
COLUMN 1GROW

GROW
nr. 2
juni 2018
Het relatieblad  
van Royal FloraHolland

 “Lisianthus  
heeft de  
potentie  
om de top 3  
te halen”
Marco van de Werken 
Kwekerij De Heuve  

Rondetafel- 
gesprek over  
de ledenraad

Thema bedrijfs-
opvolging met  
lessen van een 
varkenshouder 
 



Kleurenfeest 
met 
pioenrozen

BEELDSCHOONGROW2

Beeldschoon

Kleurenfeest  
met pioenrozen
Van zachtpaars tot zuurstokroze en van romantisch wit tot donkerrood. 
Pioenrozen. Er bestaan duizenden soorten, alle met een eigen vorm, kleur  
en geur. Zo vind je ze met een enkele rij bloemblaadjes, maar er zijn ook 
robuuste exemplaren met een dubbele bloem. Voor ieder wat wils!

Liefde, geluk en gezondheid
Griekse mythologie, Paeon. Hij was een leerling van Asclepius, god van 
medicijnen en genezing. Volgens het verhaal werd Asclepius dodelijk  
jaloers op zijn leerling, en om Paeon te redden zou Zeus de jongen in een  
pioen hebben veranderd. Vandaag de dag staat de bloem voor liefde,  
geluk en gezondheid. Daarom zie je hem vaak in bruidsboeketten terug.  
Maar bruid of niet, van een bos pioenrozen wordt iedereen toch blij?
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Steven van Schilfgaarde heeft in 
interviews benadrukt dat hij Royal 
FloraHolland ziet als dienstverlener.  
In gesprek met hem wordt duidelijk  
wat hij bedoelt. “Dienstverlening 
begint met interesse in wat de klant 
beweegt. Om het begrijpen wat de 
vraag is achter de vraag.” 

De passie van

Steven

Dienstverlener is een breed begrip. Wat  
betekent het voor Royal FloraHolland?
“Kwekers en kopers zijn ondernemers die 
succesvol willen zijn. Hun bedrijfsvoering is  
direct gekoppeld aan onze dienstverlening.  
Zij moeten daarom altijd op ons kunnen rekenen. 
Als wij steken laten vallen, merken zij dat  
direct. Vandaar dat het verbeteren van onze 
dagelijkse dienstverlening de hoogste prioriteit  
is. Maar daar blijft het niet bij. Als kweker of 
koper vol inzet op digitalisering en wij zouden 
achterblijven, dan zet dat een rem op hun 
bedrijfsvoering. Dat laten we niet gebeuren. 
Daarom is het succesvol neerzetten van  
Floriday ook prioriteit.”

Doorvragen
“In de afgelopen maanden heb ik iedere week wel 
een werkbezoek afgelegd bij zowel een kweker 
als een koper. En niet alleen om te vragen hoe het 
gaat. Het is goed om te luisteren waar zij tegenaan 
lopen. Maar nog belangrijker is het om vragen te 
stellen. Als een klant om een oplossing vraagt, is het 
heel verhelderend om de waarom-vraag te stellen. 
Waarom wil je deze oplossing en wat wil je ermee 
bereiken? Dat kan leiden tot een andere oplossing, 
die wij misschien wel sneller kunnen realiseren. 
Ook dat is een aspect van dienstverlening. Het 
ontwikkelen van nieuwe diensten doe je vandaag de 
dag door met elkaar mee te denken en uiteindelijk 
ook mee te helpen. Het is dus niet, dit is ons 

“ We moeten  
constant blijven 
zoeken naar 
verbeteringen”
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Steven:  
“Ontwikkelen van 
nieuwe diensten  
doe je met elkaar” 

mandje met diensten, maar ook niet u vraagt en 
wij draaien.” Steven benadrukt het belang van een 
persoonlijke relatie als dienstverlener. “Je moet 
elkaar regelmatig in de ogen kijken. Als mailen 
de overhand krijgt, kom je niet meer toe aan 
doorvragen. Dat is een gemiste kans.” 

Rendement
“Het komt erop aan dat je elkaar scherp houdt.  
We moeten constant, stap voor stap, blijven 
zoeken naar verbeteringen. Ik zie dat kleine 
verbeteringen vaak een hoog rendement hebben. 
Het hoeft niet altijd groots en meeslepend. En als 
de impact van implementatie groot is, laten we 
het dan vooral heel zorgvuldig doen. Het mogelijk 

maken van één Integrale logistieke besturing (ILB), 
waarbij de logistieke systemen en processen op 
de verschillende locaties, uniform zijn, is een van 
onze drie prioriteiten. Het is ook een voorwaarde 
om nieuwe diensten zoals landelijk veilen mogelijk 
te maken. Zorgvuldige implementatie is essentieel, 
immers ons veilproces wordt hiermee elke dag 
effectief bestuurd. En dit gaat dus nog wel even 
duren. Maar kunnen we hierop in alle gevallen 
wachten? Nee, we moeten ook bijblijven in de markt, 
dus dat betekent dat we intussen ook kijken of we 
los van de standaard processen nieuwe diensten 
kunnen introduceren waar onze kwekers en kopers 
profijt van hebben.”

Servicegericht
“Een moderne dienstverlener zoekt de 
samenwerking met zijn klanten, in ons geval 
kwekers, kopers en andere dienstverleners op 
de marktplaats. Dat is ook de reden dat we 
hen intensief betrekken bij de ontwikkeling van 
functionaliteiten van Floriday, zoals de foto-app 
die binnenkort beschikbaar komt. Er hoort ook bij 
dat Floriday op elk soort apparaat  goed bruikbaar 
is. Laagdrempelig en toegesneden op ieder type 
gebruiker. Dat zijn we aan hen verplicht. We werken 
momenteel ook hard aan het sneller beantwoorden 
van vragen en klachten. Vlotte afhandeling moet 
vanzelfsprekend zijn en zorgen voor tevreden 
klanten. Van dit laatste moet iedereen in de 
organisatie doordrongen zijn en aan bijdragen. Zo 
kun je stap voor stap elke dag beter worden. Daar 
blijven we permanent aan werken, want helemaal 
klaar ben je nooit.” ←



William Heyl van bloemengroothandel 

Hoekhuis in Honselersdijk

Marinus Verschoor van Arie Verschoor BV, import, export en groothandel van bloemen

Linda de Groot, medewerker Zoeken 
en Correctie bij Royal FloraHolland
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Klant aan het woord

 Terugblik op de  
topdagen 
Het voorjaar is altijd een drukke tijd voor de 
hele sector. De logistieke motor draait dan op 
volle toeren. Wij gingen de vloer op en vroegen 
kwekers, klanten en medewerkers van Royal 
FloraHolland hoe zij de topdagen ervaren.

Ilona Rolloos en Maaike Ypeij. Medewerkers van Royal FloraHolland op de afdelingen Communicatie en Services Marketing
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Vader en zoon Zwaan  

van R&J Zwaan Flowers

Jan Ouwersloot, logistiek medewerker 

bij Royal FloraHolland in Rijnsburg

Joop Kouwenberg, medewerker 
produktreclamatie van Royal 
FloraHolland in Rijnsburg

Haimond Lovert, logistiek medewerker 

bij Royal FloraHolland in Naaldwijk

Gerard Heemskerk van Gerard 
Heemskerk Bloemenexport BV

Robert Talsma van bloemengroothandel Dingeman Hoek
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Op naar 2020

Hierover praten kwekers Robin 
van der Knaap (37 jaar), en Frans 
de Koning (27 jaar) met Servaas 
van der Ven (51 jaar). Robin is 
eigenaar van potplantenkwekerij 
de Wilgenlei in Bleiswijk, met ficus 
en hibiscus als hoofdteelt. “Ik 
zit in de pilot Ledenraad en de 
benoemingsadviescommissie. En, 
eerder zat ik in de Adviesraad. Ik 
denk dat ik goed zicht heb op wat 
er speelt.” Frans is mede-eigenaar 
van kwekerij Koningshof in Bleiswijk 
en kweekt snij-cymbidium. “Als 
ik tijd heb ben ik bij alle sessies 
van de pilot Ledenraad aanwezig 
en voorheen ook bij de sessies 
van Coöperatie 2020. Ik ben een 
‘gewoon’ lid en volgens mij een 
goede vertegenwoordiging voor  
de snijbloemen. Daarnaast ben  
ik bestuurslid bij Decorum.”

