Sustainability in the flower supply chains
Voor tekst in het Nederlands, zie volgende pagina.

Cross-curricular course connections: Business studies,
Economics, English
How a beautiful flower in your local shop can make lives
thousands of miles away more beautiful.
A rose is a symbol for many occasions, celebrations and moods. But in some regions, the rose
also has an expensive, unnatural or unsustainable image. Roses can grow in different regions of
the world, depending on the climate and type of rose, and, therefore, rose breeders/traders
have to adapt their processes when growing, supplying and trading etc. How can you make sure
that the roses are going to bloom at the home of the consumer for more than a week, are
appropriate for the occasion, have a minimum environmental impact and serve a living wage for
all people involved in the value chain? This and other questions can be researched. The case can
be written in Dutch or English. Contacts with rose breeders/traders can be provided by IBFF.
Sources and links:
www.cbi.eu
www.impactinstitute.com
www.trueprice.org
www.globallivingwage.org
Possible research questions:
- What can you do to improve the living wage of rose farmers in Kenya?
- How will choosing local flower breeders improve the lives of people in Kenya?
- What sort of competition could you face when entering the rose market?
- How can we minimize the impact of rose transportation on the environment?
- How can the expensive and unnatural image that roses have in the UK be improved?
Visit International Business in Food and Flowers (IBFF).
If you want to choose a subject for your secondary school project in the field of International
Business in Food and Flowers, we welcome you to visit us. As part of this special project work
process, we can offer you:
• a visit to an open day;
• an orientation day and some IBFF classes;
• the chance to enjoy the company of a student or teacher that will brainstorm with you and
advise you during your project work.
On our site, you can find more subjects for your project work.
This topic is offered by the Bachelor International Business in Food and Flowers.
For any questions, you can contact: linda.vanharen@hvhl.nl

Duurzaamheid in de bloemenketen
For English text, see the top of the page.

Aansluitende vakken: bedrijfseconomie, economie, Engels
How a beautiful flower in your local shop can make lives
thousands of miles away more beautiful.
De roos staat symbool voor vele gelegenheden, feestdagen en ook gevoelens. Maar in sommige
regio’s heeft de roos ook een duur of onnatuurlijk imago en wordt aan de duurzaamheid
getwijfeld. Rozen groeien in verschillende regio’s over de wereld. Afhankelijk van het klimaat en
de soort is er een verschil in wat een roos nodig heeft en ook een verschil in de transportmogelijkheden. Hoe kun je ervoor zorgen dat een roos meer dan een week mooi blijft in de vaas
bij de consument, past bij een bepaalde gelegenheid, zo min mogelijk impact heeft op het
klimaat en een eerlijk loon biedt voor iedereen in de bedrijfskolom? Deze en andere vragen
kunnen onderzocht worden. Het profielwerkstuk kun je in het Nederlands of Engels schrijven.
Contacten met telers of handelaren in rozen kunnen door de opleiding IBFF verzorgd worden.
Bronnen en links:
www.cbi.eu
www.impactinstitute.com
www.trueprice.org
www.globallivingwage.org
Mogelijke onderzoeksvragen:
- Wat kun je doen om het loon van rozentelers in Kenia te verbeteren?
- Op welke manier zal het kiezen voor een lokale bloem de levens van inwoners van
Kenia verbeteren?
- Welke concurrentie is er als je de markt voor rozen wilt betreden?
- Hoe kan de impact van rozentransport op het milieu beperkt worden?
- Hoe kan het dure en onnatuurlijke imago van rozen in Engeland verbeterd worden?
Kom langs bij onze studie International Business in Food and Flowers (IBFF).
Als je kiest om een profielwerkstuk op het gebied van International Business in Food and
Flowers te maken, dan nodigen wij je van harte uit om bij onze studie te komen kijken. Voor het
speciale profielwerkstuk traject zijn er de volgende mogelijkheden:
• Doe mee aan de open dag.
• Loop een dag mee en volg een aantal IBFF colleges.
• Maak een afspraak met een docent of student zitten die met je meedenkt en je adviseert
gedurende je project.
Voor meer profielwerkstuk onderwerpen, ga naar onze profielwerkstukpagina.
Aangeboden door de bachelor International Business in Food and Flowers.
Heb je een vraag? Neem contact met ons op via: linda.vanharen@hvhl.nl

