 
Groenkeur certificaat Groenvoorziening of bereid is om deze te behalen. 
 
Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Aanvullend zijn er circa 2 bijeenkomsten waar uw 
aanwezigheid gewenst is. Te denken valt aan een tweejaarlijks event, een brainstorm 
bijeenkomst of andere voorkomende zaken. 
 
Meer informatie over Groenkeur vindt u op onze website, www.groenkeur.nl  
 
U kunt ook contact opnemen met de directeur van de stichting Dick Oosthoek via  
06 22 453 420 of dick@groenkeur.nl of met de voorzitter mevrouw Ineke Mastenbroek 
via 06 83 55 03 80. 
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