Plan van aanpak risicoproducten

Rozen

Product/ingrediënt: Rozen
Herkomst: 		
Kenia

De afgelopen decennia is de export van rozen in Kenia erg gegroeid. Een groot deel
van de sector bestaat uit bedrijven die vanuit Nederland en elders uit Europa naar
Oost-Afrika zijn verplaatst. Daar liggen de arbeidslonen en water- en energiekosten
namelijk fors lager. De rozen van Jumbo komen ook uit Kenia. In 2018 hebben wij
de rozenketens uitgebreid in kaart gebracht en onze kwekers in Kenia bezocht. Er
zijn extra controles uitgevoerd op het gebied van social compliance en milieu. Naar
aanleiding van deze bezoeken is besloten om een project te starten om in deze keten
een verdere verdieping te maken.
Als opvolging van de bezoeken in 2018 hebben we in 2019 een verdiepende risicoanalyse uitgevoerd
om goed inzicht te krijgen in de risico’s. Uit de analyse blijkt dat onze leverancier en kwekerijen heel
transparant zijn en graag mee willen werken om omstandigheden te verbeteren. Er wordt al veel
gefaciliteerd voor medewerkers en ze doen veel om de social compliance certificering te overstijgen.
Op basis van de resultaten hebben we – mede op advies van Hivos – besloten om een social impact
scan uit te laten voeren op de twee Keniaanse rozenkwekerijen die leveren aan Jumbo. Deze worden
uitgevoerd in opdracht van Jumbo door The Impact Institute.

(Potentiële) risico’s:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Verhoogde kans op slechte werkomstandigheden zoals
-- lange werkdagen
-- mensenhandel
-- dwangarbeid (schuldslavernij)
Geen leefbaar loon
Kwetsbaarheid van vrouwen voor
-- onderbetaling en discriminatie
-- onveilige werkomstandigheden
-- seksuele intimidatie
Gevaar voor persoonlijke veiligheid en gezondheid door gebruik van bestrijdingsmiddelen en
onvoldoende beschermende kleding
Hoog watergebruik voor irrigatie
Overmatig gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
Onvoldoende afvalmanagement
Watervervuiling
Negatieve impact op de lokale gemeenschappen
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Onze aanpak
In 2018 zijn we begonnen met het uitvoerig in kaart brengen van de rozenketens. Een team van
Jumbo heeft ter plekke controles uitgevoerd ten aanzien van naleving van de vereisten voor goede
arbeidsomstandigheden en op het gebied van milieu. We werken uitsluitend met rozenfarms die
MPSG.A.P. of GlobalG.A.P. zijn gecertificeerd en SMETA geaudit op arbeidsomstandigheden (social
compliance). Per 1 januari 2020 zijn we als lid aangesloten bij het Floriculture Sustainability Initiative
(FSI 2020). Om na te gaan of met behulp van de certificering ook daadwerkelijk de risico’s zijn
afgevangen, zijn wij gestart met het plannen van de impact scans. Deze stonden gepland in maart,
maar in verband met het coronavirus worden deze op een later moment dit jaar gepland. We werken
hierin nauw samen met onze ketenpartners, the Impact Institute en de lokale NGO Ufadhili Trust.

Op de agenda in 2020
Medio 2020 verwerken we de uitkomsten van de social impact scans. Aan de hand van de
bevindingen bepalen we hoe verdere verbetering mogelijk is naast de bestaande certificering.
We kijken daarbij in het bijzonder naar het onderdeel leefbaar loon.
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