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Insights

“Van Oord is een 
ticket to the world”

Hét symbool van de liefde en al eeuwenlang een ingrediënt voor parfums. 
Inderdaad… we hebben het over de roos. 

Wachten wordt beloond
De roos heeft een rijke geschiedenis. Het waren de Chinezen die zich als 
eerst bezighielden met het kruisen van rozen. Dit gebeurde in de tiende 
eeuw. Destijds moesten we in Europa nog lang wachten op de koningin 
van de bloemen. Pas in de zestiende eeuw kwamen de eerste rozen hier. 
Sindsdien groeit de populariteit non-stop. 

Voor ieder wat wils
Met meer dan 30.000 verschillende variëteiten heeft de roos verreweg 
de meest gecompliceerde stamboom van alle bloemen ter wereld. 
Elk jaar komen er tientallen nieuwe soorten bij. Iedere kleur kent een 
eigen betekenis. Zo staan rode rozen voor liefde en respect, gele voor 
vriendschap en verbondenheid en witte voor onschuld. Met andere 
woorden: wilt u iets vertellen met bloemen? Met een roos kan het altijd!

Internationaal

De wereld is het speelveld van de sierteeltsector. 
Dat mag geen verrassing zijn! Wel interessant 
en misschien zelfs verrassend is dat de export 
van bloemen en planten de afgelopen 20 jaar 
met maar liefst 66% toenam. De wereld van 
de sierteeltsector wordt dus steeds groter. 
Reden voor de redactie van GROW om een 
‘internationaal’ nummer te maken. Dat levert  
een mooi en divers beeld op van de ‘community’ 
die we met elkaar zijn. Lees over een rozenkweker 
in Ethiopië, FPC-leden op reis en de ‘gateway’ 
naar de Duitse markt. Veel leesplezier!
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Groeikansen voor de Nederlandse sierteelt
sector liggen geografisch verder weg. 
Digitalisering maakt het mogelijk om markten 
in andere werelddelen te bedienen. GROW 
sprak hierover met Steven van Schilfgaarde 
en vroeg hem naar de ambities van Royal 
FloraHolland.

De visie van

Steven

“De vraag naar bloemen neemt met name toe in 
landen met hoge economische groeicijfers. China 
is daar een voorbeeld van, maar ook in andere 
Aziatische landen kopen consumenten meer en 
vooral vaker bloemen. Dit zie je overigens ook in 
Oost-Europa, met Rusland, Polen en de Baltische 
staten als voorlopers. Mijn ambitie is dat de 
Nederlandse sierteeltsector in die landen een rol 
van betekenis speelt. In China is de import van 
snijbloemen in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld.  
Ik denk dat dat voldoende de potentie aangeeft. 
Onze kwekers in Afrika zien vanzelfsprekend ook  
dat er grote kansen liggen. Maar ze weten dat 
het geen optie is om de bloemen vanuit Kenia en 
Ethiopië via Aalsmeer naar China te transporteren”. 

Floriday
“Willen we met succes een positie veroveren in 
landen buiten Europa, dan is de rol van Floriday 
als mondiaal digitaal aanbodplatform van cruciale 
betekenis. Internationale kwekers kunnen hun 
volledige aanvoer via Floriday in de etalage 
zetten. Gekoppeld aan verkoopkanalen ontstaat 
zo een krachtig digitaal ecosysteem. China is een 
goede illustratie hoe dit kan werken. We zullen in 
samenwerking met partners, zoals exporteurs 
of transportondernemingen, de logistieke infra-
structuur moeten organiseren. Maar de transacties 
op de digitale marktplaats vormen het vertrekpunt 
waarop we logistiek en bijbehorende dienstverlening 
afstemmen. Met partners zullen we dus zogenaamde 
Trade Lanes opzetten. Niet alleen tussen Afrika 
en China, maar dat kan ook tussen aan de ene 
kant Columbia en Ecuador en aan de andere kant 
Aziatische landen en bijvoorbeeld Australië.”

Onze man in China
“Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Momenteel 
valt de markt in China vooral als ‘local for local’ te 
karakteriseren. Toch is er in China veel interesse voor 
bloemen uit Afrika of Europa vanwege de superieure 
kwaliteit. Daar staat tegenover dat bloemen 
en verpakkingen dienen te voldoen aan strikte 
specificaties. De logistieke keten naar China is 
lang, en de bloemen moeten op de kwekerij al goed 
gesorteerd en verpakt worden voor de eindklant. 
Daar kun je als kweker op inspelen en wij kunnen 
daarbij adviseren. Belangrijk is ook de zorg voor een 
goede financiële afwikkeling. Wil een Chinese koper 
kopen op de klok, dan gaat de afhandeling via een 
Nederlandse BV. Dit is natuurlijk niet praktisch en 

" Samen staan we 
internationaal sterker"

brengt met zich mee dat we tal van zaken moeten 
oplossen. We hebben daarom een eigen kantoor  
in China opgezet, dat we delen met onze partners  
ter plekke. Martijn van Os is onze man in China.  
We doen niet alleen veel ervaring op, maar doen 
ook nu al zaken. Met een Nederlandse partner 
ontwikkelen we een Chinese webshop. Zeker in  
China is aanwezigheid ter plekke een must. 

Klok
“Met het oog op internationalisering zullen we 
onze bestaande instrumenten moderniseren. Het 
versterken van de klok is ook in dit verband van 
grote strategische waarde. De klok staat nog altijd 
borg voor een optimale prijs. Laten we alleen niet 

de fout maken dat we denken dat wat hier goed 
werkt, ook elders succesvol is. Elke markt heeft zijn 
eigen karakteristieke kenmerken. In het ene land 
is de bloemist het belangrijkste verkoopkanaal, 
elders is dat de supermarkt. De groei van online 
verschilt ook sterk. Ook moeten we leren van 
succesvolle voorbeelden elders. In Zuid-Amerika 
is de aanvoerketen geïntegreerd vanuit de kweker 
en niet gebouwd op samenwerking. Dat werkt 
in bepaalde opzichten efficiënter. Dus laten we 
met onze partners in de keten kijken hoe we door 
samenwerking hier een beter antwoord voor kunnen 
vinden, zodat handel nog beter kan worden gedaan. 
Dan ben ik ervan overtuigd dat we onze leidende 
positie in de wereld kunnen uitbouwen.”  ←



 Weten waar 
productie staat 
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Mag ik u van dienst zijn?

En dan niet binnen de grenzen, maar 
juist daarbuiten. Dat is Global Sourcing 
Services. Ooit klein begonnen in 
Spanje en nu uitgegroeid tot een dienst 
wereldwijd. In dit artikel een interview 
met het team van Global Sourcing 
Services Mediterranean plants en 
Manuel Ruiz Giménez, Commercieel 
Directeur van Spaanse kwekersgroep 
SAT Proval. 

