
  

 
 
Uitnodiging informatiesessie over de te uitvoeren IMVO-Wetgeving. 
 
Beste Groothandelaar en Kweker 
 
In navolging van ons informatieve Webinar van 12 december jl. over de aanstaande Europese 
IMVO-wetgeving rondom duurzame bedrijfsvoering die in veel Europese landen al vanaf 2023 van 
kracht zal gaan, nodigen wij u graag uit voor een praktische online vervolgsessie op dinsdag 7 juni 
van 15:00-16:30: 
 

Duurzame verantwoorde bedrijfsvoering en ketentransparantie – stap 1 en 2. 
 

Hoe begin je als Groothandelaar? En wat kun je verwachten als Kweker? 
 
Een belangrijk onderdeel van duurzame verantwoorde bedrijfsvoering is met een moeilijk woord 
‘Due Diligence’, wat in het Nederlands ‘gepaste zorgvuldigheid’ betekent. Hierbij draait het erom 
dat u als onderdeel van de sector en als bedrijf goed inzichtelijk heeft wat de risico’s voor mens 
en milieu zijn binnen uw keten en dat u hier acties op onderneemt. Kortom, Due Diligence vraagt 
om ‘ketenverantwoordelijkheid’ door middel van ‘ketentransparantie’.  
 
De eerste schakel in onze keten die met ketenverantwoordelijkheid te maken krijgt is de 
Groothandel. Zij zal van haar klanten (oa de Retail) en de overheid de vraag krijgen aan te tonen 
dat aan haar producten geen risico’s op het gebied van milieu- en mensenrechtenschendingen 
kleven. Het spreekt voor zich dat deze vraag verder terug de keten in gaat, dus uiteindelijk krijgt 
iedere leverancier/kweker hiermee te maken.  
 
In deze praktische sessie zoomen we in op stap 1 en 2 van ketenverantwoordelijkheid:  
 
Dat betekent voor de Groothandelaar dat we ingaan op de vragen:  
 

1. Hoe en waar begint u met het toepassen van ketenverantwoordelijkheid? 
2. Welke algemeen bekende risico’s zijn er in onze keten? 
3. Hoe brengt u uw eigen risico’s in kaart? 
4. Hoe kunt u deze risico’s afdekken / verminderen / monitoren? 

 
Als kweker zult u ook vragen van uw klanten krijgen over welke risico’s aan uw product kleven en 
hoe u deze heeft afgedekt of gaat verminderen. Daarom zullen wij voor de Kweker meer ingaan 
op welke vragen hij/zij van de handel kan verwachten en hoe hij/zij hierop kan anticiperen: 
 

1. Met welke sectorrisico’s kun je als kweker te maken krijgen? 
2. Hoe kun je deze risico’s afdekken dan wel verminderen? 
3. Hoe draagt Footprinting bij aan een duurzamere en kosten efficiënte bedrijfsvoering en 

waarom is het verstandig daar nu al mee te beginnen? 
 
Als betrokken deelnemers binnen FSI en het IMVO-convenant sierteeltsector, werken 
Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland (RFH), Tuinbranche Nederland en de Vereniging van 

https://www.vgb.nl/


Groothandelaren in Bloemisterijproducten (VGB), nauw samen om de verduurzaming binnen 
onze mooie sierteeltsector vorm te geven. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om u tijdig 
te informeren over dit onderwerp en waar mogelijk te helpen hoe hier mee om te gaan binnen 
uw bedrijf.  
 
Wij nodigen u daarom gezamenlijk uit om deze vervolgsessie bij te wonen. Wees tijdig 
voorbereid en meld u daarom vandaag nog aan voor onderstaande online bijeenkomst: 
 

• Duurzame verantwoorde bedrijfsvoering en ketentransparantie stap 1 en 2; Hoe begin 
je als Groothandelaar? En wat kun je verwachten als Kweker? 

• Wat: Online event i.s.m. IMVO Sierteelt, FSI, IDH. 

• Voor wie: Groothandelaren en telers in de Sierteelt keten 

• Wanneer: Dinsdag 7 juni van 15:00-16:30  

• Registratie via deze link: 
https://idh.zoom.us/meeting/register/tZYkcOqoqDspHdPUM3iiogn9GsWP8smCIb8k  

• Na het klikken op de link vult u eerst uw gegevens in en komt u vervolgens op een 
pagina met een persoonlijke inlog link (zoals onderstaande afbeelding) 

• Sla deze persoonlijke link op door te klikken op “add to calendar”, en hem 
vervolgens in je Outlook op te slaan als normale vergadering. 

 
Wij hopen u op deze dag te zien! 
 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: 

• Glastuinbouw Nederland: Quincy von Banniseht 
(QvonBannisseht@glastuinbouwnederland.nl)  

• Royal FloraHolland: Nikki Hulzebos (nikkihulzebos@royalfloraholland.com)  

• Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten: Floor Schamp 
(fschamp@vgb.nl)  
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