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BIJENCAO 
Deze arbeidsovereenkomst cao voor bijen is met veel 

zorgvuldigheid samengesteld door Bee in Balance en 

Vakbond voor Dieren. Desondanks kunnen beide partijen 

niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan 

door het gebruik van deze cao.  
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WOORD VOORAF 
Deze cao is afgesloten tussen de werkgever Bee in Balance en de vertegenwoordiger van de 

werknemers, de bijen, de Vakbond voor Dieren. De cao is van toepassing op de bijen die als 

medewerker van Bee in Balance zorg dragen voor het bestuiven van onze gewassen.  

Het doel van de cao is ervoor zorgen dat bijen een gezonde en veilige werk- en leefomgeving krijgen 

waarin zij kunnen werken, wonen, rusten, eten en plezier maken zodat zij hun waardevolle diensten, 

bestuiving, kunnen blijven uitvoeren. 

Alle bijen van Bee in Balance zijn lid van de Vakbond voor Dieren. Deze bijencao geldt voor 2 jaar en 

gaat in op 1 januari 2022. Om de artikelen in deze cao nu en in de toekomst te kunnen waarborgen en 

optimaliseren onderhandelt de Vakbond voor Dieren namens de bijen om hun bestaan ieder seizoen 

aangenamer te maken. 

Deze cao geldt voor alle bijen die bij Bee in Balance in dienst zijn, zowel bijen in volken als solitaire 

bijen. Onder bijen in volken vallen honingbijen en hommels. Onder solitaire bijen vallen alle andere 

bijen die leven op Bee in Balance land.  

We beschouwen het bijenvolk als een zelfsturend superorganisme waarin iedere bij, koningin, dar of 

werkster net zo belangrijk is als het werk dat zij leveren. Het belang van de werknemers staat altijd 

voorop. De werkwijze van de bijenverzorgers zijn, wat de honingbij betreft, niet gericht op een 

maximaal winnen aan bijproducten. Het eventuele oogsten van honing, stuifmeel, was of propolis 

wordt gezien als een leuke bijkomstigheid maar zal nooit de boventoon voeren in werkmethodes.  

Deze cao is dynamisch. Iedere twee jaar vinden nieuwe onderhandelingen plaats. Maar omdat we 

geen tijd te verliezen hebben, zullen we nieuwe onderzoeksresultaten in bijvriendelijke werkwijzen, zo 

snel en accuraat mogelijk in de cao op te nemen.  
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CAO 
ARTIKEL 1. CONDITIES OP ORDE 

- De leef- en werkomgeving van de werknemers is direct afhankelijk van de leefkwaliteit van de 

omgeving. Daarom streven we ernaar de milieucondities, inrichting en beheer en gebruik van 

de omgeving op orde te stellen
1
.  

- De leefgebieden worden onafhankelijk getoetst op basis van de NL Greenlabel methode voor 

de beoordeling van de integrale duurzaamheid. 

ARTIKEL 2. WERKZAAMHEDEN 
- De voornaamste taak van de werknemer is zorgen voor bestuiving en kleur brengen aan het 

landschap. De honingbij zorgt naast bestuiving ook voor honing en andere bijproducten 

waarvan enkel het overschot voor werkgever is.  

- De werknemer werkt nauw samen met andere bijen zodat de meest optimale vorm van 

bestuiving in natuur en cultuurgebieden plaatsvindt. Bee in Balance zorgt voor een juiste 

balans in honingbijen, hommels en solitaire bijen op Bee in Balance Land.  

ARTIKEL 3. ARBEIDSTIJDEN 

- De werknemer krijgt de volledige autonomie om zelf haar arbeidstijden te bepalen. We gaan 

uit van de eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Werknemer werkt in ieder geval 

tussen zonsopgang en zonsondergang, bij een temperatuur boven de 10 graden en als het 

droog is.  

  

                                                           
1 Zie Bijlage 1. Toolkit Veilig & Gezond werken 
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ARTIKEL 4. VRIJE TIJD 
- De werknemer krijgt de volledige autonomie om zelf haar werk- en vrijetijdsindeling te 

bepalen.  

- De leef- en werkomgeving bevindt zich op dezelfde locatie. Daarom wordt er alles aan gedaan 

de locatie zo mooi en bijvriendelijk mogelijk in te richten zodat er met plezier gewerkt en 

geleefd wordt. Het belang van de werknemer gaat hierbij boven het belang van de werkgever.  

ARTIKEL 5. PENSIOEN 
- Elke medewerker heeft haar ikigai

2
 gevonden. Als pensioenscompensatie worden er extra 

drachtplanten in de directe omgeving geplant om vlieguren te beperken en de balans tussen 

werk en rust in orde is.  

