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In deze kersttijd wordt de maretak soms als 
versiering opgehangen. Het gebruik wil dat iemand 
die eronder staat vrijuit gekust mag worden. De 
maretak (Viscum album) is een groenblijvende plant 
uit de sandelhoutfamilie (Santalaceae). Hij leeft op 
bomen. Het is een halfparasiet: voor water en zouten 
is de plant afhankelijk van zijn gastheer. De maretak 
wordt ook vogellijm of mistel genoemd. Vandaar de 
Engelse benaming mistletoe. De Kelten beschouwden 
maretak als een heilige plant. Zij zagen maretak 
als een universele genezer. De plant werd destijds 
ingezet tegen allerlei kwalen en ziekten. Daarnaast 
werd de maretak als een vruchtbaarheidssymbool 
gezien en iets dat het huis beschermt tegen 
verkeerde invloeden. 

Maretak in appelbomen 
De maretak is in Nederland vrij zeldzaam en komt 
voornamelijk in Zuid-Limburg voor. In boomgaarden 
groeit de soort vooral op appelbomen. De maretak 
groeit vooral op kalkrijke grond. Voor een boom-
parasiet is dat nogal verrassend. Het verklaart 
wel waarom de soort bij ons juist in Zuid-Limburg 
voorkomt. Daar begint immers een zich ver naar  
het zuiden uitstrekkend mergel- en krijtgebied.

Samenwerken in  
de sierteelt 
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, zo 
concludeert Steven in zijn column. Samenwerking 
tussen kwekers is de basis van de coöperatie 
Royal FloraHolland. In dit blad leest u meer over 
de allerlaatste ALV op 6 december 2018, én de 
plannen van de Ledenraad. Ook gingen wij op 
bezoek bij kwekerscollectieven zoals Vannova 
en Xanthu. En spraken we met Qualily over 
samenwerking. Wij wensen u veel leesplezier,  
fijne feestdagen en een groen en gezond 2019!
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Nederland is toonaangevend binnen de 
wereldwijde sierteeltsector. Specialisatie en 
samenwerking zijn de pijlers die de sector  
zo ver gebracht hebben. GROW laat Steven  
van Schilfgaarde hierover aan het woord.

De visie van

Steven

De samenwerking binnen de sierteeltsector wordt 
vaak uniek genoemd. Wat is er zo bijzonder aan?
“Samenwerking lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat 
is eigenlijk niet zo. Bij samenwerking ga je met elkaar 
een tocht aan. Als je kijkt naar de uitdagingen waar 
we in de sector voor staan, kun je gerust stellen dat 
we een bergtocht maken. Dan gaat echt het gezegde 

op ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Ik kijk 
liever vooruit dan naar het verleden, maar het feit 
dat de historie van de coöperatie meer dan honderd 
jaar teruggaat, spreekt voor zich. De bijzondere 
samenwerking van kwekers is een belangrijk 
aspect. Concurrenten zagen in dat samenwerking 
loont en dat doet het nog steeds. Daarnaast is 
specialisatie van cruciale betekenis. Kwekers, 
handel, onze marktplaats, transporteurs en andere 
dienstverleners spelen elk een rol in de sector. 
Ieder van die partijen doet waar hij ijzersterk in is, 
met onze toonaangevende positie in de wereld als 
resultaat. Als je dat vergelijkt met de marktsituatie 
in de Verenigde Staten zie je het verschil. Daar 
organiseren handelsbedrijven integrale ketens. 

“ Alleen ga je sneller,  
samen kom je verder”

Onderlinge samenwerking ontbreekt vrijwel volledig. 
Een verklaring is in mijn ogen de sterk op competitie 
gerichte ondernemerscultuur. Ik ben ervan overtuigd 
dat als wij met elkaar de samenwerking verder 
uitbouwen, we zeer sterk staan in de concurrentie 
met andere, opkomende landen.”

Duurzaamheid
“Vanwege de unieke rol die onze marktplaats 
inneemt, zie ik een leidende rol voor onze coöperatie 
op een aantal gebieden. In de eerste plaats bij het 
ontwikkelen van een digitaal ecosysteem op basis 
van ons aanbodplatform Floriday. De economie en 
de samenleving digitaliseren in hoog tempo. Dat 
gaat niet voorbij aan de sierteeltsector. Gelukkig 

maar, want ik zie daar juist enorme kansen voor 
de sierteelt. Wat we moeten voorkomen, is dat er 
versnippering en versplintering plaatsvindt. Voor 
zowel kwekers als kopers biedt Floriday enorme 
mogelijkheden. Naast de fysieke marktplaats 
bouwen we een digitale marktplaats die de 
sector kansen biedt voor verdere internationale 
ontwikkeling. Een tweede gebied waarop we 
stappen moeten zetten, is duurzaamheid. Ik merk 
in mijn gesprekken met zowel kwekers als kopers 
dat het besef aanwezig is dat de consument 
veeleisender wordt, zowel op het gebied van 
gewasbescherming als verpakkingen. Heel positief 
is dat onze leden niet alleen gedreven worden 
door commerciële motieven, maar dat ze de 
wereld ook echt beter willen achterlaten. Juist bij 
duurzaamheid is er een groot gezamenlijk belang. 
Het gedrag van enkelen, of zelfs slechts één partij, 
kan de sector schaden.”

Vertrouwen
“Samenwerking betekent in de praktijk dat je ook 
afhankelijker wordt van elkaar. Je moet immers 
op elkaar kunnen rekenen. Dat besef ik maar al te 
goed. Onze klanten bouwen hun bedrijf op onze 
dienstverlening.  
In die zakelijke relatie betekent dat een grote 
verantwoordelijkheid. Als wij tekortschieten heeft 
dat direct gevolgen voor onze klanten. Ze moeten 
op ons kunnen vertrouwen en op ons kunnen 
bouwen. In een goede relatie weet je met elkaar 
een win-win te vinden. Het is o zo belangrijk elkaar 
wat te gunnen. Ook dat is kenmerkend voor 
de Nederlandse sierteeltsector. Ik proef op dit 
moment dat het goede gevoel weer de overhand 
heeft. Dat biedt ruimte voor andere manieren van 
samenwerking, zoals partnerships en co-creatie, 
om tot vernieuwing te komen. Ik weet zeker dat ons 
dan aan het eind van de bergtocht een schitterend 
uitzicht wacht.” ←
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Mag ik u van dienst zijn?