Marcel Vooren, internationaal accountmanager 
vertelt: “Global Sourcing Services is zo’n 15 jaar 
geleden heel klein begonnen met de vraag van 
een koper. Hij was op zoek naar een specifiek 
soort palm. Mijn collega Marc de Baan, destijds 
inkoopbemiddelaar, vond een Spaanse kweker die 
deze palmen kon leveren, tegelijkertijd kwam hij er  
ook achter dat er nog meer kwekers aansluiting  
met Nederland en omliggende landen wilden  
hebben. Zo ook de Spaanse kwekersgroep SAT 
Proval. Zij zijn een belangrijke partij met een 

kwalitatief interessant en breed mediterraan 
assortiment. Vanwege de taalbarrière en toch 
wel de angst of de gevraagde kwaliteit van de 
daaropvolgende orders ook daadwerkelijke  
geleverd werd, werd besloten Marc als spil tussen 
kweker en klant te zetten. En met succes!“

“ Dankzij deze samenwerking zijn we 
meer zichtbaar op de markt, formele 
contracten bieden vertrouwen bij 
verkoop en er is een brede portefeuille 
van kopers.” Manuel Ruiz Giménez 

Manuel over Global Sourcing Services 
“Royal FloraHolland en Proval werken samen 
als partners, we beschouwen de veiling als onze 
marktplaats die ons betalingsgarantie biedt. Het is 
van groot belang om lokaal aanwezig te zijn, zodat 
we makkelijk toegang hebben, snel in contact kunnen 
komen met kopers en inzicht in de vraag kunnen 
krijgen. De relatie is transparant en vertrouwelijk. 
Royal FloraHolland ondersteunt de handel op 
neutrale wijze, wat ons als kwekers zekerheid biedt.”

Marc kende de markt 
Toen bleek dat veel meer kopers en diverse 
Nederlandse handelskwekerijen op zoek waren naar 
goede importplanten is deze sourcing dienstverlening 
stapje voor stapje doorontwikkeld. Marc vestigde 
zich een aantal maanden in het jaar in Valencia en 
wist na verloop van tijd exact wat er op de Spaanse 
markt te koop was. Hij hielp kopers bij het kopen 
van het gewenste product, maar ook Spaanse en 
Nederlandse importerende handelskwekers om 
hun assortiment onder de aandacht te brengen 
van kopers. Een win-win situatie voor alle betrokken 
partijen en Royal FloraHolland. 

“ onze Sourcing Managers weten precies 
waar wat staat en wij zijn de brug tussen 
koper en kweker.” Marcel Vooren

Wij werken met lokale mensen 
Deze manier van werken bleek succesvol en een extra 
collega was noodzakelijk. We kozen toen bewust voor 
aanstelling van de Spaanse Maria José Martinez-Sanz, 
een kwekersdochter uit de regio Valencia. Natuurlijk 

Wat doen we voor kopers?
• Order- en kwaliteitsbegeleiding
• Inkoopgemak via “single point of contact”
•  Inzicht en toegang tot globaal assortiment  

bloemen en planten
• Culturele brug en klantwaardering

Wat doen we voor kwekers? 
•  Kwaliteits- en leveringsondersteuning naar  

klanten toe
•  Markt gestuurde vraag en toegang tot  

(nieuwe) markt(en)
• Financiële en administratieve ondersteuning
• Culturele brug en klantwaardering

Global Sourcing Services bemiddelt wereldwijd, 
bijvoorbeeld in Afrika en China. Deze betaalde  
dienst is er voor alle kwekers en kopers, ook in 
Nederland. 

vanwege haar ervaring en kennis, maar zeker ook 
omdat ze de taal spreekt, het land door en door kent 
en weet waar gevoeligheden liggen. Zij kan daardoor 
precies de vertaalslag maken zodat kwekers en kopers 
elkaar begrijpen en weten wat ze kunnen verwachten. 
Manuel: “Ook voor kopers zijn er veel voordelen. Zo 
hebben ze rechtstreeks vanaf de kweker toegang 
tot onze producten, met volledige informatie en 
kwaliteitscontrole. Ze beschikken over een aantrekkelijk 
en breed mediterraan assortiment. Bovendien kunnen ze 
overeenkomsten voor de korte en lange termijn sluiten.”
 
Ook in Italië actief 
De kopers die inmiddels gewend waren met de 
service in Spanje, begonnen Royal FloraHolland ook 
te vragen naar aanbod van Italiaanse planten, zoals 
citrus en olijven. En ook Italiaanse kwekers klopten 
aan bij Royal FloraHolland of zij hulp konden krijgen 
met de vermarkting van hun producten. Om aan 
beide wensen een betrouwbare invulling te kunnen 
geven, werd in 2011 besloten tot eenzelfde werkwijze 
als in Spanje, welke met de aanstelling van Riccardo 
Spicuzza als Sourcing Manager in Zuid-Italië werd 
ingeluid. Sinds zijn komst groeit ook de vermarkting 
van Italiaanse planten via Royal FloraHolland jaarlijks. 
Kopers durven nu ook op Sicilië in te kopen omdat ze 
weten dat Riccardo precies weet waar wat staat en 
er door hem op wordt toegezien dat de kweker levert 
wat is afgesproken. Vanwege de groeiende vraag naar 
Italiaanse planten is sinds april dit jaar Giulia Minuzzo 
gestart als Sourcing Manager voor Noord-Italië. ←

Kijk voor de mogelijkheden op 
www.royalfloraholland.com/globalsourcingservices



Colombia - een kleurrijk kunstwerk
 
Verdieping na verdieping vol met winkels, een enorme massa 
van mensen met op de achtergrond een geroezemoes. Vanuit 
het niets volgt een kleurrijk tapijt vol met bloemen. Het is 
adembenemend mooi en geeft rust in deze wereld vol leven. 
Neem de tijd om even stil te staan en bewonder dit kunstwerk 
in Medelin, Colombia.

Perkplanten in British 
Colombia en Alberta

Ook in Canada staan wij 
Nederlanders bekend om de 
belangrijke rol die we hebben in 
de teelt van bloemen en planten. 
Opvallend is dat in British 
Colombia vooral de nadruk 
ligt op perkplanten in plaats 
van snijbloemen. Deze foto is 
gemaakt bij de entree van Bow 
RiverEdge Campground in de 
plaats Crochane. Deze regio 
ademt een western sfeer met 
saloons en vele ranches.

Globetrotter In deze rubriek staan onderwerpen 
van over de hele wereld centraal, die 
een directe link met de internationale 
sierteeltsector of Royal FloraHolland 
hebben. Deze keer hebben we onze 
lezers gevraagd om vakantiefoto’s in 
te sturen.

Indonesië - prachtige 
bloemen dwarrelend  
door de lucht

Aan de mooie grote bomen op Bali 
groeien duizenden van deze kleine 
frangipanibloemen. Ze worden 
gebruikt bij religieuze offers. Na 
de gebeden doen de vrouwen een 
bloem achter hun oor, de mannen 
een opgerold bloemblaadje. De 
bloemetjes vallen spontaan uit de 
bomen en dat levert mooie beelden 
op. Zo ook deze foto.
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Vietnam - de fietsende bloemen winkel
 
Flexibele fietsende ondernemers met een kleurrijk palet 
van bloemen aan boord. Prachtig om te zien! Al rijdend 
door de stad verkopen zij hun producten. Een mooie 
manier van ondernemen!

← Tulpenmanie  
en bloemstillevens  
in het zand

Bloemstillevens waren 
vooral aan het begin van de 
17e eeuw populair. Op het 
zandsculpturenfestival in 
Garderen zijn diverse werken 
van oude meesters omgezet 
in prachtige zandsculpturen. 
Tot 27 oktober 2018 kunt u 
genieten van deze prachtige 
zandsculpturen. De in 
de 17e eeuw geliefde tulp 
zie je in diverse werken 
terug. Voor tulpen werden 
enorme bedragen betaald. 
Het ineenstorten van de 
tulpenmarkt zorgde voor de 
eerste economische crisis. 
www.zandsculpturen.nl



Zelalem Messele: 

“ Rozen  
kweken  
is pure 
business” 
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Zelalem Messele (47) runt sinds 2007 een rozenkwekerij 
in Debre Zeyt (Ethiopië) van 16 ha. Na een tijd in 
Engeland gewerkt te hebben als bankier, kwam hij in 
2007 naar Ethiopië (het land van zijn familie) om een 
bloemenkwekerij op te starten. De keuze viel op rozen 
omdat hier de meeste productie in plaatsvindt, en nog 
steeds is Zelalem blij met dit gewas. “Er is goed zaken 
in te doen. En het is prachtig werk”, lacht hij.