ARTIKEL 6. HUISVESTING 
- Alleen indien er voldoende voedsel is voor zowel solitaire bijen als honingbijen, wordt er 

huisvesting voor honingbijen geplaatst. 

- De werknemer wordt gehuisvest in natuurlijke materialen. Bij voorkeur van hout (red ceder), 

leem of stro.  

- Bijgebouwen krijgen een extra check op splinters en ander materiaal dat de werknemer 

mogelijk kan beschadigen.  

- Er worden geen schadelijke stoffen of chemicaliën op het bijgebouw aangebracht. Natuurlijke 

oliën en stoffen op waterbasis zijn toegestaan.   

- Er is voldoende mogelijkheid om in de grond te nestelen. 

- De vorm van het bijgebouw past bij de natuurlijke huisvesting van de werknemer. 

o In geval van bijen in volken: een horizontale of verticale groeimogelijkheid is mogelijk 

o In geval van solitaire bijen: verschillende modules die passen bij de gewenste 

huisvesting van diverse bijensoorten die goed samenleven.  

- Bijgebouwen bevatten een veilige en natuurlijke nestelgelegenheid. 

o Voor solitaire bijen geldt dat het bijgebouw minimaal 15 centimeter diep is  

- Het bijgebouw garandeert een goede isolatie en ventilatie. 

- Bijgebouwen staan op de meest ideale plek voor bijen, wat betekent dat: 

                                                           
2 Japans begrip dat de reden voor je bestaan aangeeft. Het staat voor een obsessief verlangen naar iets, de reden waarvoor je 
elke ochtend je bed uitkomt. Wanneer je van deze intrinsieke drijfveer in het leven je werk kan maken, hoef je nooit met 
pensioen. 
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o Bijgebouwen voor bijen in volken niet op donkere of vochtige plaatsen staan, maar 

ook niet pal in de zon. 

o De vliegopening van bijgebouwen voor honingbijen wordt bij voorkeur geplaatst op het 

oosten of zuiden.  

o Bijgebouwen voor solitaire bijen geplaatst worden op het zuiden. 

- Bijgebouwen worden zoveel mogelijk met rust gelaten. 

- De constructie waarop bijgebouwen worden geplaatst, zijn zo nodig voorzien van spanbanden 

zodat de bijgebouwen veilig en weersbestendig zijn.  

ARTIKEL 7. TRANSPORT  

- Bijen in volken worden zo stressvrij mogelijk vervoerd.  

o De ramen staan verticaal in de rijrichting 

o Transport duurt zo kort mogelijk, maar maximaal 2 uur. 

o Vervoer vindt zo vroeg of laat mogelijk op de dag plaats, bij voorkeur voor of na 

zonsondergang.  

o De chauffeur rijdt met beleid, zonder al te veel te remmen en op te trekken 

- Warmlopen wordt te allen tijde vermeden: 

o Er is voldoende mogelijkheid tot ventilatie (open bodem) zodat warme lucht en 

koolzuurgas afgevoerd kan worden en vervangen door koele zuurstofrijke lucht. 

o Er wordt gebruik gemaakt van een reisraam bij lange afstanden of bij ongunstige 
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omstandigheden. 

o Er wordt water gesproeid via de ventilatieopening in het bijgebouw of een uitgebouwd 

raam met water in het bijgebouw geplaatst bij warme temperaturen. 

o Er is voldoende ruimte in het bijgebouw zodat werknemers met voldoende 

tussenruimte op de raten kunnen zitten.  

 

ARTIKEL 8. VOEDSEL 
- Gedurende het hele seizoen zijn drachtplanten in aantal en soorten voldoende aanwezig en 

goed bereikbaar. 

- Drachtplanten ingeplant door werkgever zijn gifvrij en biologisch.  

- Om te voorkomen dat er enige residuen van giffen op planten zitten voorkomende uit 

productie / kweken worden planten te allen tijde aantoonbaar duurzaam gekweekt en bij 

voorkeur lokaal en inheems. Onder aantoonbaar duurzaam valt NL Greenlabel gecertificeerd 

en biologisch. 

- Planten en producten zijn beoordeeld door de NL Greenlabel methode van integrale 

duurzaamheid en beschikken over een geldig duurzaamheidpaspoort.  

- In de directe omgeving is voldoende beschikbaar voedsel te vinden, waarbij rekening wordt 

gehouden met andere bestuivende insecten.  

- Binnen een straal van 300-500 meter is specifiek voedsel te vinden voor specifieke solitaire 

bijen. 

- In geval van honingbijen geldt: 

o Enkel het overschot aan honing wordt geoogst.  

o Werknemers overwinteren op eigen honing. Bij een tekort aan eigen geproduceerde 

honing, wordt er bijgevoerd met suikerdeeg of suikerwater. Dit wordt gemeld aan de 

Vakbond voor Dieren. 

