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Het kandidaatschap van het Netwerk Groene Bureaus  
 
Adviesbureaus kunnen lid worden van het Netwerk Groene Bureaus als ze voldoen aan eisen ten 
aanzien van  
• kwaliteit (voldoen aan de gedragscode van het Netwerk) en  
• economische levensvatbaarheid (minimaal twee jaar in bedrijf).  
Een adviesbureau dat nog niet voldoen aan deze eisen kan via een 'kandidaatschap' de faciliteiten 
van het Netwerk gebruiken, als voorbereiding op het lidmaatschap. Het adviesbureau kan zich tijdens 
het kandidaatschap geen lid noemen. Bij de aanvraag van het lidmaatschap wordt de kandidaat 
getoetst aan de eisen die het Netwerk stelt. 
 
Met het kandidaatschap geeft het Netwerk invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische 
advisering in Nederland te verbeteren. Het kandidaatschap wordt onder een aantal voorwaarden 
aangeboden.  
 
Algemene voorwaarden die ook gelden voor het lidmaatschap 
1. De kandidaat onderschrijft de doelen van de vereniging.  
________________________________________________  
De Vereniging heeft ten doel  

de kwaliteit van de groene bureaus te bevorderen  
belangen van de groene bureaus te behartigen  
de herkenbaarheid van de groene bureaus voor opdrachtgevers te vergroten  
op verzoek van deelnemende organisaties gemeenschappelijke standpunten te formuleren en 
uit te dragen over onderwerpen die de toegetreden organisaties aangaan en  
op verzoek van de deelnemende organisaties activiteiten te initiëren, coördineren en/of uit te 
voeren die de toegetreden individuele bureaus overstijgen.  

________________________________________________  

2. De kandidaat is geheel of ten dele werkzaam in de groene sector waarbij groene sector 
omschreven wordt als de sector die zich richt op alle aspecten (van zowel 
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, juridische en andere aard) van bestemming, 
inrichting en beheer van het landelijk en stedelijk gebied met speciale aandacht voor de functies 
natuur en landschap, milieu en water. 

 
3. De adviseurs hebben een opleiding op HBO of academisch niveau of functioneren op 

vergelijkbaar niveau qua inhoudelijke kennis en expertise.  
 

4. De kandidaat wordt niet geheel of gedeeltelijk structureel gefinancierd door de overheid en is 
gehouden btw af te dragen.  

 
Specifieke voorwaarden 
5. De kandidaat kan in de faciliteiten van het Netwerk gebruiken waaronder deelname aan 

discussies, het leggen van de contacten en toegang tot de beschikbare informatie zoals verslagen 
van themabijeenkomsten. 

 
6. De kandidaat kan (zonder stemrecht) deelnemen aan de algemene ledenvergadering. 
 
7. De kandidaat kan op basis van een machtiging gebruik maken van de ontheffingen van het 

Netwerk Groene Bureaus voor diverse regelgeving.  
 

8. Het kandidaatschap verplicht het adviesbureau tot het volgen van de gedragscode van het 
Netwerk Groene Bureaus.  

 
9. De kandidaat verplicht zich tot het bijwonen van minimaal de helft van de themabijeenkomsten 

van het Netwerk Groene Bureaus (éénmansbureaus) of alle themabijeenkomsten 
(meermansbureaus). In overleg met het bestuur kan daarvan afgeweken worden. 

 
10. De kandidaat vraagt na maximaal twee jaar het lidmaatschap aan waarbij de reguliere 

toelatingsprocedure wordt gevolgd, waaronder het voorleggen van de lidmaatschapaanvraag aan 
de leden. De kandidaat kan, in het geval dat het lidmaatschap niet verleend wordt, het 
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kandidaatschap verlengen en zich opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap na een periode van 
twee jaar. 

  
11. De kandidaat kan zich niet presenteren als lid van het Netwerk Groene Bureaus. Het 

kandidaatschap wordt niet kenbaar gemaakt op de website van het Netwerk Groene Bureaus, wel 
ter kennis gebracht van de leden van het Netwerk. Desgewenst kan het adviesbureau bekendheid 
geven aan zijn kandidaatschap.  

 

 
Faciliteiten van het Netwerk 
Deelname aan het Netwerk biedt de kandidaat toegang tot de faciliteiten van het Netwerk. Het initiatief 
voor het gebruik van deze faciliteiten ligt bij de kandidaat. Het secretariaat van het Netwerk Groene 
Bureaus kan de kandidaat desgewenst wegwijs maken binnen (deze mogelijkheden van) het Netwerk.  
 
De kandidaat kan: 
1. de informatie op het ledengedeelte van de website (zoals verslagen van themabijeenkomsten, 

verslagen van jaarvergaderingen en nieuwsbrieven) benutten; 
2. themabijeenkomsten bijwonen. De kandidaat verplicht zich tot het bijwonen van minimaal de helft 

van de themabijeenkomsten (eenmansbureaus) of alle themabijeenkomsten (meermansbureaus). 
In overleg met het bestuur kan daarvan afgeweken worden; 

3. nieuwsbrieven en andere binnen het Netwerk verspreide informatie benutten; 
4. persoonlijke contacten binnen het Netwerk op themabijeenkomsten, ledenvergaderingen, 

LinkedIn-groep en werkgroepen benutten; 
5. intercollegiale toetsing vinden binnen het Netwerk; 
6. een coach binnen het Netwerk vinden die tegen (onderling af te spreken tarief) directe 

ondersteuning kan bieden. Het secretariaat kan desgewenst behulpzaam zijn bij het vinden van 
een coach; 

7. 'coaching on the job' verkrijgen door een opdracht samen met een collega-bureau uit te voeren;  
8. aansluiting zoeken bij een collega-bureau binnen het Netwerk Groene Bureaus. 
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Kosten 
De kosten voor het kandidaatschap zijn gelijk aan de lidmaatschapskosten. De jaarlijkse 
lidmaatschapskosten zijn gerelateerd aan de omzet van het adviesbureau. Indien het adviesbureau 
ook niet-groene werkzaamheden verricht en die in onderlinge samenhang met de groene 
werkzaamheden op de markt profileert, dit ter beoordeling van het bestuur, worden de 
lidmaatschapskosten gerelateerd aan de omzet van het gehele adviesbureau. De groene 
werkzaamheden vormen onderdeel van de dienstverlening van het gehele bedrijf waardoor een breed 
pakket kan worden aangeboden. Daarmee wordt bijgedragen aan de omzet van niet-groene 
werkzaamheden. De jaarlijkse kandidaatskosten (excl. omzetbelasting) zijn: 
- een omzet lager dan € 100.000 € 533,46  
- een omzet tussen €100.000 en €1 miljoen € 1.126,47  
- een omzet tussen €1 en € 5 miljoen € 1.838,52  
- een omzet hoger dan € 5 miljoen € 2.608,95  
De kandidaatskosten worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.  
 
Bij toelating als lid - na beëindiging van het kandidaatschap - is naast de jaarlijkse 
lidmaatschapskosten éénmalig inschrijfgeld verschuldigd, ter hoogte van éénmaal de jaarlijkse 
lidmaatschapskosten. Eénpitters zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas van Leeuwen, secretaris Netwerk Groene Bureaus,  
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl / 030-6565466.  
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