Wie is Zelalem Messele?
• Zelalem Messele is 47 jaar

• Woonplaats: Addis Abbeba

• Bedrijf: in Debre Zeyt, 50 km  
van Addis Abbeba

• Hij heeft een vrouw en 2 kinderen  
van 9 en 5 jaar. “Zij hoeven het  
bedrijf niet per se over te nemen.  
Ze moeten vooral hun eigen hart  
volgen”

• Motto: “Elke dag is een dag  
vol mogelijkheden”
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Voor Zelalem Messele is rozen kweken echt 
business. Hij stuurt een kwekerij aan met 420 
Ethiopiërs en zorgt zo voor veel werkgelegenheid. 
Tachtig procent van de kwekerij bestaat uit 
vrouwelijk personeel. Echt groene vingers heeft  
hij niet. “Mijn drive ligt meer bij het managen  
van werknemers en organiseren van zaken.”  
Het rozenbedrijf startte hij op na een opleiding  

De politieke situatie 
in Ethiopië
Hoe ziet Zelalem de politieke situatie in Ethiopië? 
In 2016 waren er politieke onlusten en er werd 
een aantal Nederlandse bedrijven getroffen 
door brandstichting. “Ik kan de bezorgdheid 
van de buitenlandse kwekers goed begrijpen. 
Er is een verandering in de overheid gaande 
op dit moment. Sommige incidenten zijn erg 
zorgwekkend. Wij hopen dat de overheid 
verandering gaat brengen in deze issues  
en het in de toekomst beter mag gaan.” 

in tuinbouw. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
naar 16 ha. In de herfst wil hij een tweede bedrijf 
starten in het noorden van Ethiopie zodat hij in 
totaal 55 ha rozen heeft. “Het land is al gekocht, 
nu wachten we de goedkeuring even af maar de 
plannen zijn er. Mijn ambitie is om ons bedrijf  
steeds meer uit te breiden.”  
 
Goede behandeling 
De Ethiopische kweker heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan. “Goed voor je personeel 
zorgen is echt belangrijk. Zowel voor mannen als 
vrouwen, iedereen verdient een goede behandeling 
en hetzelfde loon. Daarnaast willen we goed met de 
rozen en met water omgaan. Dit vraagt de markt → 

“ Mannen en vrouwen, 
iedereen verdient een 
goede behandeling”



van ons, we zijn het verplicht. Je overleeft het niet 
zonder duurzame bedrijfsvoering in deze tijd.”

Lange weg te gaan in internationalisering 
Wat vindt Zelalem van Royal FloraHolland en ons 
internationale karakter? “De veiling komt van ver. Er 
is nog een lange weg te gaan in internationalisering. 
Het verlangen is er wel bij het management en 
directie om internationaler te opereren. Maar ik 
vind dat Royal FloraHolland meer de uitstraling mag 
krijgen van een global company. De wens is er bij 
veel Ethiopische kwekers -en dus ook bij hemzelf- 
om de markt van China en Japan te gaan bedienen. 
Dat is nu nog maar beperkt mogelijk. Hier mag nog 
op doorontwikkeld worden.” ←

AMBITIE

Ambitie
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Bloemenrevolutie 
in Ethiopië
Ethiopië beleeft een bloemenrevolutie.  
Het aantal kwekerijen is de afgelopen jaren 
fors toegenomen. Waren er in 2003 nog  
maar drie bloemenbedrijven, inmiddels 
zijn dat er rond de 100 (waarvan niet alle 
bedrijven exportwaardig zijn). 

In Ziway zitten zeer grote en 
toonaangevende Nederlandse bedrijven, 
in Debre Zeyt zit een hub aan (kleinere) 
maar ook succesvolle Ethiopische bedrijven 
(waaronder Zelalem). De economische groei 
in Ethiopië schommelt de laatste jaren 
rond de 8% per jaar. De tuinbouwsector 
levert een belangrijke bijdrage aan deze 
groei. Hierbij moet wel worden aangetekend 
dat deze groei een tik krijgt door de 
politieke onlusten. In 2016 was de groei 
een stuk lager dan in 2015. De overheid 
investeert in de infrastructuur om zo de 
export te bevorderen. Er zijn vliegvelden en 
spoorwegverbindingen aangelegd. Ook de 
elektriciteitsvoorziening is sterk verbeterd. 
In juni 2017 is een nieuwe terminal op de 
luchthaven geopend voor het stroomlijnen 
van het transport van Ethiopië naar Royal 
FloraHolland Aalsmeer.  

Bron: Ministerie van LNV en accountmanager  

Jan-Erik Visscher (Royal FloraHolland)

“ Je overleeft het niet 
zonder duurzame  
bedrijfs voering”
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Big data

De export van bloemen en potplanten is 

in de afgelopen 20 jaar gegroeid van 3,5 

naar 6 miljard. Die groei komt met name 

uit Oost-Europa. De kernlanden (Duitsland, 

Engeland en Frankrijk) blijven belangrijk.

Forse groei 
export in  
20 jaar →

BIG DATAGROW16 Bron: Floridata 17GROWBIG DATA

6 mld

5 mld

4 mld

3 mld

2 mld

1 mld

0 mld

100%100%Polen Tsjechië Finland Polen Rusland Noorwegen1998 → 2017 Tsjechië Spanje Rusland Verenigd Koninkrijk 

1998
Snijbloemen € 2.591.585.737 
Potplanten € 1.030.122.028 
Totaal € 3.621.707.765

2017
Snijbloemen € 3.753.684.000 
Potplanten € 2.252.279.000 
Totaal € 6.005.964.000

Totale export snijbloemen en potplanten
1998 t/m 2017, in miljarden euro's.

  Potplanten 

  Snijbloemen 

Top 5 landen grootste  
groei export snijbloemen
van 1998 t/m 2017, in procenten.

Top 5 landen grootste  
groei export potplanten
van 1998 t/m 2017, in procenten.

66% groei omzet export  
snijbloemen en potplanten
tussen 1998 en 2017

  Potplanten 

  Snijbloemen 

1998 2017

+330%

+952%

+704%
+541%

+244%
+943%

+680%+123%
+92% +82%

Top 5 landen  
hoogste omzet  
export snijbloemen
in 2017 in euro's.

Duitsland 
€ 1.110.588.000

Verenigd 
Koninkrijk 

€ 629.108.000 Frankrijk 
€ 503.793.000

Italië 
€ 147.647.000

België 
€ 124.128.000

Top 5 landen  
hoogste omzet   
export potplanten
in 2017 in euro's.