Servaas is MT-lid van 
Royal FloraHolland en daar 

verantwoordelijk voor alle 
commerciële activiteiten. 
“We hadden thuis begonia’s, 
kaapsviooltjes, en poinsettia’s; 
ik ben opgegroeid op een 
potplantenkwekerij. Ik werk nu 
26 jaar bij Royal FloraHolland. De 
verbinding tussen wat het bedrijf 
deed en wat er bij de kweker 
leefde was er onvoldoende. De 
eerste FPC, Gerbera in Naaldwijk, 
ben ik ooit begonnen om dit 
te verbeteren. ‘Je moet met je 
voeten in de kwekerij staan, maar 
met je hoofd in de directiekamer’. 
Die uitspraak van Bianca (van 
Eijk, deelnemer Jongerenraad – 
red.) vind ik wel mooi.”

Wat zijn de voordelen van een 
Ledenraad ten opzichte van een 
Adviesraad?
Robin: “Er is nu al enorm veel 
gebeurd. Bloemen en planten 
zijn binnen de pilot Ledenraad 

“Ledenraadsleden  
willen écht iets bereiken”
“De pilot Ledenraad is als een trein die op goede snelheid, 
in de juiste richting rijdt”, zegt Robin van der Knaap (lid 
pilot Ledenraad). En toch is de Ledenraad nog geen feit. 
Op 31 mei 2018 besluiten de leden van Royal FloraHolland 
over de definitieve invoering. Reden voor de redactie 
van GROW om een gesprek te organiseren. Vragen 
die centraal staan zijn: Wat is de meerwaarde van een 
Ledenraad? Hoe ziet de ‘noodrem’ eruit? Hoe gaat de 
afspiegeling in zijn werk? En welke tips zijn er voor leden 
om een goed besluit te nemen?

samengevoegd. De betrokkenheid 
is veel groter want kwekers 
praten nu met andere kwekers. 
Er staan andere onderwerpen 
op de agenda: we discussiëren 
nu voornamelijk op strategisch 
niveau; niet zo zeer operationeel. 
Ledenraadsleden willen écht 
iets bereiken en voelen zich 
persoonlijk verantwoordelijk voor 
vooruitgang. Hoewel Frans zeker 
gelooft dat er heel veel gebeurd 
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is, denkt hij toch dat een heleboel 
kwekers dat nog niet zien.

“Vooral als je thuis op het bedrijf 
bent en er weinig mee te maken 
hebt. De komst van de Ledenraad 
is toch weer een verandering; 
die zijn altijd een beetje eng. 
Maar, het is goed dat er straks 
een groep mensen is die zich 
erin verdiept heeft uiteindelijk 
de beslissingen neemt. Zij zijn 

“Je moet met je voeten in de 
kwekerij staan, maar met je 
hoofd in de directiekamer.”

gevoed door de achterban, door 
leden net als ik.” En, vult Robin 
aan: “De alternatieven die de 
leden nú hebben, zijn niet zo 
goed als wat ze gaan krijgen. 
Tijdens de consultatiesessies 
kunnen ze live praten met iemand 
van de veiling én een lid van de 
Ledenraad. En alle voorzieningen 
en ondersteuning die we krijgen 
zijn goed. Dat heeft mij het 
meest over de streep getrokken 
om achter deze vorm van de 
Ledenraad te gaan staan.”

Waar hebben jullie twijfels over?
Frans: “Ik ben bang dat er een 
kloof ontstaat tussen mensen 
die er middenin staan, en 
mensen die sessies overslaan 
en er misschien minder van af 
weten. De betrokkenheid van 
leden moet zo groot mogelijk 
blijven.” Servaas: “De Ledenraad 
is niet ideaal en niet de oplossing 

voor alles. Dat is de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) ook niet. 
Aan elk systeem zitten voor- en 
nadelen. De Ledenraad heeft als 
voordeel dat een groep mensen 
zich meer verdiept in een complex 
vraagstuk. Het nadeel daarvan is 
dat de afstand tussen die groep 
mensen en de rest groter wordt, 
dat gat moet je wel continue 
dichten. Maar, de problemen 
worden steeds complexer; met 
alleen ‘Ja’ of ‘Nee’ stemmen op  
de ALV kom je er niet meer.”

Noodrem – nut of noodzaak?
In het voorstel voor een 
Ledenraad ligt een aantal 
bevoegdheden niet bij de 
Ledenraad, maar blijft bij de 
leden. Naast het benoemen van 
de Ledenraad beslissen leden 
mee over een mogelijke fusie, 
splitsing, omzetting of ontbinding 
van de coöperatie. En kunnen 
leden een extra vergadering van 
de Ledenraad bijeenroepen. Zo 
beschikken de leden over een 
zogeheten noodrem. Robin: “De 
noodrem is de stem en de invloed 
van het collectief in de nieuwe 
opzet, en moet leden het comfort 
geven dat ze altijd nog baas zijn 
in eigen huis. Vanuit deze optiek  
is het een minimale voorwaarde.”
Servaas: “Zo’n noodrem is nuttig 
bij issues, en biedt comfort aan 
de leden. Ik vind het heel erg 
goed. In het huidige systeem 
is een extra ALV – zoals die 
over Beeldveilen planten - de 

Frans:  
“Er ontstaat een  
wij-gevoel in plaats  
van ‘jij’ en ‘ik’.”



Pilot Ledenraad in het kort
Royal FloraHolland is augustus 2017 gestart met een pilot Ledenraad

→ Samenstelling De pilot Ledenraad bestaat uit leden van de huidige 
adviesraden Bloemen en Planten. 
→ Doelen De betrokkenheid van leden vergroten, en het gesprek 
over coöperatieve thema’s tussen leden, directie en Raad van 
Commissarissen (RvC) verbeteren. De pilot is een test om te kijken 
hoe een ledenraad kan helpen om ledenconsultatie te verbeteren  
én te continueren. 
Tijdens deze sessies discussiëren leden over belangrijke strategische 
thema's. De uitkomsten vormen de basis voor het gesprek dat de 
ledenraad voert met de directie.
→ Wensen van de leden Leden willen meer informatie over het profiel 
van een ledenraad, en hoe het benoemingsproces verloopt. Ook 
vinden ze het belangrijk dat de ledenraad een goede afspiegeling is 
van het ledenbestand.
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Op naar 2020

noodrem.” Frans: “De noodrem 
is voor het vertrouwen van de 
leden heel goed. Ik vind het wel 
zorgwekkend dat mensen pas om 
vijf voor twaalf aan de noodrem 
trekken.” Servaas: “Als je in de 
trein aan een noodrem trekt dan 
ligt de helft van de mensen met 
een gebroken been in de trein. De 
noodrem is voor de leden eigenlijk 
een extra station. Je kunt dan 
uitstappen en je extra laten 
informeren. Hierna kun je al dan 
niet weer op de trein stappen.  
Je bent niet per definitie tegen  
de plannen maar je vraagt wel  
om extra bezinning.”

Hoe krijg je iets op de agenda van 
de Ledenraad?
“Ledenraadsleden zijn natuurlijk 
bereid om met andere leden 
een praatje te maken als zij hier 
behoefte aan hebben. Dit helpt 
om continu een goed beeld te 
hebben van wat er zich binnen de 
coöperatie of bij leden afspeelt. 
Voor een ledenraadslid kan dit 
aanleiding zijn om zaken aan te 
kaarten op vergaderingen van de 
ledenraad”, vertelt Robin. “Ook 
kunnen – Frans, jij zit natuurlijk bij 
Decorum – telersverenigingen een 
signaal afgeven.” “Bij FPC’s zie je 
ook vaak dat als een bepaalde 
teelt ergens last van heeft dat 
men zich verenigt. Vanuit die 
FPC kun je ook een signaal 
geven aan de Ledenraad”, vult 
Frans aan. Servaas: “Individuele 

vragen moeten wij als Royal 
FloraHolland goed oppakken. 
Werkt dit niet goed genoeg, of 
gaat het over beleid? Dan kan 
het via een telersvereniging, 
productcommissie of een 
groeiende groep uit de 
consultatiesessies op de agenda 
komen. De meeste onderwerpen 
dienen zich echter gewoon van 
buitenaf aan, zoals bijvoorbeeld 
duurzaamheid.”

Hoe gaat de afspiegeling in zijn 
werk?
Robin: “De samenstelling van 
de Ledenraad is misschien wel 
het moeilijkste onderwerp. Ik 
zit in de subcommissie vanuit 
de Ledenraad die zich heeft 

gebogen over het vormgeven van 
een goed proces hieromtrent. 
Uiteindelijk wil je dat je het 
vertrouwen van de leden krijgt 
omdat je hun categorie hebt 
‘afgedekt’. Het allerbelangrijkste 
is dat mensen kwaliteit leveren. 
We hebben bloemen en planten, 
mannen en vrouwen, binnen- 
en buitenland, grote en kleine 
ondernemers. Zo kun je wel 20,  
30, of 40 zaken noemen waar  
je onderscheid in kunt maken.  
Die moet je prioriteren. 

