
specIal: VGO-keuR  tekst TOm HuIZeNGA    |    Beeld 'VGO-Keur'

VgO-keur steeds vaker als 
selectiecriterium gehanteerd
WaDDinXVeen – VgO-keur, het keurmerk 
voor bedrijven die de expertise van 
 resultaatgericht samenwerken aantoonbaar 
in huis hebben, wint aan populariteit.  
 Omdat steeds meer bedrijven erover willen 
 beschikken en omdat opdrachtgevers steeds 
vaker VgO-keur als selectie criterium 
 hanteren. ‘Zo eisen een coating leverancier, 
een gemeente, een  corporatie en een Vve-
beheerder VgO-keur’, zegt Jack de leeuw, 
voorzitter van de Stichting VgO. ‘We 
 kunnen ons geen betere promotie indenken 
dan dat deze opdrachtgevers de voordelen 
van VgO-keur-bedrijven opsommen.’

Het afgelopen jaar groeide het aantal VGO-keur-bedrijven 

met een kwart. De teller staat daarmee op zestig. En er zijn 

nog eens achttien aspirant-leden die VGO-keur binnen twee 

jaar willen gaan halen. “Het aantal bedrijven groeit en dat is 

een uitstekende zaak om opdrachtgevers in het hele land te 

bedienen”, aldus De Leeuw. “Want er wordt gelukkig steeds 

vaker om VGO-keur gevraagd. Wat te denken van het verhaal 

van een internationaal opererende coatingleverancier die nu 

actief in de vastgoedmarkt wordt. Hun innovatieve product 

kent een veel langere levensduur mits de coating goed wordt 

aangebracht. Dat vertrouwen ze alleen maar toe aan erkende 

VGO-keur-bedrijven.” 

Kijk voor meer informatie over VGOkeur op www.vgokeur.nl

Verguld
Net zo verguld is hij over de gemeente Groningen die 

voorgoed vaarwel heeft gezegd tegen aanbesteden en alleen 

nog maar resultaatgericht wil samenwerken met VGO-keur-

bedrijven. “Dit verhaal toont aan dat je met aanbesteden 

nooit krijgt wat je écht wilt: kwaliteit tegen lagere kosten”, 

vervolgt de voorzitter van de Stichting VGO. “Daarom is het 

prachtig dat de gemeente zelf aangeeft dat wél te kunnen 

bereiken met VGO-partners die verder kijken dan alleen de 

reguliere onderhoudsbeurt. En samen met de gemeente naar 

de economische levensduur kijken en daar een onderhouds-

scenario op afstemmen. Ook dit verhaal is na te slaan op één 

van de volgende pagina’s.”

enthousiast
Het derde VGO-artikel gaat over corporatie GroenWest uit 

Woerden, die is gestopt met aanbesteden en alleen nog wil 

samenwerken met VGO-keur-bedrijven. “Ook hier speelt mee 

dat er een betere kwaliteit tegen lagere kosten wordt 

 gerealiseerd”, klinkt het minstens zo enthousiast. “Met als 

voordeel voor de bewoners dat de huren betaalbaar blijven. 

Dat is wederom pure promotie voor het VGO-keurmerk. Het 

zou fijn zijn als we nog meer kunnen betekenen voor andere 

corporaties nu een collega resultaatgericht samenwerken 

met VGO-partners aanprijst. Tot slot blijkt VGO-keur ook 

lading te krijgen bij VvE-beheerders. Een mooie  ontwikkeling 

want VvE’s zijn een kansrijke markt.”  nJack de Leeuw, voorzitter van de Stichting VGO
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