Duitsland 
€ 616.813.000

Frankrijk 
€ 281.438.000

Verenigd 
Koninkrijk 

€ 207.576.000
Italië 

€ 172.290.000
België 

€ 139.128.000



← Kunst met bloemen
De Amsterdamse kunstbeweging Tropisme 
maakt kunst die speelt met de perceptie. 
Vanuit een grote affiniteit met de planten-
wereld bevinden de projecten zich op het 
snijvlak van natuur, wetenschap en techniek. 
Een voorbeeld is het baanbrekende project 
Fotosynthese, waarin de kunstenaars 
nieuw licht werpen op planten door ze 
met ongewone, vaak wetenschappelijke 
technieken, te foto graferen. Tropisme heeft 
een vaste plek in het Flower Art Museum  
en presenteert daar regelmatig nieuw werk. 
Het Flower Art Museum is sinds 1 juli 2018 
geopend. www.flowerartmuseum.nl
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Licht, lucht en water
Verzorgen hoef je ze nauwelijks, ze hebben 
geen grond nodig en ze leven van de 
luchtvochtigheid: luchtplanten. In de natuur 
groeien ze op rotsen of takken en thuis kun 
je ze ook laten groeien als je maar zorgt 
voor voldoende daglicht. Natuurlijk hebben 
ze wel water nodig. Hoe? Besproei ze met 
een plantenspuit of leg ze kort in (regen)
water. Schud ze daarna goed uit en laat 
ze ondersteboven drogen zodat er geen 
rotting ontstaat. Airplantshop verkoopt deze 
luchtplantjes aan de consument, maar biedt 
haar producten ook aan via de FloraXchange.
www.airplantshop.nl

←  Ruiken aan het verleden voor ouderen met 
dementie 

Mensen met dementie communiceren steeds minder en  
ze trekken zich terug uit het sociale leven. Dat is lastig voor 
henzelf en de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat juist die 
herinnering aan vroeger tot de mooiste gesprekken leidt. 
Met de Geurbox van Emmaverbindt komen verhalen van 
vroeger weer tot leven en blijven ouderen met dementie in 
contact met hun omgeving. In de Geurbox Natuur zitten 
verschillende geuren van bloemen en planten. 
www.emmaverbindt.nl

Trends

← Een vuilnisbak als vaas
Verhalen vertellen met bloemenkunst 
is prachtig. Designer Lewis Miller 
wil van een simpel moment een 
onuitwisbare ervaring maken. In New 
York zijn vuilnisbakken omgetoverd 
tot prachtige kunst. Al wachtend op 
het groene licht heb je uitzicht op een 
vuilnisbak vol rozen, lelies, anthuriums 
en prachtige takken. Veel mensen 
blijven staan, vergeten het groene 
licht en brengen hun neus naar het 
boeket om de geur en de herinnering 
de hele dag vast te houden. 
www.lewismillerdesign.com



Home countries en hit-and-run-locaties
“Onze 4.500 medewerkers, met 68 verschillende 
nationaliteiten werken in ongeveer 40 landen in de 
wereld. De ‘home countries’ zijn altijd dezelfde 25 
landen; daar hebben we ook buitenlandse kantoren. 

baggermaatschappijen. En, heb je de beste 
aanbieding? Dan krijg je de opdracht.”

In elk segment een andere concurrent
“Wij concurreren continu met allerlei bedrijven in de 
wereld. Maar, wie onze concurrenten zijn en hoe die 
eruitzien? Dat is een hele moeilijke vraag. We hebben 
een baggerdivisie – daar kennen de meeste mensen 
ons van. Ons meest iconische project is de bouw 
van Palm Jumeirah in Dubai. Daarnaast hebben we 
een olie- en gasdivisie met andere concurrenten. 
De winddivisie is pas 15 jaar oud maar wél de snelst 
groeiende. Daarmee bouwen we windparken op 
zee. We zijn in Nederland ook aannemer voor civiele 
werken en infrastructuur. Samen met Dura, TBI en 
Besix zijn wij geselecteerd om de nieuwe verbinding 
tussen de A16 en de A13 te maken. In elk segment 
heb je weer andere concurrenten. Met China, 
bijvoorbeeld, concurreren we op prijs. Daarom steken 
we veel energie, tijd, aandacht én geld in innovatie.”
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“ Niets is zo duurzaam 
als een 150 jaar oud 
familiebedrijf.”

Familiebedrijf Van Oord, van 
oorsprong baggermaatschappij, 
nú maritieme aannemer bestaat 
150 jaar in 2018!

De andere landen zijn de zogenaamde ‘hit-and-run-
locaties’. Daar voeren we een project uit en gaan 
dan weer weg. We zijn een internationaal bedrijf 
en laten mensen graag wat van de wereld zien. Ik 
ga met grote regelmaat langs bij onze projecten. 
‘Werken bij Van Oord is een ticket to the world’, zeg ik 
altijd. Dankzij mijn werkbezoeken ben ik op plekken 
in de wereld geweest waar de meeste Nederlanders 
ondanks hun reislustigheid niet snel zullen komen.” 

“Voor het Noorden van de Kaspische zee geldt 
dit ook: er zijn geen steden, en geen toeristen — 
alleen een heel ondiepe zee met een weerbarstig 
klimaat. Waar het ’s winters -40 graden is en ’s 
zomers +40 graden. In de winter konden we er 
niet werken want dan was de zee bevroren. Dus, 
kwamen we in het voorjaar terug. Hoe wij de landen 
kiezen? Dit was een groot baggerwerk, de klant 
een grote oliemaatschappij. Deze schrijft een 
tender uit en benadert alle grote internationale 

Innovatie: intern of outside in
“Innoveren kan op twee manieren: intern, of met de 
‘outside-in-view’. Medewerkers mogen allerlei nieuwe 
dingen bedenken om sneller, beter én efficiënter te 
werken. Of, je laat buitenstaanders naar je bedrijf 
kijken. PortXL is een programma waarbij kleine startups 
zichzelf presenteren (denk aan voormalig Let it Grow bij 
Royal FloraHolland - red). Als zij een product aanbieden 
dat op termijn interessant kan worden voor ons dan 
investeren we daarin.”

“Ons nieuwe schip de Bravenes gebruiken we om stenen 
te plaatsen tot 1.500 meter waterdiepte. Dit doen we 
met een nieuwe methodiek. Deze is afgekeken van de 
stoeltjeslift die we allemaal wel kennen van het skiën.  
De stenen gaan via een pijp naar de zeebodem.  
Vroeger brachten we deze pijp handmatig naar 
beneden. Nu doen we dat op een geautomatiseerde 
manier die innovaties in werktuigbouw en software 
combineert. We zijn continu bezig met nieuwe dingen: 
nieuwe landen, nieuwe type producten, nieuwe markten”, 
vertelt Pieter van Oord terwijl hij op het puntje van zijn 
stoel zit. “Dat vind ik een van de leukste dingen.”

Duurzaamheid als kans
“Wij zien duurzaamheid als kans en hebben een 
uitgebreid duurzaamheidsprogramma. En, niets is zo 
duurzaam als een 150 jaar oud familiebedrijf. We willen 
de wereld doorgeven in een mooiere staat dan waarin 
we hem aangetroffen hebben. Climate change is een 
gigantisch maatschappelijk issue. Een lagere CO2-
uitstoot? Door het bouwen van windmolens, de overstap 
van dieselmotoren naar gasmotoren, en door de CO2-
uitstoot van onze eigen vloot te verminderen dragen wij 
ons steentje bij. In Nederland worden we geconfronteerd 
met de zeespiegelstijging. Wij staan heel goed gesteld 
om Nederland en onze kust hiertegen te beschermen.  
De Zandmotor is bijvoorbeeld een landtong die we 
gebouwd hebben bij Monster – in Zuid-Holland. De 
meeste mensen in het Westland kennen deze wel. Deze 
tong verspreidt zich over de loop van 10 jaar om de kust 
te verdedigen tussen Hoek van Holland en Scheveningen. 
Dat zijn mooie projecten waar we mee bezig zijn.” ←

Insights

Er zijn enkele parallellen tussen familiebedrijf 
Van Oord en coöperatie Royal FloraHolland. 
Beide bedrijven bestaan al meer dan 100 jaar, 
zijn internationaal én wereldwijd actief, en 
hebben duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. Waar Van Oord met passie en vuur 
bijdraagt aan een betere wereld, maken wij de 
wereld mooier en gezonder met bloemen en 
planten. Verschillen? Die zijn er ook genoeg. 
Pieter van Oord (CEO) bij Van Oord neemt 
ons mee in de wondere water wereld van een 
maritieme aannemer.