Samenwerken aan 
de digitale 
toekomst van de 
sierteelt
Samenwerking is essentieel voor het 

toekomstige succes van onze sector. 

Dankzij onze leden en kopers beschikken 

we over de grootste marktplaats voor 

bloemen en planten wereldwijd. Door 

deze samenwerking nu ook digitaal 

te faciliteren, versterken we onze 

marktplaats en kunnen we ook digitaal 

het verschil maken in de internationale 

sierteelt. Met ons digitale platform 

Floriday verbinden wij partijen in 

de sierteeltsector en profiteren 

zowel kwekers als kopers op een 

marktplaats met het breedste aanbod in 

sierteeltproducten.

De afgelopen periode hebben we keihard 

gewerkt aan de verdere ontwikkeling 

van Floriday. Op dit moment kunnen 

alle kwekers zich al aanmelden voor het 

platform en zijn er al verschillende sterke 

functionaliteiten live waarmee zij aan 

de slag kunnen. Tijdens de Trade Fair in 

Aalsmeer presenteerden we ook allerlei 

nieuwe functionaliteiten waaronder 

Leveren uit voorraad, Koperaanvragen 

en Klokvoorverkoop. Daarnaast waren 

de eerste apps op Floriday zichtbaar, 

zoals HortiHeat en Floriday Insights. 

Deze apps worden in samenwerking met 

andere partijen ontwikkeld met als doel 

de handel tussen onze kwekers en kopers 

nog gemakkelijker te maken. Hier kunnen 

kwekers binnenkort mee gaan werken. In de 

volgende edities van de GROW presenteren 

we u met plezier een aantal van deze nieuwe 

functionaliteiten. Deze editie starten we met 

HortiHeat.

Komende tijd willen we nieuwe 

verkoopkanalen koppelen aan het platform 

en blijven we hard werken aan nieuwe 

functionaliteiten voor Floriday, die kwekers 

in hun dagelijkse werk veel tijd en geld gaan 

schelen. Deze snelle ontwikkeling is alleen 

mogelijk dankzij de tomeloze inzet van u 

als kwekers en kopers op onze marktplaats, 

alle collega’s van Royal FloraHolland, 

FloraXchange en alle andere betrokkenen 

die dagelijks met een enorme drive werken 

aan de digitale toekomst van de sierteelt.

Gerhard van der Bijl, CDO 

Royal FloraHolland

Aan de slag met Floriday? 
Ga naar www.floriday.io/aanmelden en meld je aan

Apps op Floriday, 
wat zijn dat?
De apps die op dit moment in ontwikkeling 

zijn, vind je niet terug in de app store van 

je telefoon, maar binnen Floriday. De apps 

op Floriday zijn naadloos aangesloten 

waardoor ze perfect samenwerken met 

Floriday. Zo kan een kweker straks apps 

gebruiken die informatie uit zijn catalogus 

gebruiken of apps die statistieken vormen 

op basis van transacties.

HortiHeat op Floriday
HortiHeat is een bestaande marketingtool 

voor kwekers en heeft momenteel een 

koppeling met FloraXchange. Met HortiHeat 

kunnen kwekers, in plaats van Excel lijsten, 

professioneel opgemaakte e-mailcampagnes 

en offertes versturen naar hun klanten 

om zo hun producten onder de aandacht 

te brengen en aan te bieden. Daarnaast is 

HortiHeat ook een relatie management 

tool waarmee kwekers samen met collega’s 

contactmomenten van hun klanten bij 

kunnen houden. Floriday zal op termijn 

alle functionaliteiten voor de kwekers op 

FloraXchange vervangen. Daarom wordt 

HortiHeat nu ontwikkeld als app op Floriday. 

Kwekers kunnen de artikelen die ze hebben 

aangemaakt in Floriday gebruiken voor een 

e-mailcampagne of offerte in HortiHeat. 

Daarnaast kunnen makkelijk de prijzen 

worden overgenomen van de directe handel 

in Floriday. Met de aansluiting van HortiHeat 

op Floriday wordt HortiHeat 

toegankelijk voor zowel potplantenkwekers 

als snijbloemenkwekers.

Nieuw in HortiHeat: bestellijsten
HortiHeat wordt niet alleen in een nieuw 

jasje gestoken, maar krijgt ook nieuwe 

functies. Straks kan een kweker gemakkelijk 

bestellijsten van partijen aanmaken voor 

kopers. Kopers kunnen direct digitaal een 

order plaatsen. Deze bestellingen komen 

binnen in Floriday en tellen gelijk van de 

voorraad af in Floriday. 

Als eerste aan de slag?
Ga naar www.hortiheat.nl/pilot 

Apps in Floriday - wat zijn dat [Grow].indd   2-3 29-11-2018   11:09:57



Kenmerken: allebei opgegroeid in een kwekersfamilie, aan 
een half woord genoeg hebben, een blind vertrouwen in 
elkaar en de erkenning dat de ander soms beter is. Het 
leeftijdsverschil van vijftien jaar is geen enkel probleem 
maar zorgt er juist voor dat Ruud van der Hoeven en 
Raymond Vijverberg elkaar aanvullen. Ruud zegt lachend: 
“Onze samenwerking klinkt als een sprookje.”

“ Je kunt pas 
vermenigvuldigen  
als je kunt delen” 

Ruud en Raymond van Qualily vertellen  
over de kracht van samenwerking
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Ambitie
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Wie is Ruud van der Hoeven? 
• Leeftijd: 51 jaar.

