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Arbeidsmarktonderzoek

Bloemendetailhandel
en tuincentra

Een blik op de actuele arbeidsmarkt en de trends en ontwikkelingen van de
laatste jaren in de bloemendetailhandel en de tuincentra, en op de
cijfers uit het mbo-onderwijs in deze richting.
De werkgelegenheid in de bloemendetailhandel daalt. De economische crisis heeft een
behoorlijke impact gehad. Daar komt de
vergrijzing van ondernemers en gebrek aan
opvolging bij. Het aantal vestigingen in de
bloemendetailhandel loopt terug. Van ruim
4400 in 2007 tot 4039 in 2011. Het aantal
werkenden in winkels voor bloemen, planten
en tuinbenodigdheden is teruggelopen van
14.908 in 2007 naar 13.547 in 2011.
De werkgelegenheid in tuincentra blijft wel
constant. Er werkten in 2011 10.142 mensen.
Het aantal vestigingen daalt, sinds 2007 van
740 naar 684 in 2011. Dit betekent dat er
schaalvergroting plaatsvindt.

Trends
De bloemendetailhandel heeft te maken met
concurrentie van branchevreemde bedrijven.
Zo worden bijvoorbeeld meer bloemen verkocht
bij supermarkten en benzinestations. Bovendien veranderen de wensen en eisen van de
consument. Bijvoorbeeld waar het gaat om
bloemassortiment, duurzaamheid en advies
over behandeling. Dat heeft invloed op het
aanbod in de winkel.

Onderwijs
In het schooljaar 2012-2013 is landelijk het
aantal deelnemers aan kwalificaties bloembinden op niveau 2 toegenomen en op niveau 3 en
4 gedaald. Er zitten nu respectievelijk 499, 637
en 340 leerlingen in deze opleidingen. Voor de
groene detailhandel (dit betreft met name
tuincentra) is het aantal leerlingen op niveau 2
juist gedaald en op niveau 3 en 4 gestegen (316,
66 en 120 leerlingen). Bedrijven hebben vooral
behoefte aan personeel op niveau 3 en 4.

Uitstroom
Ongeveer de helft van gediplomeerden
bloembinden niveau 2 en van groene
detailhandel niveau 4 kiest voor nog
een opleiding in het mbo. De gediplomeerde medewerkers groene detailhandel (niveau 2) gaan bijna allemaal
de arbeidsmarkt op (92 procent). Van de
overige drie richtingen en niveaus gaat
driekwart de arbeidsmarkt op. Alleen de
gediplomeerde managers bloembinden (niveau
4) kiezen deels (24 procent) voor doorstroom
naar het hbo.

Bronnen

Kans op werk
Uit vacatureonderzoek van Aequor (2012) blijkt
dat 30 procent van de bedrijven in de bloemendetailhandel het afgelopen jaar personeel heeft
aangenomen. In juni 2012 stond bij 11 procent
van de bedrijven een of meer vacatures open.
Tot half 2013 verwacht 14 procent van de
bedrijven personeel aan te nemen.
In de tuincentrumbranche/groene detailhandel
heeft 37 procent van de bedrijven vorig jaar
personeel aangenomen. In juni 2012 waren er
bij 18 procent van de bedrijven vacatures.
23 procent van de bedrijven verwacht voor half
2013 nieuw personeel aan te nemen.
Hoe staat het met de kans op werk voor de
gediplomeerden? Als we kijken naar het arbeidsmarktperspectief voor een in 2011 gediplomeerde in de komende vier jaar? Dan blijkt dat
er in de bloemendetailhandel ruim voldoende
kansen zijn voor gediplomeerden op niveau 4,
voldoende kansen op niveau 3 en geringe
kansen voor gediplomeerden op niveau 2. In de
groene detailhandel zijn de kansen op werk ook
op niveau 2 en 3 goed. ■
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Zie ook www.aequorfacts.nl
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