“ Van Oord is een 
ticket to the world”



 

Veiling Rhein-Maas in cijfers
 
→ Omzet 2017 circa 364 miljoen euro
→  1 afmijnzaal met 4 bloemen-  

en 4 plantenklokken
→ 608 inkoopplekken
→ 2.400 aanvoerders
→ 1.600 handelaren
→  Jaarlijks 350.000 stapelwagens 

met bloemen
→  Jaarlijks 1 miljoen CC’s met planten
→  Ruim 5 miljoen transacties jaarlijks
→ 10 kilometer kettingbaan
→ 190.000 m2 vloeroppervlak
→ 400 KOA-kopers

Nieuwe directie
Op 1 september is een nieuwe interim directie gevormd bij Veiling 
Rhein-Maas. Deze bestaat uit Franz-Willi Honnen (Landgard) 
en Cees Hoekstra (Royal FloraHolland). Zij worden bijgestaan 
door een driehoofdig management team. Cees Hoekstra was 
programmamanager bij Royal FloraHolland en gaat nu samen  
met  de heer Honnen de operationele aansturing van Veiling 
Rhein-Maas doen. Landgard en Royal FloraHolland hebben 
afgesproken dat in de komende tijd een strategie review 
plaatsvindt waarbij de bouwstenen voor de succesvolle verdere 
ontwikkeling van de joint venture worden vastgesteld en op basis 
waarvan ook de toekomstige vaste directie wordt benoemd. 
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Internationaal

Henk: “Royal FloraHolland is 
aandeelhouder van Veiling Rhein-
Maas. De andere aandeelhouder 
in deze joint venture is Landgard. 
Landgard is een Duitse coöperatie 
voor sierteeltkwekers en kwekers  
van groente en fruit (jaaromzet 
ca. 1,9 miljard omzet in 2017, red). 
Het gezamenlijke bedrijf Veiling 
Rhein Maas is in 2010 ontstaan 
uit een samenvoeging van de 
Royal FloraHolland-vestiging 

in Venlo en de veilinglocaties 
van Landgard in Duitsland in 
Lüllingen en Herongen”.

Henk Weijs is strategisch 
accountmanager bij Royal 
FloraHolland. Eén van zijn taken 
is het vervullen van de ‘liaison’-
functie tussen Veiling Rhein-
Maas en aandeelhouder Royal 
FloraHolland. Met zijn kennis 
van de regio, de Duitse markt 
en Veiling Rhein-Maas adviseert 
hij directie en management van 
Royal FloraHolland. Daarnaast 
is hij, samen met collega Gert 
Jan Vlaar verantwoordelijk voor 
de commerciële samenwerking 
met Veiling Rhein-Maas ten 
behoeve van het verbeteren van 
het assortiment een aanbod op 
deze marktplaats. We zijn bij 
Henk duidelijk aan het goede 
adres. Hij weet de veiling als geen 
ander te typeren: “Veiling Rhein 
Maas heeft zich de afgelopen 
acht jaar uitstekend ontwikkeld. 
Bij de Royal FloraHolland-leden 
is Veiling Rhein-Maas ook erg in 
trek. Ruim 1.500 leden verkopen 
hun producten via deze veiling. 
Hoewel alle leden gebruik kunnen 
maken van deze marktplaats, 
kent Veiling Rhein-Maas een 
systeem waarbij per aanvoerder 
vooraf afspraken worden gemaakt 
over de jaaraanvoer. We noemen  
dit de aanvoermelding pot-
planten.

Dat Veiling Rhein-Maas zo in 
trek is, is niet raar. Henk: “De 
marktplaats ligt logistiek gezien 
op een zeer gunstige locatie, vlak 
over de grens aan de snelweg 
A40 die toegang tot die vele 
consumenten in het Ruhrgebied.”

Veiling Rhein-Maas is volgens 
Henk erg interessant voor alle 
kwekers van Royal FloraHolland. 

“ Royal FloraHolland-
leden kunnen 
onbeperkt gebruik 
maken van veiling 
Rhein-Maas”

Henk: “Naast groothandelaren, 
koper er op Veiling Rhein-Maas 
veel ‘Einzelhändler’ in, zoals 
tuincentra en bloemisten(ketens). 
Dat maakt het makkelijk om 
goede voeling met de markt te 
houden en het aanbod goed af te 
stemmen op de vraag. Voor een 
kweker die zijn afzet wil spreiden 
is Veiling Rhein-Maas een prima 

aanvulling op het netwerk van 
marktplaatsen van RFH.” 

Henk is optimistisch over de 
toekomst. Nu het economisch 
goed gaat, zullen zowel kwekers 
als kopers de weg naar de regio 
weten te vinden. Henk: “Ja, ik zie 
de toekomst zonnig in. Natuurlijk 
moet de veiling zich wel door 
blijven ontwikkelen. Maar met 
een nieuwe interim directie gaan 
we de komende tijd de lijnen voor 
de toekomst uitzetten. Daarbij 
zullen thema’s als digitalisering 
en directe stromen hoog op de 
agenda staan. ←

Als ‘Internationaal’ het 
thema is van GROW, 
dan ontkom je niet aan 
Veiling Rhein-Maas. In de 
woorden van Henk Weijs: 
“Veiling Rhein-Maas is de 
‘gateway’ naar Duitsland 
de grootste afzetmarkt 
van Europa”.  
Het enthousiasme van  
Henk Weijs, die als 
rasechte Limburger  
de geschiedenis van  
de veiling als geen ander 
kent, is aanstekelijk.
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“ Veiling Rhein-
Maas: gateway 
naar de Duitse 
markt”
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Perspectieven
Rubriek waarin we het  
thema Internationaal belichten
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Nieuwe momenten 
vieren met bloemen 
en planten

“ Samenwerking met 
de sector is essentieel 
bij de promotie van 
bloemen en planten” 
 
Dennis van der Lubbe 
Directeur Bloemenbureau Holland

Bloemen en planten voortdurend onder de aandacht 
brengen én houden bij de Europese consument. Dat 
is in een notendop waar Bloemenbureau Holland 
(BBH) zich sterk voor maakt. Dennis van der Lubbe 
startte op 1 maart 2018 als directeur. Hij vertelt over 
de internationale activiteiten van Bloemenbureau 
Holland om de doelstelling te bereiken. “Wij willen 
Europese consumenten voortdurend verleiden 
bloemen en planten te kopen.” 

BBH richt zich op vier kernlanden: Duitsland, Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk en Nederland. “De keuze voor 
deze landen maakten wij op basis van informatie van 
Floridata en Royal FloraHolland over afzetgrootte, 
potentie van de markt en stabiliteit. Onze focus ligt  
op het buitenland omdat daar de grootste afzet van 
de veiling heen gaat.”