• Functie: eigenaar Qualily, verantwoordelijk 
voor teelt, inkoop bollen en de organisatie.

• Motto: heb plezier in wat je doet.

Wie is Raymond Vijverberg?
• Leeftijd: 36 jaar.

• Functie: eigenaar Qualily, verantwoordelijk 
voor planning, verkoop en energiezaken.

• Motto: verzamel enthousiaste mensen om 
je heen.
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“ We moeten  
als bedrijf  
blijven  
veranderen”  
Ruud

Tips voor een 
succesvolle 
samenwerking
Fusies binnen de sierteeltsector komen 
steeds vaker voor. Ruud en Raymond geven 
een aantal tips voor kwekers die in deze 
situatie zitten: “De basis van succes is het 
vertrouwen in elkaar.”

• Zorg dat je hetzelfde doel voor ogen hebt.
• Maak een duidelijke taakverdeling.
•  Het is belangrijk dat je goed met elkaar op 

kunt schieten.
•  Toon allebei dezelfde inzet en spreek uit 

wat dat dat inhoudt. 
•  Speel altijd open kaart 
•  Leg alles zwart op wit vast.
•  En realiseer je dat het aangaan van een 

samenwerking meer is dan een relatie.

Ruud is 23 jaar als hij met 1 hectare tuinlelies voor 
zichzelf begint. Na een paar jaar krijgt hij de kans 
naar 2 hectare te groeien. Met de uitbreiding van 
Qualily realiseert Ruud zich dat hij niet alles meer 
alleen kan, niet als hij daarnaast ook nog nieuwe 
ideeën wil ontwikkelen en verder wil groeien. In 
2008 wordt Raymond daarom mede-eigenaar. De 
2 maken een duidelijke taakverdeling: Raymond 
richt zich op de planning, verkoop en energie, Ruud 
op de teelt, inkoop van bollen en de organisatie. 

een duidelijk beleid is het belangrijkste. Alleen 
dan ben je interessant voor de klant. Dankzij de 
samenwerking met Raymond en de juiste verdeling 
van taken is Qualily uitgegroeid tot een heel 
belangrijke partij in de markt. Ik doe waar ik goed 
in ben en Raymond doet waar hij goed in is.”  

Een extra zakenpartner?
In de markt zie je meer en meer dat kleine lelie-
kwekers zich willen aansluiten bij grote partijen. 
Ook bij Qualily krijgen ze regelmatig verzoeken 
tot samenwerking. Maar Raymond en Ruud staan 
zeker niet open voor iedereen. Dat kan ook niet, 
vinden ze. Raymond: “Je moet echt wel samen 
een klik hebben en de aansluitende partij moet 
daadwerkelijk van meerwaarde zijn voor het 
complete bedrijf.” ←

Een perfecte keuze, zo blijkt in de jaren van succes 
die volgen. Qualily is inmiddels uitgegroeid tot een 
bloeiend bedrijf van 10 hectare.

Juiste taakverdeling
Ruud: “Raymond en ik zijn echte maatjes. In de  
10 jaar dat we samenwerken hebben we nog nooit 
woorden gehad. Alles valt of staat met goede 
communicatie en durven zeggen wat je wel of niet 
vindt. Het sterk neerzetten van je organisatie mét 
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“ Als je groot wilt worden, 
moet je ook kunnen 
loslaten” 

 
Raymond

Ambitie



Zachter, futuristischer en soberder
Trendwatcher Aafje Nijman ziet verschillende 
ontwikkelingen in bloemen en planten voor 
het komende jaar. Volgens haar wordt 
de maatschappij harder waardoor we bij 
bloemen en planten juist ronde vormen 
en zachte materialen zien. En pasteltinten 
komen terug, maar niet te zoet. In het 
interieur verwacht de trendwatcher frisse, 
geometrische en futuristische vormen.  
Het interieur wordt soberder; er is behoefte 
aan rust. Droogbloemen en gedroogd blad 
maken een opmars. Wit en grijs voeren de 
boventoon, maar ook zwart en blauw spelen 
een grote rol. 
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Trends Subtiele bloemstukken bij bruiloft
Bruiloften zijn bij uitstek geschikt voor 
prachtige en uitbundige bloemen-
arrangementen. Weddingplanner for  
the rich and famous Mark Niemierko 
verwacht daar in 2019 een verandering 
in. Waren de arrangementen eerder nog 
over the top met grote boeketten, volgend 
jaar kiezen bruidsparen voor subtiele 
bloemstukken. Voor bruidsboeketten is  
er een voorkeur voor wilde bloemen in  
de zogenoemde boho trend. Met dank  
aan Meghan en Harry.

Sinds jaar en dag zetten wij bloemen en planten  
in bij geluk of verdriet: zoals bij bruiloften, verjaar-
dagen of uitvaarten. Welke soorten hot zijn, varieert 
per seizoen. Waren bruidsbloemstukken vroeger 
over the top, nu gaan we meer voor subtielere en 
soberder arrangementen. Wat kunnen wij nog meer 
verwachten aan trends in 2019?

Badkamerplanten  
nieuwe trend 
In badkamers komen steeds 
meer planten; een nieuwe trend. 
Dat is ook de reden waarom 
Bloemenbureau Holland de 
badkamerplant in 2019 extra in de 
schijnwerpers zet. De bamboeplant 
past zich gemakkelijk aan en is 
daarom geschikt voor bijvoorbeeld 
een vochtige badkamer. De Aloë  
Vera is ook geschikt voor de bad - 
kamer omdat hij weinig water 
nodig heeft. Het sap van de plant 
is te gebruiken gebruiken als 
littekencrème of als gezichtsmasker.  

De Sanseveria, ook wel bekend als 
de vrouwentong, staat bekend om 
zijn makkelijke verzorging. De plant 
heeft weinig licht nodig en zuivert 
daarnaast ook nog de lucht van 
schadelijke stoffen. Ook deze plant 
is zeer geschikt voor de badkamer.