ARTIKEL 9. WERKOMSTANDIGHEDEN  
- Werkgever streeft ernaar de werkplek van werknemer gifvrij en vrij van chemicaliën te houden. 

Voordat werknemer aan de slag gaat, wordt er onderzoek gedaan.
3
 

- Gedurende de werkdag vinden werknemers niet alleen gewassen om te bestuiven, maar ook 

een grote variëteit aan andere drachtplanten om de benodigde vitamines en mineralen in 

binnen te krijgen.  

                                                           
3 Zie Bijlage 1. Toolkit Veilig & Gezond werken 
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ARTIKEL 10. ZIEKTES, VERZUIM EN STERFTE 
- Bijenverzorgers van honingbijen houden de omgeving in de gaten en maken een notitie in de 

kastkaart bij veel  sterfte. Bij veel sterfte worden dode bijen naar onderzoekscentra gestuurd 

voor nader onderzoek en gemeld bij de Vakbond voor Dieren.  

- Er wordt enkel gebruik gemaakt van natuurlijke middelen tegen ziektes.  

- Bij geen of heel weinig aanwezigheid van solitaire bijen en hommels op de betreffende 

locaties, wordt nader onderzoek gedaan naar de reden van afwezigheid.  

- Voor honingbijen geldt: 

o Het volk heeft een eigen ziekenzorg waarbij het volk zelf de volledige autonomie krijgt 

om individuele zieken te verzorgen.  

o Het bestrijden van de varroamijt gebeurt doordacht met enkel organische zuren of 

roofmijten.  

o De bijenverzorger krijgt de autonomie om actie te ondernemen in termen van 

bijenvolksgezondheid wanneer Amerikaans Vuilbroed is geconstateerd. Tevens meldt 

hij/zij dit bij Meldpunt Dierziektes en Vakbond voor Dieren.  
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ARTIKEL 11. ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- In geval van honingbijen en hommels krijgt het volk de volledige autonomie zelf te bepalen 

welke bij arbeidsongeschikt is en welke maatregel daarbij past.  

- Solitaire bijen krijgen de volledige autonomie zelf te bepalen wanneer zij arbeidsongeschikt 

zijn en welke maatregel daarbij past.  

ARTIKEL 12. LICHAMELIJKE INTEGRITEIT 
- Werknemers worden zoveel mogelijk in hun natuurlijke staat van zijn gehuisvest en verzorgd, 

waarbij de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang gaat. 

- Het plaatsen en vervangen van modules in het bijgebouw voor solitaire bijen en hommels 

gebeurt doordacht en voorzichtig. 

- Voor honingbijen geldt: 

o Koningin wordt niet gemerkt met plaatjes met lijm. Haar vleugels worden ook niet 

afgeknipt.  

o Het terugplaatsen van honing- en broedkamers gebeurt met zorg zodat zo min 

mogelijk werknemers bekneld raken tussen de kamers.  

o Er wordt geen stuifmeelrooster voor de opening van de vliegplank geplaatst. 

- Zwermen is een natuurlijk proces voor honingbijen. Echter is de kans dat een bijenvolk in de 

natuur overleeft in Nederland erg klein. Bijenverzorgers zijn alert op zwermpotentie en mogen 

actie ondernemen om zwermen te voorkomen volgens de werkwijze opgesteld door 

werkgever en Vakbond voor Dieren.  

ARTIKEL 13. BELONING 

- Er worden diverse Bee in Balance landjes opgericht waar gifvrije drachtplanten worden geplant 

die het gehele jaar voedsel bieden aan bestuivende insecten.  

ARTIKEL 14. TAAL/COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER 

- Communicatie tussen bij en bijenverzorger is belangrijk, waarbij het uitgangspunt van de bij of 

bijenvolk leidraad is in de te nemen stappen.  

- De omgeving rondom de Bee in Balance landjes wordt ingelicht van de werkzaamheden van 

de nieuwe bewoners. 
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ARTIKEL 15. LOCATIE  
- In de directe omgeving geen grote landbouwbedrijven zijn die pesticiden gebruiken of 

insectonvriendelijk handelen. 

- Bijgebouwen staan op minimaal 100 meter afstand van kruispunten, drukke wegen en 

windmolens.  

ARTIKEL 16. BIJENVERZORGER  
- Bijenverzorgers hebben een opleiding tot imker gevolgd waarbij aandacht is besteed aan 

natuurlijk imkeren en communicatie met werknemers. 

- Bijenverzorgers zorgen te allen tijde voor stressvrije handelingen.  

- Bijenverzorgers hanteren kastkaarten 

- Bijenverzorgers voldoen aan de werkprocedure opgericht door Bee in Balance en de Vakbond 

voor Dieren. 

