Inschrijving Duurzaamste Hovenier
*Vereist

1. Emailadres *

2. Wat is uw naam? *

3. Wat is uw bedrijfsnaam? *

4. Wat is uw adres? *

5. Wat is uw postcode/woonplaats? *

MILIEU
6. Welke betekenis heeft voor u de factor milieu in het ontwerpproces en bij de aanleg en het
onderhoud van tuinen? Wat is uw missie? *

7. Hoe gaat uw bedrijf om met bodem, bemesting, plantenkeuze en onderhoud? *

8. Speelt het milieu een rol bij de inkoop van auto’s en machines, van onderhoudsmiddelen
of brandstof voorhet materieel? *

9. Houdt u rekening met de herkomst en de productiemethode (energie, herkomst materiaal,
kinderarbeid etc.)van de materialen die u in uw projecten gebruikt? *

10. Geeft u leveranciers met zorg voor het milieu voorrang bij uw inkoopbeleid? *

11. Wat doet uw bedrijf om efficient om te gaan met vervoer van personen en materialen? *

12. Neemt uw bedrijf maatregelen om energie en water te besparen en CO2uitstoot terug te
dringen? *

13. Neemt uw bedrijf de verantwoordelijkheid voor hergebruik van de eigen producten in de
verwijderingsfase?(Denk aan composteren, hergebruik van hout en steen en dergelijke) *

14. Heeft uw bedrijf tuinen aangelegd of aangepast die het predicaat duurzaam kunnen
dragen? Kunt u daar voorbeelden en beschrijvingen van geven? *

15. Bestaat er voor uw bedrijf een (meerjaren)plan waarin ecologische en economische doelen
(doelstellingen)van de onderneming zijn vastgelegd? *

Medewerkers
16. Hoe draagt u bij aan de scholing van uw medewerkers op het gebied van duurzaamheid? *

17. Betrekt u uw werknemers bij het formuleren van duurzaamheidsdoelen? *

18. Houdt u in de samenstelling van het team rekening met mensen met achterstand tot de
arbeidsmarkt? Voorziet u in stageplaatsen, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en
sociaal zwakkeren? Hoe vult u de verstandhouding tussenwerkgever en werknemers in? *

MAATSCHAPPIJ
19. Profileert u uw onderneming publiek met de factor duurzaamheid? *

20. Draagt uw bedrijf op enigerlei wijze bij aan een het uitdragen van het belang van
duurzaamheid? *

21. Heeft uw organisatie een MVO beleid geformuleerd (www.mvonederland.nl)? *

VERDERE VRAGEN
22. Geef aub uw visie en beweegredenen waarom u tot duurzaam groenbeheer bent gekomen.
*

23. Heeft uw organisatie milieudoelstellingen geformuleerd en verankerd? *

24. Heeft uw bedrijf keurmerken verworven? (ISO 14001, EMAS, Groenkeur, SA8000, Tuinkeur,
enz.) Zo ja, welke keurmerken? *

25. Heeft u of uw onderneming ooit eerder prijzen voor duurzaamheid of milieu gewonnen? Zo
ja, welke prijzen? *

26. Kunt u in een korte beschouwing uitleggen waarom juist uw bedrijf in aanmerking komt
voor de titel ‘Duurzaamste Hovenier van Nederland 2017’. *

Mogelijk gemaakt door