Imposante cactussen vlakbij de zee

Op de zuidelijke punt van Fuerteventura bij Cofete ligt een 
prachtige baai met vrij hoge en bijzondere cactussen. Een 
ongerepte en mooie plek op dit vulkanische eiland van 1.658 
km2. Na Tenerife is Fuerteventura het grootste eiland van 
de Canarische Eilanden. Het landschap wekt op het eerste 
gezicht een onherbergzame indruk. Je kunt het je nu moeilijk 
voorstellen, maar ooit was ook dit eiland voor een groot deel 
bedekt met bossen. Door overbegrazing van geiten en veel 
houtkap zijn de bossen verdwenen. Tegenwoordig staan 
er gewassen die goed tegen de droogte van Fuerteventura 
kunnen, zoals cactussen, vetplanten, stug struikgewas en 
mossen. En in het westelijk gelegen Betancuria-massief 
zijn er wat kleine groene oases te vinden rond een paar 
diep uitgesleten barrancos (ravijnen), waarin het schaarse 
regenwater zich verzameld heeft.

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.
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Stijlvolle vetplanten  
in Andalusië
 
In de straten van het Spaanse 
kustplaatsje Las Negras in het 
natuurgebied Caubo de Gata 
zijn opvallend veel vetplanten  
te vinden. Bewoners houden 
ervan om hun voordeur stijlvol 
aan te kleden met groene 
planten. Tegen de achtergrond 
van de witte huizen steken die 
planten mooi af. 

Cabo de Gata ligt in het 
droogste gebied van heel 
Spanje. Met een gemiddelde 
neerslag van nog geen 200 
millimeter per jaar is het niet  
zo gek dat in dit gebied de  
enige woestijn van Europa te 
vinden is. Er groeien nauwelijks 
bomen. De enige begroeiing 
hoger dan struikgewas en 
bloeiende vetplanten wordt 
gevormd door de agaven, 
die opvallende gele bloemen 
hebben.

Rotterdam wordt steeds groener
 
In Rotterdam ligt inmiddels 235.000 m2 
groen dak. Dat komt doordat de gemeente 
Rotterdam het groene dak enorm stimuleert 
en veel bewoners en ondernemers er warm 
voor lopen. Zo is er een aantrekkelijke subsidie 
voor dakeigenaren en heeft de stad inmiddels 
een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien 
van een groen dak. De nieuwe daken geven 
de Maasstad een groener aanzien en zorgen 
voor een langere levensduur van het dak. 
Bijkomend voordeel is dat ze regenwater 
opvangen en het vertraagd afvoeren. Hierdoor 
wordt het riool minder belast als het hard 
regent. Zeker in gebieden als het centrum en 
de oude stadswijken zijn groene daken nodig 
om droge voeten te houden. En natuurlijk 
zijn ze goed voor de natuur in de stad en ook 
gewoon mooi om naar te kijken!

Kleurrijke snijbloemen op 
bloemenmarkt

In het stadje Cuenca (Ecuador) worden 
dagelijks grote bloemenmarkten gehouden  
op La Plaza del Carmen. Indiaanse vrouwen 
komen van ver om hier hun bloemen te 
verkopen. De laatste jaren zijn verse 
snijbloemen die in de Andes worden geteeld 
erg populair geworden op de internationale 
bloemenmarkt. Deze bloemen komen vooral 
uit Colombia en Ecuador. Het klimaat en 
de ideale hoogteligging creëren optimale 
groeiomstandigheden. Vooral Valentijnsdag 
en International Women's Day zijn belangrijke 
feestdagen voor de Zuid-Amerikaanse bloemen -
industrie, en dan met name de rozensector.  

GROWGLOBETROTTER



Perspectieven
Rubriek waarin we het  
thema Samenwerking belichten

“Met VannoVa 
onderscheiden we 
onszelf in de markt”

“ Het gaan voor kwaliteit 
moet in je genen zitten” 
 
André van Kester 
R. & A. van Kester Chrysantenkwekerij

Product, prijs en promotie. Op die 3 gebieden  
werken 9 toonaangevende chrysantenkwekers 
samen binnen VannoVa. Gezamenlijk leveren zij  
hun kwaliteitsproducten voornamelijk aan de  
Oost-Europese markt. “We leveren het héle jaar  
een goed houdbare, zware tak van constante 
kwaliteit”, vertelt André van Kester (R. & A. van 
Kester Chrysantenkwekerij). 

“Het gaan voor kwaliteit moet in je genen zitten.  
Als je 45 weken goede kwaliteit levert en 7 weken  
niet. Dan kun je toch al aardig je glazen ingooien.  
De kwaliteitsbewaking pakken we samen op. 
Regelmatig laten we onze bloemen keuren door  
een onafhankelijke keurmeester.”

Elkaar ondersteunen
“We ondersteunen elkaar op het gebied van productie, 
en iedere cultivar mag binnen VannoVa maar 
door 1 kweker geteeld worden. Promotiemateriaal 
ontwikkelen we gezamenlijk; alle bloemen die van 
goede kwaliteit zijn verkopen we in de VannoVa-hoes. 
Zo onderscheiden we onszelf in de Europese markt.  
We doen mee aan 2 beurzen per jaar: de FlowersExpo 
in Moskou en de Trade Fair in Aalsmeer.”

Focus op Oost-Europa
“We bestaan nu 6,5 jaar. In het begin focusten we 
voornamelijk op de Oost-Europese markt. We hebben 
daar een goede naamsbekendheid. Er gaan veel 
bloemen naar Rusland, maar ook Oekraïne, Roemenië 
en Kazachstan zijn belangrijke afzetgebieden. Mensen 
daar willen altijd zware bloemen, met grote knoppen, 
voornamelijk in het wit. Die voorkeuren zitten vrij vast; 
dat verander je niet zomaar. Heel langzaam breidt de  
vereniging uit. Nu zijn er best wel wat soorten chrysanten  
minder specifiek bedoeld voor Oost-Europa.”