Veel onderdelen in de bijencao zijn gebaseerd op op het rapport Basiskwaliteit Natuur. Dit rapport van 

o.a. Naturalis Biodiversity Center, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit en 

Research, richt zich op het inrichten van een landschap waarbij de voor dat landschap karakteristieke 

soorten algemeen zijn en blijven en richt zich op systeemherstel op landschapsschaal. 
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BIJLAGE 1. TOOLKIT VEILIG EN GEZOND WERKEN 

HOE KRIJGEN WE DE LEEF- EN WERKOMGEVING VAN DE BIJ OP ORDE? 

Werkgever brengt de huidige leef- en werkomgeving inzichtelijk door middel van een 0-meting op de 

thema’s aanwezigheid van voedsel en gifmonitoren.  

- NL Greenlabel verzorgt een onafhankelijke nulmeting van de bestaande situatie/ontwerp en 

levert de bewijslast dat het Bee in Balance Land maximaal scoort op biodiversiteit. 

- Er vindt een visuele inspectie plaats en een habitatscan 

- Wanneer er vreemde zaken worden gesignaleerd, vindt er nader onderzoek plaats. 

- We bieden een checklist om te achterhalen hoe de huidige hovenier omgaat met planten en 

gif. 

Zodra de 0-meting inzichtelijk is, kijken we hoe we de condities kunnen verbeteren en op orde stellen.  

- Werkgever neemt verzorging huidige planten op zich of er gaat een brief naar hovenier met 

welke middelen wel niet gebruikt mogen worden. 

- Brief naar de buurt met de mededeling dat er nieuwe werknemers op het terrein werkzaam zijn 

en checklist hoe ze het terrein beter kunnen inrichten voor bijen. Brief naar gemeente en 

parkbeheerder met de mededeling dat nieuwe werknemers in de omgeving werkzaam zijn en 

checklist hoe ze het terrein beter kunnen inrichten voor bijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bee in Balance 



 

 

 
 

                                     

 
 

10 
 

BIJLAGE 2. OVER DE INITIATIEFNEMERS 

Over de bijencao 

De bijencao is de collectieve arbeidsovereenkomst tussen de bijen van Bee in Balance en Vakbond 

voor Dieren. Als werkgever van ruim 10 miljoen bijen heeft Bee in Balance een grote verantwoording 

voor een gezonde en veilige werkomgeving. Bee in Balance, Vakbond voor Dieren en verschillende 

bijenexperts keken samen naar hoe ze het voor de werknemers zo aangenaam mogelijk kunnen 

maken. De bijencao bevat vergelijkbare onderdelen als een cao voor menselijke werknemers. We 

kijken naar werktijden, leefomgeving en ziekteverzuim. Vakbond voor Dieren zorgt voor nalevering van 

afspraken uit de bijencao. De bijencao is onderschreven door o.a. Naturalis, Kenniscentrum EIS, 

Groene Cirkels Bijenlandschap, De Bijenstichting en NL Greenlabel.  

Over Bee in Balance 

Bee in Balance is het eerste bouwbedrijf ter wereld dat bouwt en zorgt voor bijen. We 

veranderen radicaal bedrijfsterreinen en gebouwen van betonnen jungle en groene sahara in 

bijenoases. Hier huisvesten we bijen op dezelfde professionele manier als mensen zodat zij gezond en 

veilig kunnen werken, wonen, rusten, recreëren en plezier maken. Deze zogenaamde Bee in Balance 

landjes vormen de verbindingsweg in de natuur inclusieve stad. Met deze missie zorgt Bee in Balance 

ervoor dat de bij haar waardevolle plek terug krijgt in onze maatschappij en de ruimte krijgt die ze 

verdient.   

Over Vakbond voor Dieren 

Vakbond voor Dieren streeft naar erkenning van (een vorm van) arbeidsrechten voor werkende dieren. 

Daarmee doen wij niets anders dan waar de traditionele vakbonden ooit voor op zijn gericht: het 

streven naar een eerlijke machtsbalans tussen werkgever en werknemer op de werkvloer. Ook wij 

strijden voor betere arbeidsomstandigheden. Werkende dieren hebben recht op een veilige leef- en 

werkomgeving, vrije tijd en pensioen. Zwangerschap- én ouderschapsverlof is eveneens een thema. 

Daarnaast wil de Vakbond voor Dieren aandacht voor (het limiteren van) de productiecapaciteit van de 

dieren.   
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HET HELE SEIZOEN 
DOOR BIOLOGISCH  
EN GIFVRIJ VOEDSEL 

HUISVESTING IS VEILIG, 
SPLINTERVRIJ EN BIEDT 
VOLDOENDE RUIMTE 

LICHAMELIJKE 
INTEGRITEIT WORDT 
GEWAARBORGD 