Maar, of het nu over een grote 
orchideeënkweker gaat of 
iemand die 3 maanden in het 
jaar pioenrozen heeft - iemand 

moet tijd hebben, én capabel 
genoeg zijn om de onderwerpen 
aan te kunnen. Wanneer de leden 
op 31 mei 2018 positief stemmen 
voor een ledenraad, kunnen 

“Afspiegeling? Het 
aller belangrijkste 
is dat mensen 
kwaliteit leveren.”

Robin:  
“Ledenraads leden  
willen écht iets 
bereiken.”
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zij ook gelijk stemmen over de 
voordrachtscommissie. Deze 
bestaat straks uit 9 leden. Deze 
commissie doet de selectie en 
voordracht voor benoeming van 
de Ledenraad. De leden stemmen 
op de ALV van december dan 
voor of tegen de kandidaten 
die zijn voorgedragen voor de 
Ledenraad.

Welke omvang heeft de 
Ledenraad?
“Hoe groot moet de groep 
zijn?”, vraagt Frans? “Minimaal 
35, maximaal 45; het streven 
is 40”, antwoordt Robin. “We 
kijken ook naar de verhouding 
tussen aantal leden en deel-
nemers bij ledenraden van 
andere coöperaties. Ook in 
de subcommissies hebben we 
genoeg mensen nodig. En, een 
belangrijke vraag waar we geen 
antwoord op hebben: hoe groot 
is straks de aanwas van nieuwe 
leden?  

Het is 1 juni 2018: stel we hebben 
een Ledenraad. En dan?
Servaas: “De groep van de 
Ledenraad is wat kleiner dan 
bij de adviesraden Bloemen en 
Planten. Daardoor heb je nu al 
een wat intensievere relatie met 
elkaar. Op 1 juni is er formeel wél 

Belangrijke data

→ Februari en maart 2018 
De eerste consultatiesessies 
vonden plaats. Hierin stonden 
de onderwerpen centraal: 
1  De contouren van een 

Ledenraad
2  Het versterken van de klok 

Tijdens deze sessies gaven 
de meeste aanwezigen aan 
zich in grote lijnen te kunnen 
vinden in de Ledenraad.

→ 8 tot en met 24 mei 2018  
De tweede ronde ledensessies 
vindt plaats. Hierin bespreken 
we het definitieve voorstel 
voor een Ledenraad. De input 
van de leden uit de eerste 
sessie is hierin meegenomen. 
Ook de vervolgstappen 
rondom het versterken 
van de klok staan op de 
agenda. En het MT van Royal 
FloraHolland geeft een 
update vanuit het bedrijf. 

→ 31 mei 2018  
Leden kunnen op de ALV 
stemmen over het al dan niet 
invoeren van een Ledenraad.

Meer weten? Bekijk de pagina  
www.royalfloraholland.com/
ledenraad

wat veranderd maar ik denk dat 
het voor mij niet voelt alsof ik in 
een andere wereld ben gestapt.” 
Dat vindt Robin ook: “Ik zou het 
overigens echt een gemiste kans 
vinden als we teruggaan naar 
de Adviesraad. De trein rijdt nu 
op de juiste snelheid, de goede 
richting op. Maar, het moet 31 mei 
nog wel even gebeuren; 2/3 van 

de leden moet vóór stemmen. 
Dan is de weg vrij om écht door te 
gaan als Ledenraad.” Frans: “Als 
mensen goed geïnformeerd zijn 
en ‘Nee’ stemmen is het prima. 
Als ze dit doen vanuit angst voor 
een verandering dan is het niet 
goed.”

Wat geven jullie leden mee, 
voordat zij besluiten?
Servaas: “Door het proces dat 
we met elkaar doorlopen hebben 
is het onderlinge begrip tussen 
kwekers (breder dan leden – red.) 
een stuk verbeterd. Je merkt 
in gesprekken dat de kleine 
bloemenkweker en de grote 
plantenkweker veel meer begrip 
voor elkaar hebben, en daarmee 
ook voor de gedeelde oplossing.” 
Frans vult aan: “Er ontstaat een 
wij-gevoel in plaats van ‘jij’ en 
‘ik’. De sessies zijn interessant 
en waardevol, het is belangrijk 

dat leden blijven komen. Ik zie de 
Ledenraad zitten en denk dat het 
een verbetering is.” Robin: “Die 
coöperatie is van jou als kweker! 
Wij moeten er samen wat van 
vinden. En dan kun je het MT een 
boodschap meegeven. Mensen 
moeten het gevoel krijgen dat 
het onze coöperatie is. Dat is een 
mooie uitdaging.” ←

Servaas:  
“Met alleen ‘Ja’ of ‘Nee’ 
stemmen op de ALV 
kom je er niet meer.”



Ambitie

Marco van de Werken: 

“ Een plant  
liegt nooit!” 

AMBITIEGROW12
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Marco van de Werken (28) is sinds 
januari 2018 mede-eigenaar 
van kwekerij De Heuve in Brakel 
(Gelderland). Al vanaf zijn zestiende 
werkt hij in het bedrijf van ongeveer  
3,8 hectare. “Ik heb destijds gekozen 
voor de combinatie werken en leren.  
De hele week in de schoolbanken  
was niets voor mij.” Nu Marco  
mede-eigenaar is, kiest hij voor  
een andere teelt. “We stappen over  
van chrysanten naar lisianthus.”  

Marco is de vierde generatie die aan het roer staat 
van de kwekerij. “Mijn overgrootvader is begonnen op 
een kavel in Gameren. Dat gebied heette ‘De Heuve’, 
vandaar de naam van ons bedrijf. Mijn opa begon met 
teelt onder glas en kweekte aardbeien en tomaten. 
Later stapte hij over naar freesia’s. Mijn vader koos  
in 1988 voor chrysanten. En nu maak ik de overstap 
naar lisianthus.”

Grote markt te winnen
Volgens Marco zit er meer uitdaging in lisianthus. “De 
jaarrondteelt van chrysanten is al langer in Nederland 
en er is meer over bekend. Bij lisianthus zie ik nog 
mogelijkheden om de teelt te verbeteren en meer 
kennis te krijgen over de beste teeltomstandigheden. 
Ik wil graag het vaasleven verlengen, de teeltduur 
verkorten, een hogere productie realiseren en bloemen 
kweken met een groter takvolume en meer sierwaarde. 
Dat lijkt erg ambitieus, maar ik vind dat je ambities 
moet hebben. Je bent tenslotte maar één keer jong.”
Een andere reden om te stoppen met chrysanten is 
de Brexit. “Engeland is qua aantal stelen de grootste 
afzetmarkt voor chrysanten. Brexit kan daarom een 
risico vormen. De lisianthus is elegant, chic en trendy. 
Ik denk dat er een grote markt is te winnen. Het zou mij 
niet verbazen als het areaal van lisianthuskwekers in 
2030 is toegenomen tot zo’n 200 hectare. Qua omzet 
steeg de lisianthus recent van de negende naar de 
zesde plaats. Ik denk dat deze bloem de potentie heeft 
om de top drie te halen.”

Out of the box
De Heuve hoeft niet de grootste kwekerij te worden, 
maar Marco wil wel een heel goede kweker zijn. “Ik wil 
een kwalitatief goed product kweken. Zelf onze jonge 

planten maken, is een grote sprong in het diepe. We 
hebben geen kennis of ervaring en de lisianthus-stek 
is een zeer moeilijke en risicovolle teelt. Hierbij fouten 
maken mag, maar je moet voorkomen dat je twee 
keer dezelfde fout maakt. Dat kan je de kop kosten.” 
Hij vindt het belangrijk out of the box te denken. “Mijn 
compagnon en ik hebben alles heel intensief bekeken, 
want we willen zo veel mogelijk voorkomen dat we 
voor verrassingen komen te staan. Collega’s kopen 
bijvoorbeeld plantjes in van ongeveer dertien weken 
oud. Dan heeft de plant een geschiedenis die je als 
kweker niet kent. Door de plant zelf op te kweken, 
heb je veel meer informatie die je kunt benutten in 
de snijteelt. Een plant liegt nooit. De gewaskleur en 
gewasstand tonen hoe hij zich voelt.” 

“ Bij Lisianthus meer 
mogelijkheden om  
de teelt te verbeteren”



schimmels vatbaar gewas. Plantweerbaarheid is dus 
bovengemiddeld belangrijk voor deze teelt, zeker 
omdat we in de toekomst met steeds strengere 
milieu-eisen te maken gaan krijgen.” 