De handel faciliteren
“We willen de handel blijven faciliteren. Om bij te 
blijven op het gebied van digitalisering ontwikkelen 
we een VMP-koppeling met de belangrijkste klanten. 
Deze wordt dan ook aangeboden op FloraMondo 
en Floranti. Onze belangrijkste klanten kunnen dan 
op 1 tabblad al ons aanbod zien. Ook leveren we 
onze bloemen in de VannoVa-doos. Deze dozen zijn 
zo verpakt dat ze direct doorgezet kunnen worden 
naar klanten op grote afstand. Dit levert vooral 
kwaliteitswinst op. Sinds half juli hebben we een 
relatiebeheerder in dienst bij VannoVa; hij onderhoudt 
de contacten met de klanten en doet diverse taken 
om de leden te ondersteunen. Koelcel dagverkoop 
is ook een dienst die we op korte termijn willen 
introduceren. Waardoor we onze klanten sneller 
kunnen beleveren. De handel houdt geen voorraad 
meer aan en dat willen wij faciliteren.”

Van elkaar leren
“De intensieve samenwerking met andere kwekers is ook 
prettig in een vereniging. We vergaderen om de 8 weken 
met een externe voorzitter en tussendoor bezoeken we 
een lid en bespreken de lopende zaken. Het is altijd weer 
een uitdaging om het met 9 leden op alle punten eens te 
worden. Maar, we zijn pas tevreden als de samenwerking 
goed verloopt”, sluit André zijn verhaal af.  ←
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“ Er liggen grote kansen; 
we moeten nu gas geven”
Links: Dick Oosthoek, rechts Jaap Evers.
Vereniging XAnthu

“Wij willen hét  
loket worden voor  
snij-anthuriums”
Alle anthuriumkwekers in Nederland en België –  
maar liefst 19 – vormen sinds januari de vereniging 
XAnthu. Sinds maart 2018 treden zij hier actief 
mee naar buiten. Dick Oosthoek van Fiore 
Anthuriums: “De belangrijkste vraag voor ons is: 
hoe zetten we de anthurium in de markt zodat 
iedereen er blij van wordt? De handelaren, wij als 
producenten, én uiteindelijk ook de consument.”

“In hoeverre durf je je vrijheid op te geven om 
gezamenlijk sterker te worden? Er moet onderling 
een chemie ontstaan zodat we onze klanten 
optimaal kunnen bedienen. Wij willen straks hét 
loket worden voor snij-anthuriums. Iedere vraag  
die binnenkomt moeten wij kunnen beantwoorden, 
of het nu om een order gaat of een algemene 
vraag.”

Imago in de sector verbeteren
“Snij-anthuriums doen het niet zo goed in de 
markt. Eerst stond er 68 hectare, nu zakt het naar 
de 40 hectare en 10 jaar geleden stond er nog 110 
hectare. Het areaal neemt in een heel rap tempo 
af. De wens om die achteruitgang te stoppen is de 
verbindende factor, en de reden dat wij als kwekers 
deze intensieve samenwerking aangaan. Het imago 
van de bloem laat te wensen over. Daarom hebben 
we de Stichting Promotie Anthurium opgericht. Met 
een minimaal budget treden we maximaal naar 
buiten. Dat is noodzakelijk.” 

Ontwikkelen adviesprijsbeleid
“Tegelijkertijd laat ook de prijsperceptie van de 
anthurium te wensen over. Die perceptie benadert 
nog niet eens de kostprijs. Het is belangrijk dat 
men begrijpt dat je een grootbloemige anthurium 
niet kunt produceren voor 45 cent per tak. Daarom 
ontwikkelen we nu een adviesprijsbeleid op basis 
van data-analyse en klantgesprekken. Zo kijken 
we wat het product waard is en dan komen we met 
een adviesprijs richting kwekers. Een handelaar  
wil uiteindelijk ook gewoon niet méér betalen dan 
zijn buurman.”

Handel ontzorgen
“De anthurium is een serviceproduct voor het 
handelsbedrijf. En géén drager, zoals een roos of 
chrysant dat bijvoorbeeld wel zijn. Onze klant wil een 
paar dozen of een half karretje anthuriums. Gemak  
bij het bestellen is een belangrijk aspect; wij willen 
ervoor zorgen dat ze alles bij 1 loket kunnen bestellen. 
En, daarin willen we de klant ontzorgen. Kwekers 
houden steeds meer zelf op voorraad. Hoe ver wij als 
XAnthu daarin gaan, is een ontdekkingsreis.” 

Grote kansen
“Je kunt – helemaal out of the box gedacht – alles 
centraal inpakken en verkopen. XAnthu huurt dan 
een box op de veiling. Dat zou de stip op de horizon 
moeten zijn! Maar, samen met elkaar tot een besluit 
komen en zo anthuriums beter in de markt zetten, 
dat is het belangrijkste!” Jaap Evers van Evanty 
Anthuriums (die later aansloot bij het gesprek – 
red.) beaamt dit: “Het is echt uniek dat alle snij-
anthuriumkwekers meedoen. Er liggen grote kansen 
en we moeten nu gas geven. Nu worden we allemaal 
apart gebeld voor een kleine bestelling. En straks 
kunnen we dat onderling regelen. Mijn droom is  
dat de klokprijzen nog hoger zijn dan de prijzen  
die we vragen.” ←
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Ledenraad in de praktijk
Een intensieve pilotperiode volgde waarin we met 
elkaar testten óf, en hoe een Ledenraad in de 
praktijk zou kunnen werken. Tijdens de ALV van 
Royal FloraHolland van 31 mei is vervolgens met een 
meerderheid van 79% ingestemd met de invoering 
van een Ledenraad per 1 januari 2019. De ALV van 
6 december stond onder andere in het teken van 
het stemmen op de kandidaten van de Ledenraad. 
Vanaf dat moment hebben we 42 leden die samen 
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In augustus 2017 startten we met een pilot 
Ledenraad. Het doel? De betrokkenheid van leden 
blijvend vergroten. En, het gesprek over coöperatieve 
thema’s tussen leden, directie en Raad van 
Commissarissen (RvC) verbeteren. 

de Ledenraad vormen. Binnen Royal FloraHolland zijn 
er veel impactvolle initiatieven die van invloed zijn 
op hoe we ons in de toekomst organiseren en op het 
afzetten van uw producten. Hiervoor is het cruciaal 
dat we vanaf het begin uw stem als lid duidelijk 
hoorbaar maken. En dat we de onderlinge binding, 
en het verenigings- en ondernemersgevoel samen 
versterken. 

