Werken in de groothandel in bloemen en planten
Werken in de groothandel in bloemen en planten is dynamisch. In Nederland geteelde of
geïmporteerde producten worden niet alleen in Nederland verhandeld. Het grootste deel
gaat naar landen over de hele wereld. Omdat er in levende producten gehandeld wordt,
ziet geen dag er hetzelfde uit.
De technische ontwikkeling, zoals het gebruik van computers en databanken of netwerken, gaat in deze branche in een hoog tempo, evenals de logistiek. Bedrijven hebben
daardoor steeds meer behoefte aan goed geschoold personeel. Het is een sector die interessante mogelijkheden voor ondernemende medewerkers met verschillende opleidingen
biedt. Die goede arbeidsvoorwaarden kent, vastgelegd in een eigen cao. Kortom, een
sterk groeiende sector waarin uitdaging, dynamiek, afwisseling en persoonlijke ontwikkeling kernwoorden zijn.

Wie is HBAG Bloemen en Planten?
Het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
(HBAG) Bloemen en Planten is voor de Nederlandse
groothandelaren in bloemen en planten hét kenniscentrum. Vanuit een onafhankelijke positie biedt het
aangesloten bedrijven concrete diensten om de professionaliteit van de branche, van de individuele bedrijven en van hun medewerkers te vergroten.
Daarmee ondersteunt HBAG Bloemen en Planten het
goed functioneren van de branche.
HBAG Bloemen en Planten onderkent het belang van
een goede scholing en participeert daarom in dit project.
Opleidingen en trainingen
Met het behalen van een erkend diploma vergroot je je
kansen op plezierig en beter betaald werk. Wij adviseren je dan ook te kijken naar de specifieke opleidingen en trainingen, gericht op deze branche.
Informatie kan worden opgevraagd via de website van
HBAG Bloemen en Planten: www.HBAGbloemen.nl

Vanouds is Nederland een bloemenland. Een zeer
breed assortiment bloemen van hoge kwaliteit vindt
razendsnel zijn weg van de teler naar de consument.
Werken in één van de bedrijfstypen binnen de groothandel in bloemen en planten is misschien iets voor
jou. Je hebt er veel mogelijkheden, als je er maar de
juiste vaardigheden en productkennis voor bezit. Vaardigheden en productkennis kunnen worden verkregen
door het volgen van een passende beroepsopleiding
en/of training. FHKN Partner in opleiding en examen
stimuleert het volgen van een vakopleiding en/of een
training bij een AOC (Agrarische OpleidingsCentra) of
andere instellingen.
Wie zijn wij?
FHKN Partner in opleiding en examen is een samenwerkingsverband van drie vakbonden, te weten FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond. Door deze
contacten kunnen wij onderling ervaringen uitwisselen. Wij kennen dus al snel de opleidingsbehoefte
van werknemers in verschillende sectoren. Van onze
kennis kun jij dus profiteren, want de aangeboden opleidingen sluiten aan bij de behoefte van jou en die
van (toekomstige) collega’s.
Wat doen wij?
FHKN Partner in opleiding en examen is intermediair in

het beroepsonderwijs. Wij vormen een schakel tussen
bedrijfsleven, beroepsonderwijs en examinering. Wij
maken ons sterk voor het volgen van beroepsopleidingen. Wij bevorderen de vakbekwaamheid en vaardigheden van werknemers. Wij zetten ons in voor meer
(landelijk) erkende diploma’s. Wij werken mee aan het
terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in het vmbo/mbo.

Twee keer per jaar brengt HBAG Bloemen en Planten
een actueel trainings- en opleidingsprogramma.
Hierin zijn meer dan dertig op de branche toegespitste
opleidingen opgenomen, verzorgd door gespecialiseerde instellingen. Daarnaast adviseert HBAG
Bloemen en Planten individuele bedrijven over scholing in de brede zin van het woord.

Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden. Hij
of zij kan dan met HBAG Bloemen en Planten contact
opnemen. Vervolgens kan in onderling overleg een
uitdagend en vooral praktisch trainingsprogramma
worden gekozen. Want het belangrijkste is natuurlijk
dat je datgene wat je in een training leert, kunt toepassen in de dagelijkse praktijk!