Lokale kennis benutten
In de vier kernlanden heeft BBH een marketing-
manager. “Vanzelfsprekend doen wij ook een beroep 
op lokale bureaus. Zij kunnen de vertaling maken 
naar campagnes voor hun land. Wij kunnen helaas 
niet in alle landen bloemen en planten promoten. 
Daarom concentreren wij ons op de kernlanden. 
Voor zes andere landen (Denemarken, Italie, Polen, 
Rusland, Spanje en Zweden) gaan we binnenkort het 
promotiemateriaal vertalen. Wij zijn daar zelf niet 
actief, maar vinden het wel belangrijk ook voor die 
landen communicatiemiddelen aan te bieden.” 

Momenten creëren
“We werken continu aan het stimuleren van nieuwe 
verkoopmomenten van bloemen en planten. 
Daarom werken vier marketeers aan shopper 
activatie; mensen verleiden naar de winkel te gaan. 
In woonmaand november kun je bijvoorbeeld de 
aankoop van een plant koppelen aan een winactie: 
‘maak kans op interieuradvies bij aankoop van een 
potorchidee’. Daarnaast willen we nieuwe momenten 
creëren waarop mensen bloemen en planten kunnen 
kopen. Vorig jaar deden we dat in Frankrijk met Día 
de los Muertos wat heel succesvol was. We meten 

voortdurend het effect van onze campagnes. Dit  
jaar starten we dezelfde campagne in Duitsland 
tijdens Allerzielen. Mensen kunnen op een mooie 
manier de overledenen herdenken met bloemen.  
Ook de campagne Vier de Zomer, geïnspireerd op  
de Midzomerfeesten in Zweden, is een voorbeeld  
van zo’n nieuw moment om te vieren met bloemen  
en planten.” 

Verbinding met de sector
BBH werkt voor de sector en vindt inbreng vanuit 
die hoek belangrijk. “Wij willen meer samenwerken. 
Toen wij onlangs werkten aan een creatieve 
campagne voor snijbloemen, hebben we kwekers 
en handelspartijen uitgenodigd. Samen hebben we 
de briefing voor het reclamebureau gemaakt. Ook 
bespraken we vooraf de concepten van de bureaus. 
De branche vindt het positief dat wij ze vroeg in het 
traject bij campagnes betrekken. Dat gaan we zeker 
vaker doen. En in het najaar organiseren wij een 
bijeenkomst over onze plannen voor 2019. Iedereen 
uit de sierteelt is welkom.” ←
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“ Poolse kwekers 
nemen de tijd  
voor de teelt”

Wim Steur
Tulpenkwekerij en -broeierij Wireco

Verder kijken dan je 
eigen bedrijf 
Voorzitter van de FPC Tulp Wim Steur vindt 
teambuilding en kennis van de markt belangrijk. 
“Een FPC werkt alleen goed als je elkaar begrijpt 
en kennis en ervaringen deelt.” De FPC bezocht 
Polen en was positief verrast over de kwaliteit van 
Poolse tulpen. “Menig tulpenkweker uit Nederland 
kan niet tippen aan die kwaliteit.”

“Wim startte 38 jaar geleden met de 
tulpenkwekerij. Inmiddels is Wireco een firma met 
zes firmanten. Voor de teelt omvat het bedrijf 70 
hectare. In de broeierij broeit Wireco 25 miljoen 
bloemen per jaar. “Stilstaan is achteruitgaan 
vind ik. Daarom blijven we groeien, ook volgend 

jaar weer. Verder kijken dan je eigen bedrijf is 
daarbij noodzakelijk. Ik wil weten wat de handel en 
consument van ons product vindt. Daarnaast is het 
interessant van andere FPC-leden te leren en kennis 
uit te wisselen. Tijdens een marktbezoek doen we dat 
in informele sfeer. Dat bevordert de samenwerking 
binnen de FPC.”

Verrast en geschrokken
Er gaan veel Nederlandse bollen en bloemen naar 
Polen. “Wij bezochten in Warchau en omgeving veel 
bloemisten en supermarktketens. Ook gingen we 
naar twee broeierijen. We zagen tot onze verrassing 
zeer goede Poolse tulpen. Je merkt dat Poolse 
kwekers de tijd nemen voor de teelt. In Nederland 
moet alles veel sneller omdat de kosten hoger 
zijn. Dat was wel een eye opener.” De kwaliteit van 
Nederlandse tulpen in de bezochte supermarkten 
was duidelijk minder. “Wij schrokken van wat we 
zagen. Ik vind dat de groothandel en exporteurs 
scherp moeten zijn op de bloemen die ze naar Polen 
sturen. Mindere kwaliteit aanbieden, is een risico 
voor Nederlandse tulpen en andere bloemen. Polen 
is een groeimarkt en de consument is bereid te 
betalen. Als je een goed en vers product neerzet, 
loopt het goed. Nederlandse kwekers zijn sterk 
in het tussensegment. Daar is in Polen, vooral bij 
broeiers, behoefte aan. Poolse kwekers voorzien in 
een behoefte van luxere bloemenwinkels. We zitten 
elkaar dus niet in de weg, maar we moeten wel 
kwaliteit leveren.”

Inspelen op lokale wensen
Wim constateert dat er de laatste jaren een 
duidelijke groei is voor de tulp in het Oostblok.  
“Er is nog achterstand, maar er is een versterking 
zichtbaar. De FPC leert graag hoe de productie 
en markt daar verder ontwikkelt. Daarom zijn we 
volgend jaar van plan naar St. Petersburg te gaan. 
Hoe verwerken broeiers jouw product? Wat vinden 
consumenten ervan? Dat is belangrijk te weten. Het 
betekent niet dat we meteen onze koers wijzigen, 
maar we kunnen wel afspraken maken met winkels 
en exporteurs. Wij hebben behoefte aan feedback 
vanuit de handel. Welke kleur loopt goed en welke 
niet? Is er behoefte aan bossen met één soort of 
liever mengbossen? De handel moet terugkoppelen 
welke producten goed lopen en welke niet. Alleen 
dan kunnen wij inspelen op lokale wensen.” ←



“ Wij wedden niet  
op één paard”
Anton Aarse
Lisianthuskwekerij Floralis
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Wat kunnen kwekers doen om de kalanchoë onder 
de aandacht te brengen in het buitenland? Om 
antwoord op die vraag te krijgen, besloot kweker 
Fred van Luijk mee te gaan met een marktbezoek 
naar Zuid-Frankrijk. “Je wilt weten waar je producten 
naar toe gaan. Wij telen als enige kwekerij speciale 
soorten kalanchoë. Directe input van de klant is voor 
ons daarom heel belangrijk.”

Kwekerij De Veranda fuseert eind 2018 met Solis 
Plant en heeft dan 6,5 hectare verdeeld over de 
locaties Monster, Honselersdijk en ’s-Gravenzande. 
Hiermee hoopt de kwekerij beter in te kunnen spelen 
op de toenemende internationale vraag. “Per jaar 
produceren wij ruim 10% van de Nederlandse markt 
van 100 miljoen planten. Wij zien graag wat er met  
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Kansen en mogelijk-
heden boven tafel 
krijgen 
Een kweker heeft meestal geen contact met de 
eindconsument. Om bloemen te kunnen verkopen, 
wordt het steeds belangrijker te weten wat de 
consument wil. Ter plekke kijken bij bloemisten en 
supermarkten geeft veel inzichten. “Ik ben nieuws-
gierig en ontdek graag wat consumenten van mijn 
product vinden en hoe het gaat met de markt.”

