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 >> Investeren in de toekomstbestendigheid van het bedrijf

Campagne #kenniskracht in de 
bloembollengroothandel van start

Hoe wordt de kennis binnen een bedrijf 
geborgd in een sector die te maken 
heeft met vergrijzing en steeds meer 
fl exkrachten? Sociale partners in de 
bloembollengroothandel; Anthos, FNV 
en CNV Vakmensen, zijn hiervoor de 
campagne #kenniskracht gestart. 

Doel van de campagne is om de kennis 
binnen de bedrijven in de bloembollen-
groothandel te borgen, de inzetbaarheid 
van vaste en fl exkrachten te vergroten, 
oudere medewerkers te ontlasten en 
de instroom van jonge medewerkers te 
vergroten.

In een onderzoek, dat de sector bloem-
bollengroothandel in de winter van 2016 
liet uitvoeren, werd een aantal uitdagin-
gen voor de toekomst in kaart gebracht 
om de sector ‘toekomstproof’ te maken. 
Die uitdagingen hebben met name te 

maken met vergrijzing en de inzet van 
fl exkrachten. Een gemiddeld bedrijf in 
de bloembollengroothandel heeft zo’n 
5 tot 25 vaste mensen in dienst. Daarvan 
is ongeveer 30% ouder dan 50 jaar. Wat 
gebeurt er als zij het bedrijf verlaten? 
Waar blijft hun kennis? 

In piekperiodes wordt het aantal 
medewerkers in de sector soms meer 
dan verdubbeld door de inhuur van 
fl exkrachten. Niet zomaar ‘handjes’, 
maar vaak goede terugkerende be-
kenden, met kennis van het bedrijf en 
het werk. Veel fl exkrachten komen uit 
Oost-Europa. Wat gebeurt er als zij zich 
blijvend in Nederland vestigen? Of als 
de economische situatie in Oost-Europa 
verbetert? 

Vijf bedrijven in de sector konden zich 
aanmelden voor een pilot. Zij zijn onder 

begeleiding van een adviseur aan de 
slag gegaan met hun personeelsvraag-
stuk. Eerst is de huidige situatie in kaart 
gebracht. Daarna zijn met elkaar de 
volgende stappen voor het bedrijf en de 
medewerkers bepaald. Dat kan de inzet 
van een vitaliteitsscan zijn, de invoering 
van een seniorenregeling, scholing 
en/of het opstellen van een actuele 
risico-inventarisatie en -evaluatie. 
De kennis die deze bedrijven opdoen, 
wordt gedeeld met de sector, zodat ook 
de andere bloembollengroothandels 
nieuwe handvatten krijgen om met deze 
problematiek aan de slag te gaan. 
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‘Kennis is kracht, zorg 
dat ze behouden blijft’ 

aldus Alfons Zwetsloot, 
directeur van Anthos. 

Kennis van medewerkers belangrijke waarde voor bloembollengroothandel

Hoe is de situatie in uw 
bedrijf?
Een kleine invuloefening:
•  Hoeveel vaste medewerkers hebt 

u in dienst?
•  Hoeveel daarvan is ouder dan    

50 jaar?
•  Met hoeveel fl exkrachten werkt u?
•  Hoeveel fl exkrachten komen 

jaarlijks bij u terug?
Denk vooruit! Sta stil bij wat de 
antwoorden op de invuloefening 
betekenen voor de toekomst van 
uw bedrijf. Wat gaat u doen als 
bepaalde (groepen) medewerkers 
vertrekken? 