Vertrouwen
De compagnon van Marco is Gerben van Giessen.  
Hij is geen lid van de familie. “Ze zeggen wel eens:  
met familie moet je wandelen, niet handelen. Het is 
een bewuste keuze om een partner buiten de familie 
te zoeken. Omdat Gerben geen familie is, kijkt hij 
anders naar het bedrijf. Hiermee verminderen we de 
kans op bedrijfsblindheid.” Gerben houdt zich bezig 
met de techniek binnen het bedrijf, zoals digitalisering 
en automatisering. Marco is verantwoordelijk voor 

Ambitie
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“ Met familie moet 
je wandelen, niet 
handelen”

Marco adviseert andere kwekers er rekening mee 
te houden dat tradities kunnen veranderen. “Wij 
kweken de lisianthus-stek bijvoorbeeld op perskluit 
in plaats van op zaaiplug. Dat is niet omdat we al 
een chrysantenplantrobot hadden. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit plantfysiologisch beter is. De 
plant is gezonder en vitaler en de teelt hierdoor 
hopelijk minder risicovol. De lisianthus is een voor 



 

AMBITIE

Wie is Marco van de Werken? 
• Leeftijd: 28

• Woonplaats: Brakel

• Studie: BBL Plantenteelt en WUR Breedwise 
(plantveredeling, plantenziektekunde en 
plantfysiologie)

• Werk: Hij werkt sinds zijn 16e in het bedrijf. 

• Functie bij De Heuve: Mede-eigenaar, 
verantwoordelijk voor de teelt en algemene 
bedrijfsvoering.

• Motto: No risk, no fun.
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de teelt en algemene bedrijfsvoering. “Wij zijn echt 
sparringpartners en vullen elkaar goed aan.” 
Marco wilde al eerder starten met lisianthus, maar 
zijn vader wilde geen grote diepte-investering meer 
doen. “Dat begrijp ik heel goed. Om toch de stap naar 
lisianthus te kunnen maken, heb ik samenwerking met 
een externe partij gezocht. Mijn vader is nog dagelijks 
op de tuin en denkt mee bij de omschakeling naar de 
nieuwe teelt. Gelukkig heeft hij er geen moeite mee 
dat ik de touwtjes nu in handen heb. Hij vindt wel dat 
we een risico nemen omdat lisianthus een moeilijke 
teelt is. Maar hij respecteert onze beslissing en heeft 
vertrouwen in ons als ondernemers.” ←
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Big data

Het voorjaar van 2018 gaat de boeken  

in als koud en nat. En dan is het klagen 

over prijzen en handel niet van de lucht. 

Maar: hoe zit dat nu eigenlijk met de  

relatie tussen aanvoer en prijzen. We 

doken onze eigen cijfers in en vergeleken 

die met de cijfers van het KNMI. 

Koud voorjaar, 
slecht voor de 
handel →

BIG DATAGROW16 Bron: RFH Transactiedatabase (CMI) en KNMI (meetpunt De Bilt)
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Klok Stuks- en Prijsvorming

Temperatuur en Klok Prijsvorming

Verkoop en  
prijs Viola  
bij stijging  
temperatuur
2017 en 2018, week 1 t/m 13. 

in aantallen, graden en euro's.

Gemiddelde 
Temperatuur
per etmaal in graden In week 1 t/m 13.

Klok stuks 2017

Gem. temp. 2017

Klok stuks 2018

Gem. temp. 2018

Klok stuks 2017

Klok prijs 2017

Klok stuks 2018

Klok prijs 2018

Klok prijs 2017

Gem. temp. 2017

Klok prijs 2018

Gem. temp. 2018

€ 0,28

€ 0,18

Bij viola zien we dat de gemiddelde 

prijs in 2017 gemiddeld genomen 

fors boven de prijs ligt dan in 2018.
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Trends

Vijf groene start-ups  
in de spotlights
Een duurzame wereld creëren én ondernemen. 
Daar komen oprichters van start-ups uit de 
sierteeltsector hun bed voor uit. De afgelopen 
twee jaar ontdekte Let it Grow wereldwijd 
meer dan 250 groene initiatieven. Op 1 april 
2018 stopte Royal FloraHolland met het 
innovatieplatform. GROW blikt terug en zet  
vijf veelbelovende start-ups op een rij. 

Bloemige cocktails uit de Bloesembar → 
Feest vieren met de smaak van wilde bloemen, bladeren en 

zaden. Dat kan bij Bloesembar, een mobiele cocktailbar waarin 
handgeplukte bloemen de hoofdrol spelen. Maidie van den Bos 

richtte de bar op uit pure nieuwsgierigheid naar de eetbaarheid 
van alledaags groen. Samen met haar team onderzoekt ze groene 

plekken in de stad en ontwikkelt ze heerlijke en verfrissende 
cocktails en alcoholvrije mocktails die passen bij de seizoenen en de 
omgeving. Bovendien is Maidie met leden van Royal FloraHolland in 

gesprek over productontwikkeling en het gebruik van restproducten. 
www.maidievandenbos.com 

← BloemenStorm tegen verspilling
Overproductie, weersinvloeden en strenge 
exporteisen. Het zijn dé redenen waarom 
jaarlijks 2.470.000 kilo aan bloembollen op de 
composthoop belandt. Frank Berbée en zijn vrouw 
Sophie vinden dit ongelooflijk en brengen daar 
met BloemenStorm verandering in. Het bedrijf 
koopt overschotten bloembollen rechtstreeks van 
de kweker, plant ze in robuuste bloembakken en 
plaatst die op abonnementsbasis bij instellingen 
en bedrijven door het hele land. Zo pakken Frank 
en Sophie verspilling aan en maken ze Nederland 
nóg iets mooier!
www.bloemenstorm.nl
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    Gewildgroei tot aan de voordeur
Spontane vegetatie moet je niet bestrijden 
maar omarmen. Dat is de overtuiging van 
Gewildgroei. Daarom bedachten de initiatief-
nemers van deze beweging, Vincent Wittenberg 
en Bennie Meek, onder meer Living Pavement. 
Dit open-tegelsysteem geeft ruimte aan 
spontane vegetatie op openbare plekken. 
Door stoeptegels te vervangen door Living 
Pavement-tegels krijgt natuur in de stad meer 
ruimte én is er betere regenwater-infiltratie  
en meer biodiversiteit. Zo kan stadsnatuur 
letterlijk en figuurlijk bij alle voordeuren komen!
www.gewildgroei.nl

    Living Light brengt mens, natuur 
en technologie samen
Het lijkt ‘gewoon’ een plant in een vaas, 
maar niets is minder waar. De Living Light 
van productdesigner Ermi van Oers en 
samenwerkingspartner Plant-e is een 
lamp die energie haalt uit het proces van 
fotosynthese dat plaatsvindt in planten. 
Hoe beter de eigenaar voor de plant 
zorgt, hoe langer de lamp licht geeft. Zo 
brengt Ermi mens, natuur én technologie 
samen. Dit jaar hoopt ze vijftig lampen op 
de markt te zetten. Interesse? Pre-order 
'm op de website. 
www.livinglight.info 

← Theeleuten met Tea By Me 
Theedrinken werd Johan Jansen met de paplepel ingegoten: 
zijn opa liet hem altijd theedrinken uit zijn beugelfles. Toen 
hij tien jaar geleden langs de theeplantages van China 
reisde, groeide zijn interesse voor thee meer en meer. Hij 
besloot kwaliteitsthee in Nederland te gaan produceren. 
Niet eenvoudig, want in Europa was de theeplant niet 
verkrijgbaar. Met zijn kwekerij SpecialPlantZundert BV 
haalde hij theeplanten uit Azië en Rusland. Met zijn team 
kruiste hij die totdat er een plant ontstond die in Nederland 
gekweekt kan worden. Na acht jaar was het zover: de 
theeplant is geschikt voor het Europese klimaat. Nu is 
het tijd om op te schalen, zodat heel veel mensen kunnen 
genieten van thee van Nederlandse bodem.
www.teabyme.eu

→

→



Naar buiten kijken. Dat is exact het advies dat Henk 
van Ginkel – oude rot in het vak – geeft aan Royal 
FloraHolland: “Het is niet handig om in Brussel de 
Nederlandse kaart te blijven spelen. Daarmee redden 
we het niet in Europa. We kijken daar breder dan alleen 
de veiling, en verdedigen de belangen van de nationale 
én internationale sierteeltsector.” De naamsverandering 
(later in 2018) van Vereniging Bloemenveiling Nederland 
in Flower Auctions International is dan ook een 
strategische zet. “Die vlag dekt de lading beter in 
Brussel; we zijn niet alleen gericht op Nederland, en de 
Nederlandse productie en marktplaats, maar we willen 
juist het internationale karakter van de veilingen laten 
zien. In de hoop dat we dan ook gemakkelijker bij andere 
partijen aan tafel kunnen aansluiten”, legt Eveline 
Herben (lobbyist VBN) uit.
  