Aan het woord is Anton Aarse van Lisianthuskwekerij 
Floralis. “De teelt van lisianthus is uitdagend want de  
plant is kwetsbaar. Wij produceren zo’n 8 miljoen 
stelen per jaar op een kleine 1,7 hectare in 

Honselersdijk. Het is interessant te weten wat de 
consument van ons product vindt.” Om daarachter  
te komen, ging Anton met de FPC Lisianthus en  
de Promotiecommissie Lisianthus naar Londen.

Roet in het eten
Anton en zijn collega’s merkten in Londen dat 
de presentatie van de Nederlandse lisianthus 
bij de groothandels prima was. “Onze bloemen 
stonden er netjes bij. We zagen zelfs lisianthus bij 
het exclusieve warenhuis Harrods. Engelsen zijn 
dol op bloemen. Dat was duidelijk zichtbaar aan 
de hoeveelheid bloemenwinkels. Je ziet ook veel 
bloemen in supermarkten en warenhuizen. Dat biedt 
mogelijkheden voor groei.” Toch zag Anton ook 
redenen voor bezorgdheid. “Er is een ontwikkeling 
van British first. Dat kan op termijn roet in het eten 
gooien van Nederlandse kwekers. Op dit moment 
is de lokale kwaliteit nog niet zo goed als van de 
Nederlandse bloemen. Lisianthus uit Engeland 
hebben we niet eens gezien”. Een ander punt van  
zorg is Brexit. “We weten nog niet wat de 
consequenties zijn, maar ik vrees dat het niet 
makkelijker wordt voor ons. Dat baart mij zorgen.”

Voor elk wat wils
De meeste bloemen van Anton gaan naar Europa en 
Rusland. “Om in te kunnen spelen op de behoeften, 
heb ik regelmatig contact met andere kwekers en 
zit ik in de promotiecommissie. Mijn broer zit in de 
landelijke lisianthuscommissie. Daarnaast hebben we 
sinds kort een sales manager van Royal FloraHolland. 
Deze bezoekt de handelaren en ik ga regelmatig 
mee met marktbezoeken. Voor ons zijn dit manieren 
om kansen en mogelijkheden boven tafel te krijgen. 
Met alles wat we leren, kunnen wij beter aansluiten 
op de behoeften van consumenten.” Die behoeften 
verschillen per land. “In Rusland willen mensen zware 
kwaliteit en meer bloemen bovenaan de steel. Om 
dat te realiseren moet je niet te snel telen. Alleen 
dan krijgen we de juiste kwaliteit. Wij bieden een 
kleurenmix aan de handel zodat zij voor elk wat 
wils iets hebben en wij niet op één paard wedden. 
Natuurlijk houden wij rekening met het seizoen. 
Rond de Kerst is er bijvoorbeeld altijd meer vraag 
naar rood en wit. Doordat we snijbloemenvoedsel 
toevoegen aan het water en onder hoge lichtniveaus 
telen,  zijn de bloemen langer houdbaar. Daarmee 
zetten we ook een stap voorwaarts.” ←

Van elkaar leren 
tijdens marktbezoek

“Webshops zijn erg 
belangrijk”
Fred van Luijk
Kalanchoëkwekerij De Veranda/Solis Plant

ons product in verschillende afzetlanden gebeurt. 
Naast Nederland zijn Duitsland, Engeland, Frankrijk 
en Polen belangrijk voor ons.”

Leergierig
Alle kalanchoëkwekers in Nederland betalen 
mee aan de promotiecommissie. Die commissie 
organiseert reizen waarin de promotie van de 
plant in het buitenland centraal staat. “Royal 
FloraHolland bereidt de reizen goed voor door 
bezoeken bij lokale retailers te plannen en verslagen 
van de bezoeken te maken. Handelaren nemen de 
tijd om je te woord te staan. Je merkt dat ze oprecht 
geïnteresseerd zijn in waar de planten vandaan 
komen. Het programma van de marktbezoeken is 
altijd breed. We bezoeken winkeliers, bloemisten, 
tuincentra en groothandelaren en brengen alles 
in kaart. Wie zijn de concurrenten? Welke kleuren 
doen het goed? Welke potmaat wil de klant? We 
steken veel op tijdens zo’n marktbezoek. Andersom 
leren de klanten ook van ons. Als wij constateren 
dat de producten op een plek met de verkeerde 
temperatuur in de winkel staan, vertellen we 
dat. Ook laten we zien hoe ze de planten moeten 
verzorgen. Ze zijn erg leergierig en staan open  
voor onze feedback.”

Digitale wereld
In Zuid-Frankrijk ontdekten Fred en andere 
kalanchoëkwekers de invloed van de digitale wereld. 
“Webshops zijn inmiddels erg belangrijk. Via zo’n 
platform kunnen bloemisten kleine hoeveelheden 
bestellen die ze snel in huis hebben, voor een 
goede prijs. Zij geven aan dat dit sneller is dan 
producten bij lokale kwekers kopen. En zij vinden 
de kwaliteit van onze planten beter. Ik merk dat 
bloemisten Klokvoorverkoop ideaal vinden. Het 
aantal transacties neemt toe. Dat vond ik eerst 
best lastig. Het is veel werk, want je moet iedere 
partij fotograferen. Nu ben ik positief. Ik ben trots 
dat Franse bloemisten Nederlandse planten 
verkiezen boven lokale producten. We zien ook 
een internationale trend waarbij ontzorgen steeds 
belangrijker wordt. Klanten willen dat wij alles 
regelen zoals gemengde karren, verschillende 
potten of verpakkingen. De eindklant koopt via een 
exporteur, maar neemt steeds vaker rechtstreeks 
contact op. De keten wordt kleiner en relaties 
worden belangrijker.” ←

Perspectieven
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Het groene  
talent van  
de toekomst

Kruisbestuiving

Studenten van groene mbo- en 
hbo-beroepsopleidingen verbinden 
aan het bedrijfsleven. Daarvoor zet 
Groen onderwijscentrum zich in. Het 
doel: zorgen voor voldoende, goed 
opgeleid personeel van alle leeftijden 
in de sierteeltsector. Sinds 2016 werkt 
Royal FloraHolland samen met Groen 
onderwijscentrum en aangesloten 
beroepsopleidingen in Nederland.

Zo willen we nieuwe kennis en innovaties realiseren,  
een leven lang ontwikkelen en de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt én het imago van de sector verbeteren. 
Deze samenwerking is een goed voorbeeld van hoe 
bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen elkaar 
kunnen versterken. 

Het juiste opleidingsaanbod
“Kwekers hebben steeds meer moeite met het 
binnenhalen van groen talent en het vinden van de 

juiste bedrijfsopvolgers”, vertelt Coen Meijeraan. 
Hij is Manager Public Affairs bij Royal FloraHolland 
en betrokken bij de samenwerking met Groen 
onderwijscentrum. Coen: “Voor de internationale 
sierteeltsector én Royal FloraHolland is het essentieel 
dat kwekers en studenten met elkaar in contact komen. 
Bovendien moet het opleidingsaanbod aansluiten  
op de praktijk. Zo is er vanuit kwekers veel vraag 
naar de specialisaties teelttechniek en veredeling. 
Samen met Groen onderwijscentrum en groene 

beroepsopleidingen geven we daar invulling aan.  
Dit zijn wij aan de sierteeltsector verplicht.”