6 december 2018. Een historisch 
moment in de geschiedenis van 
de coöperatie Royal FloraHolland. 
De allerlaatste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) vindt 
plaats. En, de nieuwe Ledenraad 
gaat officieel van start. Wat ging 
daar aan vooraf? En, belangrijker 
nog: hoe gaan we vanaf nu verder?

Van ALV naar 
Ledenraad

Op naar 2020

Hoe nu verder?

Jack Goossens (voorzitter RvC): 
“Een goede dialoog tussen 
leden, ledenraad én het bedrijf. 
Dat is het recept om complexe 
uitdagingen aan te gaan.”

De nieuwe  
Ledenraad

Schakel tussen leden, directie en RvC
De Ledenraad is de schakel tussen de leden, de 
directie en de RvC en consulteert leden tijdens 
interactieve consultatiesessies. Tijdens deze sessies 
discussiëren leden over belangrijke strategische 
thema's. De uitkomsten vormen de basis voor het 
gesprek dat de Ledenraad met de directie heeft. Als 
lid kunt u de Ledenraad ook direct benaderen over 
zaken die u relevant vindt. Op deze manier betrekken 
we u eerder bij besluiten. →
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Gezond boerenverstand
Tijdens de allerlaatste ALV van 6 december 2018 
grijpt Paul Barendse (Kwekerij Meerrust) nog één 
keer de microfoon en zegt: “Ik ben inmiddels toch 
overtuigd geraakt van de Ledenraad. Die Ledenraad 
is gemachtigd om dingen te veranderen. Je kunt 
nu mensen van je eigen bloedgroep aan hun jasje 
trekken, en vragen: ‘Kun je even dit regelen, kun je 
even dat regelen?’.”

“Ik denk dat de ledenraadsleden veel hooi op hun 
vork krijgen. Maar, ze hebben een hele dosis gezond 
boerenverstand.” Traditiegetrouw sluit Paul zijn 
betoog af met de woorden: “De lust van het spreken 
moet geen last van de luisteraar worden.” ←

Op naar 2020

De Ledenraad in 2019

Tijdens een tweedaagse op 17 en 18 januari 
2019 komt de op 6 december geïnstalleerde 
Ledenraad voor de eerste keer bij 
elkaar. Een uitgebreide kennismaking en 
invulling van de agenda voor 2019 zijn 
de belangrijkste onderwerpen van deze 
eerste officiële bijeenkomst. Ook maken 
we samen met directie en RvC afspraken 
over een efficiënte samenwerking. De raad 
komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. 
De Ledenraad organiseert zich daarnaast 
in 4 commissies die ieder een andere focus 
hebben: Finance, Strategie, Ledenbinding en 
Besturing. 2 tot 3 keer per jaar organiseren 
we ledensessies. En in 2019 vindt de eerste 
coöperatiedag plaats.

Afspiegeling van de kandidaten in de Ledenraad

Gevestigd 
in Nederland

35 Gevestigd binnen Europa
(excl. Nederland / incl. Israël)

Gevestigd buiten Europa
(excl. Israël)

15

25
leden

leden

leden

leden
3

leden
4

leden

leden

leden

leden

Gebruik van de veilingVerdeling per productgroep Leeftijd Geslacht

Via klok
Meer dan 75%
van de omzet

Meer dan 75%
van de omzet

Direct

Combi2

12

18

12

leden
6leden

3

leden
19

leden
14

€
tot 0,5 mln.

€
0,5 tot 1 mln.

€
1 tot 5 mln.

€
> 5 mln.

Omzetklasse Ledenraad Omzetklasse coöperatie

leden
4

leden
38

3

20

16

leden

leden

leden

leden

3

leeftijd 20 35 50 65+

0 tot 0,5 mln.
0,5 tot 1 mln.
1 tot 5 mln.

> 5 mln.
aanvoerders

Felicitatie van de nieuwe Ledenraad 
tijdens de ALV op 6 december 2018.

Steven van 
Schilfgaarde (CEO): 
“Op 4 december 
namen we afscheid  
van de pilot 
Ledenraad. Ik heb 
veel vertrouwen in 
de advisering én 
besluitvaardigheid  
van de Ledenraad.”

Afspiegeling Ledenraad
Bent u benieuwd naar de  
afspiegeling van de kandidaten 
in de Ledenraad? Gebruik de 
QR-code om de interactieve 
infographic te bekijken.

Eva van Etten (Firma Jac. van Etten): “Ik wil  
meedenken over het beleid, strategie, en  
positionering van de veiling. En via de Leden-
sessies tot een breed gedragen besluitvorming 
komen. Het is voor mij geslaagd als de Leden-
sessies en Coöperatiedag na 2 jaar nog steeds 
een goede opkomst hebben. Natuurlijk hoop 
ik ook dat méér vrouwen onderdeel gaan 
uitmaken van de Ledenraad. Een vrouwelijke 
visie heeft namelijk echt toegevoegde waarde!”

Evert van Helvoort (Van Helvoort Company): 
“Ik feliciteer iedereen met de benoeming als 
ledenraadslid. En, bedank de andere leden 
voor deze kans. Er ligt een grote druk op onze 
schouders om het waar te gaan maken. We 
hebben jullie daar wél bij nodig. Dus, blijf naar 
de ledensessies komen. Want, wij weten véél, 
maar niet alles. We kijken er enorm naar uit 
om aan de slag te gaan!”