Een lange adem 
“Het kan zo maar vijf, zes, zeven jaar duren voordat 
wij concrete resultaten boeken met ons werk. Het 

“We kijken 
breder dan 
alleen de 
veiling”
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Insights

Vereniging Bloemenveiling 
Nederland (VBN), de organisatie 
voor de belangenbehartiging van de 
sierteeltsector, bevindt zich op de 18e 
etage van de Malietoren in Den Haag. 
Op loopafstand van het kloppend 
hart van de Haagse politiek én met 
een prachtig uitzicht, als je tenminste 
naar buiten kijkt.

“Op een informele manier 
formeel beïnvloeden”,  
zo omschrijft Henk het 
werk dat hij samen met 
Eveline en Jules dagelijks 
verricht. 
Henk van Ginkel 
Ruim 22 jaar lobbyist bij VBN. Tevens  
voorzitter van de werkgroep ‘flowers and  
ornamental plants’ bij Copa-Cogeca.

Vereniging Bloemenveiling 
Nederland (VBN) lobbyt  
in Den Haag en Brussel.  
Even voorstellen…

handelsverdrag met Kenia is zelfs een proces geweest 
van veertien jaar. Neem nou de Brexit, dat zal ook jaren 
duren. Lobbyen is net een schaakpartij: je doet wat, 
een ander reageert en je doet weer de volgende zet. 
Maar het succes dat volgt, dat geeft mij de voldoening. 
Zoals bijvoorbeeld in het verleden bij het tegengaan 
van grote btw-verhogingen van sierteeltproducten. 
Dat scheelt echt enorm veel geld voor de kwekers, dat 
vind ik leuk”, aldus een trotse Henk. 

“En zo ook het voorkomen van hoge kosten en 
beperkingen voor import bij de nieuwe Europese 
plantgezondheidswetgeving”, vertelt Eveline. “Aan 
de andere kant gaat het soms bij een motie in de 
Tweede Kamer of een resolutie in het Europees 
Parlement ook heel snel. We zijn sowieso heel 
resultaatgericht. Het is daarom essentieel om te 
weten wat de sleutelmomenten zijn waarop je wél 
invloed kunt hebben en bij wie je dan moet zijn;  
dat is belangrijk!” 



Weerwoord in de politiek
Jules Verstraten (lobbyist VBN): “In de politiek kijkt 
men al snel naar de land- en tuinbouwsector. En 
zeker ook naar de sierteeltsector. Bijvoorbeeld als het 
gaat om duurzame productie, internationale handel, 
en plantgezondheid. Je valt heel erg op en dat maakt 
het belang van de lobby des te groter. We zijn soms, 
zo lijkt wel, een soort ‘schietschijf’ voor ngo’s en de 
politiek. Dat is waar wij om de hoek komen kijken: 
wij zorgen voor een weerwoord.” Henk: “Je kunt 
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“ Bij de provincie 
Noord-Brabant kreeg 
ik ook te maken met 
landbouwvraagstukken. 
Dat komt nu goed van pas; 
de provinciale en landelijke 
politiek schuren heel dicht 
tegen elkaar aan.” 
 
 
Jules Verstraten 
Op de dag van het interview precies  
één jaar nationaal lobbyist bij VBN.

“ De sierteeltsector is  
lekker pragmatisch:  
niet lullen maar poetsen. 
Ik bewonder de  
ondernemerszin;  
kwekers vinden altijd 
overal een oplossing voor.”  
 
Eveline Herben   
Sinds acht jaar lobbyist in Nederland  
en de EU bij VBN.

“ Sierteelt is een soort 
‘schietschijf’ voor ngo’s  
en de politiek, dat is  
waar wij om de hoek 
komen kijken”

niet je kas oppakken en ergens anders gaan zitten. 
Dat maakt kwekers minder flexibel en daarmee 
kwetsbaar.” 
Strijdlustig vult Eveline aan: “Het moet ook altijd 
beter. Maar men kijkt niet naar het Europese 
perspectief. En naar het feit dat wij in Nederland het 
verste vooruitlopen op het gebied van duurzaamheid 
en certificering. Landbouwbreed zijn we hier gewoon 
écht heel goed bezig in vergelijking tot andere 
landen.” ←



Globetrotter

In deze rubriek staan onderwerpen 
van over de hele wereld centraal, 
die een directe link met de 
internationale sierteelsector 
of Royal FloraHolland hebben. 

Planten met helende werking 

Bloemen die in de ochtend opengaan en 
dezelfde dag nog sneuvelen. Dat kenmerkt 
de Ipomoea tricolor, een plant die ook wel 
bekendstaat als Morning Glory. Ze zijn te 
vinden in landen met een tropisch klimaat, 
zoals Sri Lanka. In de zaden van de plant zit 
Lysergic Acid Amide (LSA). Deze stof kan 
leiden tot een dromerig bewustzijn, nieuwe 
inzichten en opgewektheid. In Azië, vooral in 
India en Sri Lanka, gebruiken heelmeesters 
de zaden regelmatig bij Ayurvedische 
behandelingen, een eeuwenoude Indiase 
geneeswijze voor het herstellen van de 
innerlijke balans.
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Bijzondere bloemen van glas 
 
In 1886 gaf de eerste directeur van het 
Botanische Museum van Harvard opdracht om 
bloemen en planten van glas te laten maken. 
Vader en zoon Leopold en Rudolp Blaschka 
maakte de modellen in de periode van 1887 
tot 1936. De glaskunstenaars uit Duitsland 
creëerden levensgrote modellen die 780 
soorten planten vertegenwoordigen. De totale 
collectie bestaat uit 4.300 glasmodellen. 
Oorspronkelijk dienden deze modellen als 
hulpmiddel bij het onderwijs en vormden ze 
de belangrijkste plantkundetentoonstelling 
in wat nu het Harvard Museum of Natural 
History is. De huidige tentoonstelling The 
Glass Flowers in Cambridgde, Massachusetts 
is permanent te bezoeken. Het is de enige 
verzameling in zijn soort in de wereld. 
Jaarlijks trekken de bijzondere glasmodellen 
bijna 200.000 bezoekers.

← Lotusbloem als gebouw

China staat bekend om bijzondere gebouwen. Het kleurrijke 
lotusgebouw in Wujin in het zuidelijke district Changzhou 
is daar een mooi voorbeeld van. De lokale overheid toont 
met de futuristische uitstraling van het pand haar ambities 
voor de toekomst. Tentoonstellingen, ontmoetingsruimten 
en conferentiecentra vonden onderdak in het openbare 
gebouw.  Architectenbureau Studio505 uit Melbourne 
ontwierp het gebouw en liet zich inspireren door de 
lotusbloem, die in China symbool staat voor onder andere 
reinheid, volmaaktheid en vrede. De gemeente Wujin wilde 
een kenmerkend gebouw met karakter in contrast tot de 
anonimiteit van de snel ontwikkelende stad. Het ontwerp is 
gericht op het verminderen van energieverbruik. In de zomer 
gebruikt het gebouw het water van het kunstmatige meer 
om de airconditioning te koelen en in de winter om deze voor 
te verwarmen. ’s Avonds zorgen natuurlijke en afwisselende 
kleuren voor een spectaculair schouwspel. Het gebouw is 
inmiddels één van de populairste attracties in de stad. 

Oase van rust in Jardin Majorelle 

Gigantische cactussen, yucca’s, bougainvillea's én 
kleurrijke architectuur. Dat én meer is te vinden in 
Jardin Majorelle, een botanische tuin in het centrum van 
Marrakesh. In 1924 legde Franse kunstenaar Jacques 
Majorelle de tuin rondom zijn villa aan met bloemen 
en planten uit heel de wereld. Na een verkeersongeluk 
overleed Jacques in Frankrijk en raakte de tuin in verval. 
Desondanks kwam modeontwerper Yves Saint Lauren er 
graag. Toen hij hoorde over de plannen om een hotel op de 
grond van de tuin te bouwen, twijfelde hij geen moment: hij 
kocht de grond en blies de tuin nieuw leven in. Vandaag de 
dag genieten dagelijks veel toeristen van de oase van rust.
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GROW PERSPECTIEVEN

Perspectieven
Rubriek waarin we het  
thema bedrijfsopvolging belichten
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Bedrijfsovername: 
lessen van een 
varkenshouder

“ Digitalisering is leidend 
voor onze toekomst” 
 
Sander Thus  
Varkenshouder

Wat kan een kweker eigenlijk leren van een 
varkenshouder? Die vraag doemt op als we Sander 
Thus (29) ontmoeten op het erf van de varkenshouderij 
in Wehl (Gelderland) die van hem en zijn ouders is.  
Er is veel bedrijvigheid: Sander bouwt aan een nieuwe 
weegbrug en treft de voorbereidingen voor het 
plaatsen van 1.200 zonnepanelen. Naast ondernemer 
is Sander ook bestuurslid van het Nederlands 
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Hij zit nu 
vier jaar in het bestuur en beheert de portefeuille 
bedrijfsoverdracht. 

