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1.

Project
• Projectnummer
15068
• Onderwerp/titel
Haalbaarheidsstudie Verduurzamen van arbeid in de Nederlandse sierteeltsector
• Relatie met taken/thema’s PT
Werken in de tuinbouw

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
8 mei 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
VGB i.s.m. Creating Opportunities (CrOp), LTO en ABU

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
De doelstelling is tweeledig:
- Verkrijgen van up to date cijfers over de arbeidsmarkt van de Nederlandse groothandel in
bloemen en planten
- Vaststellen van de haalbaarheid van het uitvoeren van een privaat te financieren
vervolgproject om te zorgen voor een tool waarmee inleners van (buitenlandse)
arbeidskrachten snel en eenduidig kunnen vaststellen of ze voldoen aan de minimale
wettelijke spelregels rond inleenarbeid.
• Hoofdpunten
De sector kenmerkt zich door pieken in productie en afzet. Er is sprake van toenemende
inzet van flexibele arbeidskrachten. Daarnaast is een groot gedeelte van het werk
ongeschoold. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt dan ook veelvuldig gebruik
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gemaakt van buitenlandse uitzendkrachten. Als de sierteeltsector op de huidige wijze
doorgaat met de inleen van (buitenlandse) tijdelijke arbeidskrachten, loopt ze grote risico’s op
het gebied van imago, financiële positie en juridische aansprakelijkheid. Het is noodzakelijk
dat inleners van (buitenlandse) tijdelijke arbeidskrachten voldoen aan de minimale wettelijke
spelregels. Beschikbaar krijgen van een geschikte tool om dit snel en effectief te toetsen, is
dringend gewenst. Daarnaast is er continue behoefte aan up-to-date gegevens over de
arbeidsstatistieken van de Nederlandse groothandel in Bloemen en planten. Dit project
beoogt in beide behoeften te voorzien.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 61.600
• Ten laste PT
€ 61.600
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
n.v.t.
• Kostenplaats/financieringsfonds
225 / bloemkwekerijproducten handel
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
Totaal

61.600
61.600

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Bijdragen aan oplossingen van de problematiek rond (buitenlandse) inleenarbeid zijn
belangrijk voor zowel het imago als de concurrentiekracht van de Nederlandse
sierteeltsector. Daarnaast blijft er voortdurend behoefte aan actuele en betrouwbare, op de
sector toegesneden arbeidsmarktcijfer. Dit project beoogt in beide behoeften te voorzien.
Daarmee worden zowel maatschappelijke als sectorale belangen gediend.
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• Advies
Inhoudelijk positief onder voorwaarde van onbelemmerde beschikbaarheid van de resultaten
voor alle ondernemingen. Voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag d.d. 8 mei 2014.