Paul Barendse (Kwekerij 
Meerrust): “Ik denk dat 
de ledenraadsleden 
veel hooi op hun vork 
krijgen. Maar, ze hebben 
een hele dosis gezond 
boerenverstand.” 

Wensen voor de Ledenraad?

Tijdens de allerlaatste ALV haalt Steven van 
Schilfgaarde 3 wensen van de aanwezigen 
uit de wensboom: 
1 “ Véél energie, véél coöperatie, véél wijsheid, 

én véél dialoog met directie en RVC.”
2 “ De ledenbetrokkenheid moet toenemen 

door jullie.”
3 “ Blijf dichtbij jezelf en geloof in wat je kunt 

toevoegen aan Royal FloraHolland en de 
hele sierteeltsector.”

Als CEO sluit Steven passend af met zijn 
eigen wens voor de Ledenraad: “Ik hoop 
dat de Ledenraad kritisch en opbouwend 
meedenkt over de toekomst van deze  
mooie coöperatie.”
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Het is  
bewezen:  
groen  
is goed 
voor ons

Kruisbestuiving

Binnen het programma De Groene 
Agenda doen we onderzoek naar het 
effect van groen op de mens. Het doel 
van dit onderzoek is enerzijds om de 
gezondheid en het welbevinden van 
mensen te verbeteren en anderzijds 
om nieuwe verdienmodellen voor de 
groensector te creëren.

Wat doet groen met ons?
In de laatste 4 jaar hebben we veel onderzoeks-
resultaten over de invloed van groen samengebracht 
op factsheets. In samenwerking met een aantal 
betrokken kwekers en klanten zijn proefopstellingen 
gemaakt in onder meer kantoren, ziekenhuistuinen 
en klaslokalen. Uit deze praktijkonderzoeken blijkt 
dat groen het binnenklimaat verbetert en de 
luchtvochtigheid met 5 tot 17% verhoogt. Dit drukt 
de kosten van klimaatbeheersing. Ook zorgt groen 
ervoor dat mensen minder van het stresshormoon 

cortisol aanmaken en dat de darmflora gevarieerder 
wordt. Dit leidt tot minder stress, een hogere 
weerstand en een kortere hersteltijd. Een groene 
omgeving is dus niet alleen mooier, we voelen ons 
ook beter, zijn minder vermoeid en dus productiever. 
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Kruisbestuiving

Daarnaast zorgt meer groen voor een actievere 
levensstijl, waardoor we meer sociale contacten 
hebben. Dit maakt ons minder depressief en minder 
angstig.

“ Ook al zou het langer duren voor ik 
de investering eruit heb, gezien deze 
uitkomsten ben ik zeker bereid om te 
investeren in groen.”  
Rob Lennaerts van het bedrijf Marel in Boxmeer

Het (terug)verdienmodel
MIn de onderzoeken zijn niet alleen de positieve 
effecten van groen aangetoond, maar er blijkt ook  
uit dat een investering in groen zichzelf snel terug-
verdient; over het algemeen binnen één jaar.  
Rob Lennaerts van het bedrijf Marel in Boxmeer:  
“Ook al zou het langer duren voor ik de investering  
eruit heb, gezien deze uitkomsten ben ik zeker bereid  
te investeren in groen.”  

Meer onderzoek
Het programma De Groene Agenda zet de opgedane 
kennis om naar verdienmodellen voor de sector. 
Programmamanager Albert Haasnoot: “Met deze 
onderzoeken kan de sector echt iets. Voor de komende 
jaren staan nog vijf onderzoeken op de rol die tot 
nieuwe verdienmodellen kunnen leiden waarmee 
we de sector verder gaan ondersteunen. Gelukkig 
hebben we wederom subsidies gevonden om ook deze 
onderzoeken te financieren.” 

Wat is De Groene Agenda precies? 
De Groene Agenda is een topsector-programma 
van onder meer Royal FloraHolland, De Groene 
Stad en Universiteit Wageningen. We brengen 

ondernemers uit de groensector 
en kennisinstellingen bij elkaar om 
de werking van groen op de mens 
te onderzoeken op het gebied van:
> Wonen 
> Werken
> Leren
> Zorg.

Meer weten? Lees de factsheets
Meer lezen over de meerwaarde van groen?  
Lees dan de fact sheets van De Groene Agenda.  
U krijgt inzichten in welke voordelen groen  
heeft in relatie tot leren, werken, wonen en  
zorg. De factsheets bevatten verwijzingen  
naar weten schappelijke onderbouwing en 
aanbevelingen en zijn er onder andere in het 
Nederlands en Engels. 

U vindt de factsheets op  
www.royalfloraholland.com/degroeneagenda

Van wetenschap naar praktijk – 
Ontwerptool de Groene Gezonde 
Stad
Hoe breng je de uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de dagelijkse praktijk? Een 
goed voorbeeld hiervan is de 
Ontwerptool de Groene Gezonde 
Stad. Landschapsarchitecten en 
-ontwerpers hebben namelijk wel 
vaak de ambitie om groene wijken 
te maken. Maar helaas blijft het 
vaak bij het intekenen van een 
paar boompjes als de wijk al klaar 
is. De Ontwerptool de Groene 
Gezonde Stad is een simpele tool 
die het bewustzijn vergroot. Hoe? 
In een vroeg stadium helpt deze 
tool om groen echt onderdeel te 
maken van het ontwerp. Je kunt 
kiezen voor verschillende groene 
opties. Iedere keuze voor groen, 
geeft direct weer wat de impact 
van dit groen is. Zo helpt deze tool 
ons aan groenere en gezondere 
wijken.

