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Aalsmeer, 11 november 2021 

Betreft : Uw brief van 28 oktober 2021 over de bedrijfs-cao Plantion 

Beste heer Brandenburg, 
 
Hierbij reageer ik op de brief van 28 oktober, ondertekend door uzelf, Souleiman Amallah, Ellen 
Jonker en Marjolein Dobbelaar, met betrekking tot de door Plantion afgesloten bedrijfs-cao.  
 
De VBN heeft twee leden/coöperaties: Royal FloraHolland en Plantion. De VBN heeft, zoals in de 
statuten is beschreven, tot doel het behartigen van de belangen van de leden (en hun leden) en 
het bevorderen van de afzet van de bloemisterij-producten. Dit doet de VBN door lobby en het 
vertegenwoordigen van de leden bij de overheid, sector-organisaties, relevante 
samenwerkingsverbanden etc.  
 
Zowel Royal FloraHolland als Plantion zijn zelfstandige rechtspersonen. Zij zijn ook zelf 
verantwoordelijk voor de invulling van hun werkgeverschap. Daartoe behoort het afsluiten van 
een bedrijfs-CAO. Plantion heeft voor het afsluiten van de nieuwe CAO gekozen voor AVV en 
inmiddels is de nieuwe CAO ook met AVV afgesloten.  
Bij Royal FloraHolland is de afgelopen periode met FNV en CNV vorm en inhoud gegeven aan 
de nieuwe CAO. Ook daar is resultaat geboekt en hebben alle partijen met het eindresultaat 
ingestemd.   
 
Het invullen van het werkgeverschap, waaronder het afsluiten van de bedrijfs-cao, is dus de 
verantwoordelijkheid van de leden van de VBN zelf. De VBN heeft geen (bedrijfstak-)CAO en 
daarmee komt dit onderwerp dan ook niet op de bestuursagenda van de VBN. Wel bespreken we 
daar, in lijn met het eerder genoemde doel van de VBN, de arbeidszaken die de gehele sector 
betreffen. Dat zijn veelal de onderwerpen die op de agenda’s van de regionale Greenports staan 
en van het IMVO convenant sierteeltsector.  
 
Met bovenstaande hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat het niet de rol en het mandaat is van 
de VBN om zich uit te spreken over of te mengen in de CAO onderhandelingen van Plantion.  

Met vriendelijke groet,  

 
 
Stefanie Miltenburg  
Secretaris VERENIGING VAN BLOEMENVEILINGEN IN NEDERLAND 
 
Cc: Dhr. S. van Schilfgaarde en dhr. A. van Kruijssen  