Hoe kun je een vakopleiding/training volgen?
Via een AOC
■ Via gespecialiseerde organisaties
■ In-company; dat wil zeggen een training op maat
met een groep collega’s van hetzelfde bedrijf.
Informeer bij: www.HBAGbloemen.nl
■

Vakopleiding Groothandel & Logistiek
Groen is leuk, handel ook. Met de mbo-opleiding
Groothandel & Logistiek kun je alle kanten op in de
bloemen- en plantengroothandel, een branche die ook
internationaal scoort.
Van bloemen en planten genieten we niet alleen in Nederland. Ze worden geëxporteerd naar grote delen van
de wereld. Er zijn dan ook ondernemingen die zich niet
direct met productie bezighouden, maar bijvoorbeeld
met import, export en/of transport. Ook die onderwerpen behoren tot deze opleiding.
Iets voor jou?
Tijdens je studie leer je veel over producten waar je
later mee werkt.
Vooral over de manier waarop je de producten goed
opslaat en transporteert.
Je leert alles over de veiligheid en het proces.
Ook de computer krijg je vaak te zien, veel processen
lopen namelijk digitaal.
Je kunt kiezen voor de Beroeps Begeleidende Leerweg
(BBL), dan werk je vier dagen per week en ga je één
dag naar school.
Je kunt ook kiezen voor een opleiding in de Beroeps
Opleidende Leerweg (BOL), dan ga je vier dagdelen
naar school en loop je twintig uur stage per week.

Je ontvangt na afloop van een gevolgde training afhankelijk van de soort opleidingsinstantie een certificaat of diploma, of een bewijs van deelname.

Trainingen
Zou je het leuk vinden om een beroep te kiezen uit één
van de in deze folder vermelde beroepsmogelijkheden? Informeer dan naar een passende training via
www.HBAGbloemen.nl
Maatwerktrainingen
HBAG Bloemen en Planten wijst de weg naar vakbekwame organisaties. Deze organisaties verzorgen trainingen die speciaal voor een bedrijf worden ontwikkeld. Deze trainingen vinden altijd in-company plaats.
Met andere woorden: de training wordt bij jou in het
bedrijf (of op een andere locatie) gegeven speciaal
voor jou en je collega’s.

Kosten
Aan elke opleiding / training hangt een ander prijskaartje. Informeer naar de inhoud, de locatiemogelijkheden en de prijs via www.HBAGbloemen.nl
Als je al een baan hebt, informeer dan bij je werkgever
naar de mogelijkheden. In veel gevallen zijn werkgevers bereid bij te dragen in de kosten voor het volgen
van een opleiding en/of training.
Wie
Alle opleidingen en trainingen zijn bedoeld voor werknemers, (voortijdige) schoolverlaters, baanveranderaars en werkzoekenden.
Hoe
In de trainingen komen veel verschillende onderwerpen aan de orde. Er wordt vooral praktisch gewerkt. Vraag informatie op via www.HBAGbloemen.nl
Cao
In een cao worden arbeidsvoorwaarden voor werk en
inkomen van werknemers geregeld. Afspraken hierover worden door de vakbonden en de werkgevers gemaakt. Als deze partijen het eens zijn vragen zij aan
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
om goedkeuring.
Lidmaatschap vakbond
Lid zijn van een vakbond is belangrijk omdat jij daar
met al je vragen terecht kunt over loon, vakantiegeld,
vakantiedagen, ontslag, juridisch advies bij ingewikkelde kwesties over je werk en nog veel meer. Informeer bij:
■ FNV Bondgenoten
www.FNVBondgenoten.nl
■ De Unie
www.deUnie.nl
■ CNV Dienstenbond
www.CNVDienstenbond.nl

Steeds meer mensen genieten van een bosje bloemen, een mooi boeket of een trendy plant.
Bloemen en planten horen bij het leven. Ze geven uiting aan liefde, vriendschap, vreugde en verdriet. Nederlandse handelaren hebben Nederland groot gemaakt in bloemen en planten.
Volg een beroepsopleiding voor een baan in één van de verschillende bedrijfstypen.