“ Deze manier van leren is belangrijk.  
Je leert al veel mensen kennen, bent 
sneller ingewerkt en je ontdekt gelijk  
of je wilt werken in de groene sector”  
Student Maurice - 17 jaar

Een grote toekomst
Maurice Groeneveld is student aan de opleiding 
Groothandel en logistiek in de agrohandel. De 
ondernemingsmentaliteit en het harde werken, dat is 
wat hem aanspreekt in deze opleiding. “In de groene 
sector ligt een grote toekomst. Er is zo verschrikkelijk 
veel te leren, vooral gericht op de internationale 
handel. Zo ontmoet je veel buitenlandse mensen en 
na afronding van je studie heb je een groot netwerk 
opgebouwd. En dat is weer gunstig voor je loopbaan”.  

“ Samen zorgen we voor voldoende 
en goed opgeleid personeel van alle 
leeftijden, specifiek voor de teelt”. 
Annemarie Moons - voorzitter College van 
Bestuur Wellantcollege 

Out of the box oplossingen voor bedrijven
Annemarie Moons, Voorzitter College van Bestuur 
Wellantcollege en Voorzitter Stuurgroep Groen 
Onderwijscentrum vertelt: “Onze studenten leren  
in een authentieke omgeving, krijgen de laatste 
kennis en zijn op de hoogte van de laatste stand 
van zaken. Ook gaan ze met ondernemers en 
studenten van alle niveaus creatief aan de slag. 
Bedrijven krijgen daardoor een enorme input 
op hun bedrijfsontwikkeling en out of the box 
oplossingen.” ←

Meer weten? Kijk op 
Groenonderwijscentrum.nl 
voor meer informatie.
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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
Wanda Bakker, Stefanie Hounjet, Ria 
Monster, Rianne Nieuwenhuize, Martijn 
van Triest, Annieck Verkerk (redactie), 
Marcel Bosma (vormgever), drukkerij 
Senefelder Misset, en Erik van der Burgt 
(fotografie).

Fotocredits
Beeldschoon: Bloemenbureau Holland
Mag ik u van dienst zijn: Maria José 
Martinez Sanz, Bezawit Teklehaimanot
Globetrotter: Nancy Bierman, Martijn 
van Triest, Hans Straub, Marije Lamsvelt, 
Gerard Boerma
Ambitie: Petterik Wiggers maakte de 
foto’s in Ethiopië
Trends: Robin Noorda, Lewis Miller 
Design, Emma Vermeulen, Airplantshop 
Uit de sector: Floriworld
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.

Uit de sierteeltsector

Floriworld: uniek,  
magisch en mooi!
Een team van ontwikkelaars en architecten werkt 
achter de schermen aan dé unieke en magische 
experience waar bezoekers de positieve effecten van 
bloemen en planten op de kwaliteit van leven ontdekken 
en ervaren. Waar staan we nu? En waar werken we 
naar toe? Directeur Daniëlle Santen en bedenker en 
investeerder Bert Kranendonk vertellen over Floriworld.
 
Het concept is definitief, het logo bijna klaar. Begin 
2019 start de bouw en in het eerste kwartaal 2020 
openen we de deuren. Floriworld is een experience 
die onze sector wereldwijd nog niet kent. Nationale 
en internationale bezoekers nemen we mee in een 
bijzondere wereld vol kleur en met een diversiteit aan 
geuren en vormen. 

De experience: een tipje van de sluier 
Wie een kaartje voor Floriworld koopt, krijgt een 
belevenis van verschillende shows en attracties.  

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

Dag van de duurzaamheid 
Op 10 oktober 2018 is het de tiende  
keer dat deze dag gevierd wordt.  
www.dagvandeduurzaamheid.nl 

Flowers & plants EXpo Tokyo
Vijftiende editie van deze internationale 
bloemen- en plantenbeurs.  
www.ifex.jp/en

 World Flora Exposition Taichung
Deze beurs ademt een nieuwe definitie 
van Groen, Natuur en de Mens. Het is  
een duurzaam evenement dat een 
bijdrage wil leveren aan bescherming  
van het milieu.
www.greengofest.eu

Trade Fair Aalsmeer 2018
De Royal FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer is drie dagen hét epicentrum 
van de sierteeltsector. De beurs 
biedt ruimte voor kwekers van Royal 
Floraholland, veredelaars, handel en  
aan leveranciers van toegevoegde 
waarde producten voor de sierteelt.
www.royalfloraholland.com/tradefair

Buitenlandreis Jong Agrarisch 
Netwerker (JAN)
Gaat u mee naar Warschau? Dat is de 
locatie van deze leerzame, inspirerende, 
en gezellige buitenlandreis in 2018. JAN 
is hét platform voor jonge managers 
en ondernemers uit de sierteeltsector, 
waar ze ideeën kunnen uitwisselen, 
een interessant netwerk vinden en 
samen voorop willen lopen in een sterk 
veranderde handelsmarkt. 
www.vgb.nl

(ALV) Royal FloraHolland 
Naaldwijk
Allerlaatste Algemene Leden - 
vergadering in de historie van  
Royal FloraHolland.
www.royalfloraholland.com/alv

woensdag 10 oktober

woensdag 10 tot en met 
vrijdag 12 oktober 

zaterdag 3 november 2018 
tot en met woensdag 24 
april 2019

woensdag 7 november tot 
en met vrijdag 9 november

woensdag 21 tot en met 
vrijdag 23 november

6 december 2018

Zo kunnen bezoekers na afloop echte bloemen kopen 
op de klok. De gekochte bloemen kunnen ze houden, 
geven aan iemand of doneren aan bijvoorbeeld een 
verpleeghuis. Hiermee wordt het geven van bloemen 
gestimuleerd, wat zowel de gever als ontvanger blij 
maakt. Gedurende de experience geven bezoekers 
bewust aan wat hun voorkeuren zijn. Deze gegevens 
vertalen we naar een persoonlijk bloemen en planten 
ID. Zo helpen we mensen ook thuis bij het kopen van 
producten die bij hen passen. 

Wat doen we met de gegevens? 
De gegevens van bezoekers gaan naar Bloemen-
bureau Holland. Zij analyseren de data en delen 
de onderzoeksresultaten vervolgens met iedereen 
in de sector. Zo krijgen we veel meer inzicht in wat 
consumenten graag willen. En we kunnen testen hoe 
bezoekers reageren op bijvoorbeeld kleuren en trends. 

Themaweken 
In Floriworld krijgen partners uit de sector de kans 
om hun producten en ontwikkelingen te laten zien. 
Daarom werken we met themaweken waarin een 
bloem, plant of innovatie centraal staat. 

Kennis en innovatie voor jongeren 
Voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar 
ontwikkelt Stichting Kennis, Educatie en Innovatie 
Floriworld een apart programma. Zo willen we deze 
doelgroep kennis laten maken met de arbeidskansen 
in de sierteeltsector. 

Obligatiehouder worden? 
Meerdere sectorpartijen, groot en klein, zijn 
obligatiehouder. De sector gelooft dat Floriworld 
bijdraagt aan een toenemende verkoop van 
bloemen en planten. Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar. Wilt u ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van Floriworld? Mail dan naar:  
info@floriworld.com. 

“ Een bezoek aan Floriworld doet je 
verbazen, glimlachen en laat je voelen  
dat bloemen en planten belangrijk zijn  
in je leven. Voor je gezondheid thuis  
maar ook voor de mensen om je heen”. 

Bert Kranendonk. 
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