Sander: “In mijn studietijd in Wageningen heb 
ik het meest geleerd van ondernemers in de 
glastuinbouw. De glastuinbouw is complexer dan 
een varkenshouderij. En kwekers hebben vaak veel 
verstand van marketing en personeelsbeleid. Ik 
denk dat je het meest kunt leren van geheel andere 
agrarische ondernemers”. 

Sander zit zelf midden in de overname van het 
ouderlijk bedrijf, een varkenshouderij met 5.000 
vleesvarkens en een akkerbouwtak. Sander noemt 
het zelf een ‘gezinsbedrijf’. Sander heeft de periode 
van proefmaatschap achter zich gelaten en maakt 
nu volwaardig deel uit van de maatschap waar ook 
zijn vader en moeder deel van uitmaken. Sander: “Ik 
heb twee zusjes en het is erg belangrijk om ook hun 
verwachtingen en wensen mee te nemen in zo’n proces 
van bedrijfsovername. Ze moeten het je natuurlijk 
wel gunnen. Bovendien moet bij iedereen het besef 
doordringen dat een bedrijfsovername niet alleen een 
financiële kwestie is. Wij adviseren daarom ook altijd 
het hele gezin bij bedrijfsovername te betrekken en  
te overwegen een familiestatuut op te stellen.”

Familiestatuut
Als Sander ‘wij’ zegt zit hij opeens in zijn rol als 
bestuurslid van het NAJK. Want dat is wat het NAJK 
adviseert: betrek het hele gezin bij de overname en stel 
als dat nodig is een familiestatuut op. Hierin staan de 
afspraken met alle familieleden en de verwachtingen 
die iedereen heeft bij de bedrijfsovername. Het gaat 

dan om veel meer dan geld alleen. Dat blijkt wel uit de 
voorbeelden die Sander geeft. “Ouders kunnen het 
bijvoorbeeld erg fijn vinden om na de overdracht op 
het bedrijf terug te komen om de volgende generatie 
goed in het zadel te helpen. Verder is het erg belangrijk 
dat degene die het bedrijf overneemt vanaf het begin 
de ruimte krijgt te ondernemen. Daar moet je duidelijke 
afspraken over maken.”

Ontwikkelingen
Uit CBS-cijfers blijkt dat er weinig animo is voor 
bedrijfsovername in de agrarische sector (zie kader). 
Sander vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Toch 
ziet hij ook lichtpunten. Sander: “Er is de laatste jaren 
veel aandacht in de media voor het boerenbedrijf en 
voor bedrijfsopvolging. Dat komt aan de ene kant door 
het enorme succes van ‘Boer zoekt vrouw’, maar ook 
doordat de samenleving de agrarische sector toch 
steeds meer als een belangwekkende sector ziet. De 
nieuwe regering heeft zelfs een bedrijfsovernamefonds 
in het leven geroepen”. 
Het kabinet-Rutte heeft 75 miljoen beschikbaar gesteld 
om agrarische bedrijfsovernames te ondersteunen.  
Dit jaar is 25 miljoen beschikbaar en in 2019 gaat het 
om 50 miljoen. Sander vervolgt: “Bij het overnemen van 



een agrarisch bedrijf komen veel uitdagingen kijken. 
Zowel financieel als emotioneel. Dit fonds is voor beide 
zaken bedoeld en uiteraard staat dit fonds ook open 
voor zowel boeren, tuinders als kwekers”.
Een andere positieve ontwikkeling die Sander ziet is 
dat het normaler wordt om een bedrijf te stoppen of 
een andere carrière te kiezen dan het boerenbedrijf. 
Sander: “Het taboe om je bedrijf te stoppen als er  
geen geschikte opvolger is, verdwijnt gelukkig. Verder 
zie ik kinderen van agrariërs veel bewuster de keuze 
maken om een bedrijf over te nemen. Vroeger moest  
je gewoon boer worden. Dat is gelukkig steeds minder 
het geval”. 

Boer zoekt boer
In 2011 is NAJK gestart met ‘Boer zoekt boer’. Bedoeld 
om overdragers en opvolgers met elkaar in contact 

te brengen. Inmiddels is sprake van een actief online 
platform waar ruim vijftig overdragers en honderd 
opvolgers bij betrokken zijn. ‘Boer zoekt boer’ 
organiseert bijeenkomsten om de ‘match’ te maken. 
Sander schat dat er inmiddels enkele tientallen 
overdragers en opvolgers serieus met elkaar in gesprek 
zijn dankzij ‘Boer zoekt boer’. Vorig jaar werd dit 
project door het Europees Parlement nog uitgeroepen 
tot ‘Beste Europese jonge boeren project’. Onder  
‘Boer zoekt Boer’ als naam van het project hebben  
ook tuinders en kwekers een plek. 

Cursus Financieel inzicht
Sander heeft zich de afgelopen vier jaar ook sterk 
gemaakt voor de begeleiding van opvolgers. Sander: 
“We beginnen vaak met een cursus financieel inzicht. 
Als die basis is gelegd, werken we verder onder de 
noemer ‘Bewust op weg naar overname’. Je gaat 
dan naar huis met vragenlijsten, gaat met eigen 
cijfers aan de slag en maakt een ondernemingsplan. 
Daarbij betrekken we ook adviseurs van banken of 
accountants. Wij laten cursisten trouwens zelf een 
groep van circa tien personen vormen die dan met 
elkaar de cursus doen.” Op de website van het NAJK 
(najk.nl) kun je zien hoe je je kunt aanmelden. ←
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De tips van Sander
1   NIVEA 

“Niet Invullen Voor Een Ander”: praten is erg 
belangrijk. En luisteren misschien nog wel 
belangrijker. Binnen families is dat vaak erg 
lastig, want je denkt elkaar wel goed te kennen 
en te weten wat de ander wil.

2   Betrek ook de ‘koude kant’ 
Vaak denken mensen dat de ‘koude kant’ toch 
geen verstand heeft van het bedrijf. Bedenk dan 
wel dat de partner van broer of zus vaak veel 
invloed heeft. 

3   Verander niet gelijk het bedrijf 
Voer niet gelijk al te veel veranderingen door. 

4   Leer van ondernemers uit andere sectoren 
Kwekers kunnen leren van andere agrariërs, 
maar ook van ondernemers uit heel andere 
sectoren. Stel je daar bewust voor open.

5   Blijf je bedrijf ontwikkelen 
Tijdens het overnameproces is het van groot 
belang het bedrijf te blijven ontwikkelen. Met 
name gericht op hoe de opvolg(st)er het bedrijf 
na bedrijfsovername zelf ook wil en kan runnen.

Bedrijfsoverdracht: een paar cijfers
>  In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven, 

waarvan ruim 25 duizend met een bedrijfshoofd van 
55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben ruim 
10 duizend een bedrijfsopvolger, ruim 15 duizend 
bedrijven hebben geen opvolger. 

 
>  De animo voor bedrijfsovername is het grootst 

onder de melkveebedrijven. Op bijna twee derde 
van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd 
van 55 jaar of ouder is een bedrijfsopvolger. 
In de glastuinbouw is de animo aanmerkelijk 
minder: 35% bij de bloembollenkwekers, 21% bij 
snijbloemenkwekers en slechts 18% onder de 
ondernemers in pot- en perkplanten.
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Pionieren. Daar werd KP Holland groot mee. Zo had 
dit familiebedrijf in 1980 als eerst van alle Westlandse 
kwekers een verwarmde betonvloer. Vandaag de dag is 
KP Holland gespecialiseerd in het kweken van bloeiende 
planten én de ontwikkeling van nieuwe rassen. 
Algemeen directeur Aad van der Knaap (59) vertelt 
trots: “Straks oogsten onze opvolgers de investeringen 
in veredeling van de afgelopen twintig jaar.”

“Mijn vader stond aan de wieg van KP Holland. In 1950 
begon hij in Naaldwijk met het kweken van groentes. 
Als snel werd zijn tuin te klein en realiseerde hij zich dat 
hij de sierteelt interessanter vond. Hij stapte over naar 
potplanten en in 1968 wilde hij voor het eerst afzetten 
op de veilig in Naaldwijk. Onmogelijk, vertelde de 
toenmalige veilingvoorzitter hem. Naaldwijk was een 
snijbloemenveilig. Hij moest naar Aalsmeer.” Zijn vijf 
zoons, waaronder Aad, hielpen van jongs af aan mee in 
het bedrijf. “Mijn vader liet duidelijk weten hij instappen 
niet vanzelfsprekend vond. Dat deden we dan ook niet 
direct. Wel gingen we allemaal de sierteelt in. Rond 
ons twintigste hadden we stuk voor stuk een kwekerij. 
Vanaf het begin ervaarden wij dat samen optrekken 
meer oplevert. Vooral voor de logistiek, productie en 
verkoop is centraliseren efficiënt.”

