Vraag nummer
Fase 1 - Onderzoek & voorbereiding
I. Ken je keten
1.1 Neemt u af uit een risicoland?
1.2 Welke landen zijn dit?
1.3 Uit welke regio komen de bloemen?
2.1 Kent u de naam van de
producent(en)?
2.2 Hoeveel mensen werken bij de
producent(en)?
2.3 Hoelang neemt u al af van de
producent(en)?
2.4 Hoeveel procent van de totale
productie van de producent neemt u
af?
2.5 Heeft u de producent(en) bezocht?
3 Welke sociale certificeringen heeft de
producent(en)?
4.1 Heeft u onderzocht of uw
inkoopbeleid negatieve gevolgen heeft
voor de producent(en) en de
arbeidsomstandigheden van de
werknemers?
4.2 Heeft u uw inkoopbeleid aangepast
om deze negatieve gevolgen voor de
werknemers van de producent te
verbeteren?
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Toelichting

4.3 Worden inkopers voor het inkopen
van sociaal duurzame producten
beloond?
II. Lonen
1. Hebben de werknemers op het
bedrijf van uw producent(en) een vast
contract of een tijdelijke aanstelling?
2.1 Weet u wat de lonen zijn bij de
verschillende laagstopgeleide functies?
2.2 Weet u wat het leefbaar loon is voor
de regio/het land waar u rozen koopt?
2.3 Hoe zou u de lonen van de
laagstbetaalde functies inschalen?
Fase 2 - Lonen
III. Stakeholders
1. Gaat u samen met stakeholders
stappen zetten richting een leefbaar
loon voor rozen?
2. Met welke stakeholders heeft u actief
gesproken over leefbaar loon en
betrokken bij uw leefbaar loon
plannen?
3. Met welke ketenpartner en/of
stakeholder heeft u concrete afspraken
gemaakt om samen te werken richting
een leefbaar loon?
IV. Implementatie
1.1 Heeft u leefbaar loon opgenomen in
uw CSR-beleid of beleidsverklaring?
1.2 Heeft u een doelstelling
geformuleerd op het gebied van
leefbaar loon?
2.1 Gaat u in 2019 een pilot opzetten
voor leefbaar loon voor rozen uit
Afrika?
2.2 Beschrijf in het kort hoe deze pilot
eruit gaat zien.
2.3 Heeft u een tijdspad waarin de
lonen van de medewerkers die bij de
producent werken worden verhoogd
richting leefbaar loon?
Fase 3 – Een leefbaar loon
Krijgen de werknemers bij de
producent(en) waar u uw rozen
inkoopt, een leefbaar loon?
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VI. Communicatie
1.1 Is uw beleid over leefbaar loon voor
iedereen toegankelijk?
1.2 Heeft u alle stakeholders actief
geïnformeerd over uw leefbaar loon
aanpak?
2.1 Staat op de wikkel van de bloemen
en planten iets over leefbaar loon?
2.2 Ligt er communicatie- of
promotiemateriaal met het onderwerp
leefbaar loon bij de bloemen- en
planten afdeling?
2.3 Wordt er op/rond speciale dagen
gecommuniceerd over leefbaar loon?
2.4 Staat er op de corporate website
iets over leefbaar loon?
2.5 Worden social media ingezet om
consumenten en/of het publiek te
informeren over leefbaar loon?
VII. Overig
Heeft u stappen ondernomen richting
een leefbaar loon op andere producten
uit de productcategorie bloemen en
planten?
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