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Omzetcijfers sector tuinaanleg en -onderhoud in België
Op basis van de cijfers van de FOD Economie wordt er voor 2013
een omzetwaarde gecreëerd van 2,185 miljard euro. Eigen berekeningen voor 2015 geven een omzet aan van 2 miljard euro
en bevestigen dus de cijfers van de FOD Economie. Tuinaanleg
aanleg
nleg
en –onderhoud is dus een belangrijke economische sector
or in
België en nog steeds groeiende.

meer dan verdubbeld
beld tot gemiddeld 8.253
8
8.2 in 2016. De tuinaanlegsector wordtt dus nog
belangrijker.
og steeds bela
belan

AV

Recent verscheen de zevende uitgave van de ‘Sectorfoto’, een
studie opgesteld door het ‘Kenniscentrum Groene Sectoren
die de tewerkstellingsgegevens bevat van het jaar 2014. We
vatten de gegevens over de tuinaanlegsector voor u samen.
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Evolutie tewerkstelling 1990 – 2014
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Figuur 1: Evolutie van het aantal werkgevers (WG) en werknemers
(WN) in de tuinaanlegsector 1990-2014
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Figuur 2: Overzicht van het aantal werkgevers (WG) en werknemers
(WN) actief in België per sector in 2014

Figuur 3: Aantal werknemers (WN) en werkgevers (WG) tuinaanleg
actief in de gewesten in 2014
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Aantal tuinaannemers in 2015
Op basis van de cijfers van de ‘Sectorfoto uitgave 2016’ van het
KCGS en van het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Inplanting en Onderhoud van Parken en Tuinen en VLAM kunnen we
een beeld geven van het aantal tuinaannemers in Vlaanderen
en België. Hier hebben we het totaal aantal werkgevers in de
tuinaanleg berekend op het totaal aantal tuinaannemers voor
Vlaanderen en België. Er waren in 2015 in Vlaanderen in totaal
3.968 tuinaannemers actief. Daarvan stelden er 1.624 bedrijven
personeel tewerk. Als we de extrapolatie maken op Belgisch
niveau stellen we vast dat er 6.414 tuinaannemers actief zijn in
België waarvan 2.626 als werkgever. O
Figuur 4: Aantal tuinaannemers in Vlaanderen & België (2015)

< Bron: sectorfoto KCGS, zevende uitgave 2016 en VLAM
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Speciale editie, speciale prijzen
rijzen
n en
extra promotie
Het 20-jarig bestaan wordt
rdt een
en special
speciale
editie. Na het succes van vorig
rig jaar zal dit
jaar het publiek opnieuw
nieuw de kans krijgen
om haar favoriete
e tuin aan te duiden. Aan
deze publieksprijs
promoprijs
js hangen extra
ex
promo
tiemogelijkheden
n vast voor de laureaten.
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alles. Dit jaar zzal elke
kandidaat verrast worden
een pakket
rden met e
van de sponsors en ook het ‘‘Rad van (for)
7XLQɋ]DOHUZHHUELM]LMQZDDUGRRUGHʖnalisten naast het standaardpakket aan
promotiemateriaal, kans maken op een
bijzondere extra attentie van de sponsors.

Nieuw bloed gezocht
Om een zo breed mogelijke variatie van de
knowhow van de tuinaannemers te laten
zien, zijn we constant op zoek naar nieuw
bloed. Dit zijn nieuwe tuinaannemers die
door hun deelname, aan deze promotionele wedstrijd, mee in de bres springen
voor een professionele uitstraling van het
beroep. Misschien is dit wel iets voor jou?
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Al 19 jaar zendt de tuinaanlegsector de
boodschap uit dat een tuin gelijk staat
aan ‘keihard genieten’. Jaarlijks worden
in
de
wedstrijd
‘De
Vlaamse
Tuinaannemer’ pareltjes van tuinen
gekeurd en bekroond en de winnende
tuinen worden een jaar lang aan het
grote publiek getoond op allerhande
manifestaties. Een echte promotie voor
de sector, daarom doen we nog een
oproep om in te schrijven voor deze
wedstrijd. Dit kan nog tot 15 mei.
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Inschrijven kan nog tot 15 mei!
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oppervlaktecategorieën en jong
bloed
Je kunt gratis inschrijven voor één van
de drie oppervlaktecategorieën (<250,
tussen 250 en 1000, >1000 m²). Tuinen
evolueren voortdurend. Daarom is het
van het allergrootste belang dat we ook
uitgesproken jonge tuinaannemers aan
het werk zien. Dit zijn tuinaannemers van
maximaal 30 jaar die een “eerste-generatie-bedrijf” startten en maximaal 5 jaar
geregistreerd zijn. Door hun inschrijving
maken zij kans op de titel van “Jong Talent 2016” met daaraan gekoppeld heel
wat extra media-aandacht.
Promotionele droomkansen
Collegialiteit en algemeen belang primeren. Daarom worden de namen van
de kandidaten nergens bekend gemaakt.
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gepubliceerd en krijg je promotionele

droomkansen: reportages in tijdschriften
of TV, vermeldingen in kranten, foto’s van
je project een jaar lang op divers tuinevenementen, een beschrijving van je project
en je coördinaten in de brochure die in ca.
15.000 exemplaren verdeeld wordt.
Inschrijving en wedstrijdreglement
Inschrijvingsdocumenten
en
wedstrijdreglement kan je downloaden via
www.tuinaannemer.be of opvragen bij
coördinator Rit Vangeel via 0478/96 42
20 of vlaamse.tuinaannemer@gmail.
com. Maak er meteen werk van. Het
wedstrijdformulier
dient
voor
15 mei gemaild te worden naar
vlaamse.tuinaannemer@gmail.com
of ingestuurd op het volgende adres:
De Vlaamse Tuinaannemer, Technische Schoolstraat 39a, 2440 Geel.
Bij vragen neem gerust contact op met
Rit Vangeel. O
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