De sleutel voor ons succes
“In de loop der jaren veranderde veel. Zo koos broer 
Wim tóch voor een eigen bedrijf. Ook begonnen we 
twintig jaar geleden met veredelen. De kracht van 
KP Holland zit in de combinatie van productie van 
potplanten aan de ene kant en het ontwikkelen van 
nieuwe rassen aan de andere kant. Wat ik het mooist 
vind? De afwisseling. Het leren houdt nooit op. Jaarlijks 
willen we zeven procent groeien in omzet. Dat lukt 
heel aardig. Onze mensen zijn echt de sleutel voor dit 
succes.” 

Twinkelende ogen
Toen Aad op zijn twintigste instapte bij KP Holland 
telde het bedrijf zo’n tien medewerkers. Bijna veertig 
jaar later zijn er ruim 130 medewerkers in vaste dienst. 
“Wij willen de juiste mensen op de juiste plek. Daar 
investeren we in en dat loont. Onze medewerkers gaan 

De juiste mensen op 
de juiste plek

“Over een jaar of vijf wil 
ik een stap terug doen”
Aad van der Knaap
Algemeen directeur KP Holland

ervoor en zijn enorm betrokken. Als onze kinderen het 
bedrijf in willen, moeten zij diezelfde instelling hebben. 
Dat is niet vanzelfsprekend. Ieder mens is uniek en heeft 
eigen talenten en interesses. Als vader wil ik maar één 
ding: dat onze kinderen gelukkig worden. Ze moeten zelf 
uitvinden waar hun ogen van gaan twinkelen.”

Objectief blijven
Veel jongeren vinden het lastig om te ontdekken wat bij 
hen past. Logisch, want ze hebben veel mogelijkheden 
én tegelijk voelen ze zich vaak verantwoordelijk voor 
de opvolging. “Mijn neef Roy, de zoon van mijn broer 
Hans, trad een paar jaar geleden toe en volgende 
maand gaat mijn zoon Steef bij KP Holland aan de slag 
gaan. Natuurlijk vind ik het leuk als mijn kinderen en 
die van mijn broers ons opvolgen. Maar ze moeten wel 
over de juiste competenties beschikken. Ik moedig het 
volgen van een hbo-opleiding en een aantal jaar elders 
ervaring opdoen dan ook aan. Competentietesten zijn 
een onderdeel van de toetredingsprocedure. Hebben 
ze de juiste capaciteiten? Waar zit hun kracht? Wat 
zijn hun valkuilen? Een extern bureau ondersteunt ons 
hierbij. Zo toetsen we toetreders allemaal op dezelfde 
manier en blijven we objectief. Ondertussen dragen we 
zoveel mogelijk kennis over. Over een jaar of vijf wil ik 
een stap terug doen. Maar betrokken blijf ik vast wel. 
Waarop ik mij dan wil richten? Dat weet ik nog niet.  
Er is zoveel leuks!” ←

Perspectieven



“ Steek je kop niet in  
het zand”
Frank Uittenbogaard  
Bloembollenbedrijf JUB Holland
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Bedrijfsopvolging? 
Een goede voor 
bereiding is het  
halve werk 

Een kas vol tulpen, daar kan Frank Uittenbogaard 
(55) volop van genieten. Al van jongs af aan is 
hij met dé bloemen van Nederland bezig, zo 
pelde hij als twaalfjarige bollen en zat hij op de 
heftruck. Zijn opa zette JUB Holland op, een 
bloembollenbedrijf waarbij jaren later een groot 
deel van de familie betrokken is. Frank: “Ik wilde 
graag in het bedrijf, bloembollenbloed stroomt 
door mijn aderen.”

“In 1910 begon mijn opa met het houden van vee en 
het telen van groenten en bloembollen. In de loop 
der tijd specialiseerde hij zich in bloembollen en het 
kweken van tulpen. Inmiddels blinken we ook uit in 
machinaal planten van bloembollen bij gemeentes 
en zitten de derde én vierde generatie aan het 
stuur.” Dat bedrijfsopvolging niet vanzelf gaat, weet 
Frank als geen ander: “Ik kreeg op mijn 24ste een 
vaste aanstelling en jaren later zat ik in de directie. 
Ondertussen ben ik de oudste van onze vierkoppige 
directie. Samen met achterneven Jaap-Jan en 
Robbert en neef Dolph bepalen wij de koers. Over een 
jaar of tien hoop ik dat er iemand klaarstaat die mijn 
taken overneemt. Daar bereiden we ons nu al op voor.”

Het gaat niet vanzelf
“Alle vier willen we dat ons familiebedrijf in de 
toekomst succesvol blijft. We geven de vijfde 
generatie graag de kans om het voort te zetten. 
Daar zijn bepaalde kwaliteiten voor nodig. Bovendien 
moeten ‘instappers’ bij het bedrijf passen. Dat is niet 
vanzelfsprekend, ook al ben je familie. Dit is een van 
de redenen waarom we onlangs een familiestatuut 
opstelden.” In een familiestatuut staan afspraken 
die de ontwikkeling van een familiebedrijf ten goede 
komen. “We legden zaken over uiteenlopende 
onderwerpen vast. Wat gebeurt er als iemand ziek 
wordt? Hoe zijn de verhoudingen tussen de aandelen? 
Waaraan moet je voldoen om in de directie te komen? 
Het is verstandig om hierover na te denken, het geeft 
rust en houvast.” 

Met de vuist op tafel
Een familiestatuut opstellen vindt niet iedereen 
makkelijk. Heel begrijpelijk, want voor geen enkel 
lid van Royal FloraHolland is het core business. “Wij 
schakelden daarom een externe in. Ik kan dit van harte 
aanbevelen. Hij zorgde ervoor dat het familiestatuut 
geen ‘tussendoording’ werd. Ook liet hij ons vanuit 
verschillende perspectieven naar zaken kijken. 

Geen zorgen
Frank ziet de toekomst van het bloembollenbedrijf 
positief tegemoet. “We bieden een prachtig 
totaalconcept. Bovendien zijn er familieleden die 
interesse hebben in de opvolging. Welke tip ik  
andere kwekers over bedrijfsopvolging kan geven? 
Steek je kop niet in het zand en begin op tijd met  
de voorbereiding. Dat is het halve werk.” ←



Concept en assortiment

Meer bloemen en planten verkopen klinkt eenvoudiger dan het  
is. Royal FloraHolland maakte met de partners een plan voor  
het assortiment. Vervolgens is gekeken welke kwekers in 
aanmerking kwamen om de bloemen en planten te leveren. 
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Succes in de 
detailhandel? 
Let op de  
details!

Kruisbestuiving

Jasper Zuidgeest van Dynaplant 
(links) en Patrick van de Bos 
van Royal FloraHolland (rechts) 
inspecteren planten die geleverd 
gaan worden. Dynaplant is één  
van de kwekers die meedoet aan  
het project.

Detailresult is het bedrijf met de supermarkt-
formules DekaMarkt en Dirk van den Broek. Deze 
twee ketens hebben samen ruim 200 winkels in 
Nederland en een marktaandeel van ruim 5% (2016). 
Zes jaar geleden is Royal FloraHolland gestart met 
een initiatief om kwekers en Detailresult via één 
leverancier in een zogeheten gesloten keten te  
laten samenwerken. Doel van deze samenwerking  
is de omzet van bloemen en planten te laten  
stijgen en betere kwaliteit te leveren.
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Rechtstreeks 
inkopen
Door via Hoorn Bloommasters 
in te kopen bij vaste kwekers 
wordt constante kwaliteit 
geleverd, zijn de produkten 
verser en gaan de kosten 
omlaag. Patrick van den Bos 
begeleidde de kwekers bij deze 
nieuwe opzet: Patrick: “Op 
basis van consumentendata 
en een model dat cijfermatig 
inzicht geeft op productniveau, 
kiezen we voor het juiste 
assortiment en de aantallen 
bloemen en planten die we 
afleveren.”