“ Met deze onderzoeken 
kan de sector echt 
iets. Gelukkig hebben 
we wederom subsidies 
gevonden om verder  
onderzoek te 
financieren.”  
Albert Haasnoot 

Bekijk Hand-
boek Plant in 
de klas op:
http://edepot.
wur.nl/465006

Onderzoek Kennis sector Innovatief concept
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Agenda Colofon

26 GROW UIT DE SIERTEELTSECTOR

Colofon GROW
GROW, het relatieblad van  
Royal FloraHolland voor klanten  
en kwekers, is ook te lezen op  
www.royalfloraholland.com.  
Heeft u ideeën voor ons blad.  
Stuur de redactie een e-mail.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GROW@royalfloraholland.com

Deze GROW is gemaakt door
Deze GROW is gemaakt door: Wanda 
Bakker, Stefanie Hounjet, Ria Monster, 
Rianne Nieuwenhuize, Silvia Rollfs of 
Roelofs, Marcel Bosma (vormgeving) en 
Erik van der Burgt en Kees Beekmans 
(fotografie), Thomas Gerkrath 
(corrector).

Fotocredits
Beeldschoon: Walther Otto Müller 
(Wikipedia). Globetrotter: Rianne 
Nieuwenhuize (Las Negras). 
Globetrotter: Mieke Haaksma  
(Ecuador en Fuerteventura)
Trends: mooiwatbloemendoen.nl 
Kruisbestuiving: De Groene Agenda, 
Etienne Oldeman Photography,  
Marcel Bosma & WUR

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

Het Verenigd Koninkrijk is voor onze klanten export - 
land nummer 2. De Engelsen importeren voor 80% hun  
bloemen en planten. Wat gebeurt er op 29 maart 2019?  
Welke gevolgen zien we voor de handel? Matthijs  
Meskens van het VGB: “Voorbereiding is essentieel”!   
 
In het voorjaar van 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk 
de Europese Unie. Hoe dat precies gaat en wat het 
betekent voor de toekomst is nog niet duidelijk. Er ligt 
weliswaar een Brexit deal tussen de Europese Unie  
en de Britse regering maar ook het Britse parlement 
moet deze deal nog goedkeuren. Deze goedkeuring is 
allerminst een gelopen race met als risico dat er straks 
geen deal is. Matthijs: “Welke gevolgen de Brexit voor 
de sierteeltsector heeft weten we daarom nog 
niet precies, dat maakt de situatie erg lastig”. 

Harde Brexit of lange transitieperiode 
Onderdeel van de deal tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk is een transitieperiode tot eind 
2020 en opties om deze nog eens te verlengen. Een 
lange transitieperiode zou erg gunstig zijn voor de 
handel. Dit betekent dat de regelgeving zoals deze 
nu is, voorlopig gehandhaafd blijft en we met elkaar 
meer tijd hebben om afspraken te maken over de 
handel van bloemen en planten naar Engeland na die 
periode. Toch moeten we ook rekening houden met 
een ‘harde Brexit’. Met hard bedoelen we dat op 30 
maart 2019 alle afspraken die we nu hebben vervallen. 

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

Tuinbouw Ondernemersprijs 
Dekker Chrysanten, Anthura en  
Opti-Flor zijn genomineerd voor  
deze prijs. Op 9 januari 2019 wordt  
de winnaar bekendgemaakt. 
Locatie: de Keukenhof
www.tuinbouwondernemersprijs.nl
 

Winterfair Aalsmeer
Meer informatie kijk op  
www.royafloroholland.com/beurzen

Nationale Tulpenplukdag
Vanaf 13 uur op de Dam in  
Amsterdam.
www.iamsterdam.com

International Grower of the Year
Op dinsdag 22 januari 2019 wordt 
de International Grower of the Year 
verkozen op de IPM in Essen.  
In januari 2018 won orchideëenbedrijf  
Ter Laak deze prestigieuze prijs in  
de categorie duurzaamheid.
www.aiph.org/groweroftheyear 

woensdag 9 januari

woensdag 9 en  
donderdag 10 januari 

zaterdag 19 januari 

dinsdag 22 januari 

We krijgen ook extra inspecties, douane-formaliteiten 
en wellicht ook invoerheffingen.  

Voorbereiding: wat kunt u nu al doen?  
We weten natuurlijk nog niet concreet wat het 
betekent als het Verenigd Koninkrijk de Europese 
Unie verlaat. Toch kunnen we ons al goed 
voorbereiden. Wat kunt u doen?  
•   Doe de Brexitscan op de website van de 

Rijksoverheid. www.brexitloket.nl/impactscan 
•  Vraag tijdig een douanenummer aan 
•  Meld u aan als exporteur bij het KCB 
•   Zorg dat u elektronisch een keuringsverzoek  

kunt aanvragen 
•   Overleg met uw leveranciers, afnemers en 

transporteurs over mogelijke veranderingen 

Wat gebeurt er de komende maanden?  
Het VGB, Royal FloraHolland en Groenten 
& Fruithuis werken samen om praktische oplossingen 
te bedenken voor de gevolgen van de Brexit. We 
werken daarin samen met havenautoriteiten, 
ferrymaatschappijen, douane, KCB en autoriteiten 
aan de kant van het Verenigd Koninkrijk. Met 
elkaar werken we aan een integrale oplossing om 
tot een Green Lane te komen: een met alle partijen 
en instanties uitgewerkte werkwijze om dagverse 
producten zo snel en ‘ongestoord’ mogelijk op de 
ferry’s te krijgen en de grens te laten passeren.   ←

Brexit, wat betekent  
dat voor u?



Bezoek de Royal 
FloraHolland 
handelsbeurzen  
en evenementen

Agenda 2019 

→  Winter Fair en Orchideeën Plaza Aalsmeer. 9 & 10 Januari

→ Trade Fair Naaldwijk Naaldwijk. 6 & 7 Maart

→  Spring Fair Aalsmeer. 3 & 4 April

→  De Autumn Fair en Orchideeën Plaza Naaldwijk. 11 & 12 September

→  Trade Fair Aalsmeer Aalsmeer. 6 - 8 November
 
www.royalfloraholland.com/beurzen

Vergroot uw handelsnetwerk en blijf op de hoogte!


