
  

SMK zoekt voor het College van Deskundigen non-food een 

wetenschappelijke deskundige of een vertegenwoordiger van 

duurzame energiesector als Collegelid, om samen te werken aan 

verduurzaming van productie, consumptie en een circulaire 

economie. 

Profielschets lid College van Deskundigen non-food van SMK 

Het College van Deskundigen non-food van SMK is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van certificatieschema’s non-food, variërend van Milieukeur 

brandblusmiddelen, groene elektriciteit en meubelen tot de Milieuthermometer 

Zorg en de Barometer Duurzame Evenementen. Ook adviseert het College het 

Ministerie IenW bij de criteria-ontwikkeling voor EU Ecolabel, het milieukeurmerk 

van de Europese Commissie voor non-foodproducten en -diensten. Verder toetst 

SMK bij het College de mogelijke verbreding van het instrumentarium voor  

non-food. 

 

Het College is een 'stakeholderplatform' met leden afkomstig uit kringen van 

producentenorganisaties, inkopers, overheid, milieuorganisaties en onafhankelijke 

deskundigen. Leden die een organisatie vertegenwoordigen koppelen informatie 

terug naar en vanuit hun achterban. In gezamenlijk overleg stelt het College de 

criteria vast waardoor deze een breed maatschappelijk draagvlak hebben.  

 

Bij de samenstelling van het College non-food is een algemeen evenwichtige 

samenstelling nagestreefd. Een begeleidingscommissie met marktpartijen en 

maatschappelijke organisaties adviseert het College per specifieke productgroep over de 

criteria, die meestal zijn opgesteld door onderzoekers. Voorafgaand aan de vaststelling 

van een certificatieschema vindt een openbare hoorzitting plaats.  

 

Functie-eisen 

U bent afkomstig uit de duurzame energiesector en u heeft: 

• kennis van en affiniteit met milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en 

verantwoord en transparant ondernemen; 

• een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een milieu- of 

natuurwetenschappelijke achtergrond; 

• ruime (werk)ervaring met en kennis van de duurzame energiesector; 

• een breed netwerk in de energiesector; 

Affiniteit met/kennis van certificering is een pre. 

Het College van Deskundigen non-food vergadert vijf ochtenden per jaar bij SMK in Den 

Haag. De vergoeding is per dagdeel € 410,- (exclusief voorbereiding).  

Een Reglement Colleges van Deskundigen is op aanvraag bij SMK beschikbaar. 

 

 

  



  

Over SMK 

De missie van SMK is het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante criteria om zo 
duurzamer produceren en consumeren mogelijk te maken. We onderscheiden ons door onze multi-
stakeholder aanpak: we ontwikkelen en toetsen criteria in nauwe samenwerking met maatschap-
pelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Zo creëren we als onafhankelijke non-
profit organisatie niet alleen draagvlak, maar ook tastbare verduurzaming in sectoren variërend van 
non-food tot agri-food. Naast On the way to PlanetProof voor plantaardige producten, eieren en 
zuivel, Milieukeur en EU Ecolabel zijn Groen Label Kas, Maatlat Duurzame Veehouderij, Barometer 
Duurzame Bloemist en TPAC programma’s van SMK. 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Vlot, Programma manager non-

food (ivlot@smk.nl, telefoon 070-3586300 of 06 10761573) of Gijs Dröge directeur 

(gdroge@smk.nl, telefoon 070-3586300 of 06 53177112). Algemene informatie is te 

vinden op de website www.smk.nl. 
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