De voornaamste bedrijfstypen in de groothandel
voor bloemen en planten zijn:
■ Exporteur
■ Importeur
■ Boeketterie
■ Cash & Carry
■ Lijnrijder
■ Commissionair
Exporteur
Een exporteur koopt bloemen en/of planten in Nederland of in het buitenland en verkoopt die daarna aan
het buitenland.
Importeur
Een importeur koopt in het buitenland producten en
transporteert deze naar Nederland. Dat kunnen zowel
levende als gedroogde producten zijn.

Boeketterie
Een boeketterie koopt grootschalig bloemen in en verwerkt ze tot standaard-boeketten. Deze boeketten
worden verkocht aan winkelketens. Bijvoorbeeld aan
supermarkten en benzinestations.

Productiemedewerker
Als productiemedewerker voer je verschillende taken
binnen het bedrijf uit. Je kunt hierbij denken aan het
leggen van bloemen op een band, het inpakken van
bloemen, boeketten en planten en het verwerken van
fusten. Fusten is een begrip in deze sector en betekent
dat producten in emmers en dozen vervoerd worden.
Expeditiemedewerker
Als expeditiemedewerker maak je bloemenzendingen
naar filialen en klanten verzendklaar en los je vrachtwagens met aangevoerde bloemen en retourmaterialen.

Commissionair
Een commissionair koopt uitsluitend op bestelling in
en ontvangt hiervoor een klein percentage van de
omzet.

Zou je het leuk vinden om een beroep in deze sector
uit te oefenen?
Dit zijn de meest voorkomende beroepen in de
groothandel voor bloemen en planten:
■ Productiemedewerker
■ Expeditiemedewerker
■ Kwaliteitscontroleur
■ Transportplanner
■ Verkoper
■ Inkoper

Partner in dit project
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
Commissie Bloemen en Planten
Postbus 1012
1430 BA Aalsmeer
Telefoon: (0297) 38 00 90
Fax:
(0297) 38 00 99
E-mail: info@HBAGbloemen.nl
Internet: www.HBAGbloemen.nl

FHKN Partner in opleiding en examen
Hardwareweg 7
3821 BL Amersfoort
Telefoon: 06-43202569
E-mail: FHKN@planet.nl

Cash & Carry
Een Cash & Carry biedt naast bloemen en planten allerhande producten voor de bloemenwinkel aan. Deze
koopcentra voor de bloemist zijn gebaseerd op uitzoeken, betalen en meenemen.
Lijnrijder
Een lijnrijder koopt bloemen en planten grootschalig
in. Met de producten rijdt hij/zij zowel in Nederland
als naar het buitenland. Ter plekke worden de producten vanuit de auto aan winkeliers verkocht. De winkeliers kunnen dus zelf hun producten uitzoeken en
verkopen deze weer door aan hun klanten. Op deze
manier wordt het winkeliers gemakkelijk gemaakt
verse bloemen en/of planten uit Nederland te kopen.

Info

Info: www.FHKN.nl
FHKN Partner in opleiding en examen is één van de
participanten in de Associatie voor Praktijkexamens

Bloemen kleuren je dag,
een baan in de groothandel je leven!

Kwaliteitscontroleur
In deze functie bewaak je de kwaliteit van ingekochte
en verwerkte producten, zodanig dat het product dat
naar afnemers wordt verzonden, voldoet aan de gestelde eisen.
Transportplanner
Je stelt routeplanningen en beladingsprogramma´s
op, zodanig dat de vervoerscapaciteit efficiënt wordt
aangewend en producten op tijd kunnen worden vervoerd.
Verkoper
Als verkoper realiseer je het verkoopplan binnen een
toegewezen exportregio om te voldoen aan de gestelde kwantitatieve en kwalitatieve omzet.
Inkoper
Je realiseert een tijdige aankoop en ontvangst van de
gewenste producten tegen zo gunstig mogelijke
prijzen.
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