Resultaat

Het resultaat mag er zijn. Tussen 2014 en 2017 werd een omzetgroei 
gerealiseerd van ruim 30%. Patrick: “We hebben geleerd hoe de wereld 
van supermarkten werkt. Dus hoe je je ideeën zo vormgeeft dat je ze 
daadwerkelijk op de winkelvloer terugziet. Maar ook hoe je promoties  
en prijsstrategie inzet om groei te realiseren. Belangrijkste les is dat  
het in de detailhandel op de details aankomt om succesvol te zijn.”
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Uit de sierteeltsector

← Dutch Tulip 
Award voor beste 
marktintroductie
Planten en bloemen hebben alles met passie en 
emotie te maken. Royal FloraHolland ondersteunt 
kwekers om hun noviteiten en concepten op 
nationaal en internationaal niveau succesvol 
onder de aandacht te brengen. De beste 
marktintroductie ontvangt The Dutch Tulip 
Award, een kroon op het werk van de trotse 
kweker uit binnen- en buitenland.  

Meedingen naar deze prestigieuze prijs is heel 
makkelijk: u doet automatisch mee als u uw 
product heeft aangemeld als noviteit. Voor 2018 
zijn de kandidaten inmiddels bekend. 

Noviteiten zijn belangrijk in onze sector. Zij zijn het 
bewijs dat de sierteelt continu in ontwikkeling en 
beweging is en altijd op zoek naar betere, sterkere 
en innovatievere soorten planten, bloemen en 
concepten. 

Van noviteit tot winnaar
Bij Royal FloraHolland introduceren kwekers 
jaarlijks honderden nieuwe cultivars en concepten. 
Dankzij  diverse beurzen, speciale veilgroepen 
en The Dutch Tulip Award krijgen de noviteiten 
een podium. In april en september jaar brengen 
exporteurs, bloemisten en vakgenoten hun stem 
uit op hun favoriete producten in de digitale 
stemronde. 

Internationale vakjury
Na het sluiten van de tweede digitale stemronde 
komt de internationale vakjury bijeen die de 
producten beoordeelt op de volgende aspecten:
→  commerciële aantrekkelijkheid
→  goede kwaliteit
→  logistiek 
→  belading 
→  houdbaarheid

Uit de vakjuryvergadering komen finalisten die 
Royal FloraHolland uitnodigt voor The Dutch Tulip 
Award uitreiking. Dit jaar vindt de uitreiking plaats 
op 6 november. ←

Hebben klanten een goed 
beeld van uw bloemen? 
Betrouwbare productfoto’s zijn vandaag de dag 
cruciaal voor succesvolle verkoop van uw bloemen. 
What you see, is what you get.

Dat willen uw klanten in het digitale tijdperk. Net als 
foto’s die telkens op dezelfde manier genomen zijn. 
Daarom heeft Royal FloraHolland de voorschriften 
waaraan uw foto’s moeten voldoen aangescherpt en 
ondersteunen we u bij het maken van betrouwbare 
productfoto’s.

Wat wil uw klant?
Uw (potentiële) klanten zitten tegenwoordig overal ter 
wereld en kopen op afstand op de veilingklokken. Ze zien 
de bloemen niet fysiek. Om teleurstellingen te voorkomen, 
moeten de foto’s betrouwbaar zijn. Uw klanten plaatsen 
uw productfoto’s meestal direct door in hun webshops. 
Zo laten zij hún klanten meteen zien welke bloemen zij in 
de verkoop hebben. Om hun webshop een professionele 
uitstraling te geven, vragen klanten om foto’s die altijd 
dezelfde indeling en kwaliteit hebben.

Uw voordelen
Dankzij betrouwbare foto’s krijgen uw klanten exact 
wat ze verwachten en u voorkomt reclamaties. Ook is 
het mogelijk dat u zo uw afzetmarkt vergroot en zorgt 
voor tevreden klanten. ←

Meer weten?
Ga voor 100% betrouwbare productfoto’s. Voor details 
per product of verpakking kijkt u op 
www.royalfloraholland.com/betrouwbareproductfotos.
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Agenda Colofon

Colofon GROW
GROW, het relatie- en achtergronden-
blad van Royal FloraHolland voor 
klanten en kwekers, is ook te lezen  
op www.royalfloraholland.com/grow. 
Heeft u ideeën voor ons blad, mail de 
redactie!

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GROW@royalfloraholland.com

Deze GROW is gemaakt door
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur), 
Marcel Bosma (vormgever), Thomas 
Gerkrath (corrector), drukkerij 
Senefelder Misset, Erik van der Burgt  
en Kees Beekmans (fotografie) en 
Wanda Bakker, Ria Monster, Martijn van 
Triest, Annieck Verkerk (redactie)

Fotocredits
Beeldschoon: Bloemenbureau Holland
Globetrotter Morning Glory: Annieck 
Verkerk. Globetrotter Jardin Majorelle: 
123RF.com, Saiko3p. Globetrotter 
Lotusbloem als gebouw: John Gollings
Globetrotter Bloemen van glas: The 
Archives of Rudolf and Leopold Blaschka 
and The Ware Collection of Blaschka 
Glass Models of Plants, Harvard 
University © President and Fellows of 
Harvard College. Startups in de sierteelt, 
Bloemenstorm, Let it Grow. Bloesembar: 
Annemieke van der Togt
Overige fotografie: Erik van der Burgt

Wijzigingen doorgeven?
Voor informatie over of wijzigingen in  
de toezending van dit relatieblad kunt  
u e-mailen naar ledenadministratie@
royalfloraholland.com

Drukproces
Het drukproces van dit blad voldoet 
aan de strengste eisen op het gebied 
van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift 
wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier. De folie voor de verpakking 
van GROW bestaat uit de grondstoffen 
polyethyleen en polypropyleen.

Voor meer informatie over alle evenementen:
kijk op www.royalfloraholland.com

ZomerPlaza 
In Pyramide Floral Shopping Center 
op het terrein van Royal FloraHolland 
terrein in Naaldwijk kunnen kwekers hun 
actiepartijen, patioproducten en vaste 
planten aanbieden voor de zomer. 

Algemene Ledenvergadering 
Royal FloraHolland Aalsmeer

IFTEX Expo Kenia
Internationale handelsbeurs voor de 
sierteelt in Nairobi.

Varend Corso
Het Varend Corso Westland is een 
jaarlijks terugkerend evenement met 
prachtige bloemen en planten en  
heerlijke groenten in de hoofdrol. Dit  
jaar is het thema Helemaal Hollands.

Rozenfestival Lottum
Iedere twee jaar is het centrum van 
Lottum decor voor een waar rozen - 
festijn. Het thema voor 2018 is:  
‘Rozen smaken naar meer’. 

Nationale Zomerbloemen-
tentoonstelling
De 33e editie heeft als thema Flower 
Power en vindt plaats in de Oude Kerk  
in Naaldwijk.

Flowers Expo Moskou 2018
Beurs voor de internationale sierteelt-
sector met snijbloemen, potplanten  
en benodigdheden voor kwekerijen  
en kassen. Ook logistiek en ICT voor  
de sierteelt krijgen veel aandacht.

Royal FloraHolland Autumn Fair
Jaarlijkse handelsbeurs in Naaldwijk  
waar de seizoensproducten voor het 
najaar centraal staan.

Ride for the Roses
De 21e editie van de fietstocht in de  
strijd tegen kanker vindt dit jaar plaats  
in de Haarlemmermeer.

woensdag 30 mei

donderdag 31 mei  

woensdag 6 tot en  
met vrijdag 8 juni

vrijdag 3 tot en met 
zondag 5 augustus

vrijdag 10 tot en met  
maandag 13 augustus

donderdag 6 tot en met  
zondag 9 september

dinsdag 11 tot en met  
donderdag 13 september

woensdag 12 en  
donderdag 13 september

zondag 9 september



Kies voor 
gemak met de 
vernieuwde app

→  Nieuws 
Altijd op de hoogte met nieuws op 
maat en beurzen en evenementen 
van Royal FloraHolland.

→  Storingen 
Ontvang meldingen over actuele 
storingen.

→  Prijsinformatie* 
Krijg direct inzicht in de prijzen van 
uw producten. 

→  Floramondo* 
Ontvang notificaties van Floramondo 
over uw transacties Klokvoorverkoop 
en directe verkoop.

→  Prognose eindtijden 
Weet waar u aan toe bent met een 
actueel overzicht van de prognose 
eindtijden. 

→  Logistieke middelen* 
Bewaak uw saldo logistieke middelen 
en krijg grip op uw kosten. 
 
*  Voor deze onderdelen moet u inloggen en 

betreffende dienst afnemen.  
De gegevens zijn alleen voor u zichtbaar.

Wilt u altijd nieuws en uw informatie 
binnen handbereik? Dat kan met de 
Royal FloraHolland app.

Onze app in cijfers
→  Ruim 10.000 mensen hebben de 

app gedownload
→  In het eerste kwartaal van van  

2018 waren er ruim 41.000 sessies 
met meer dan 92.000 scherm-
weergaven

→  De gemiddelde gebruiker opent  
de app 15 keer per maand


