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U heeft de eerste GROW van 2020 in handen. 
Vanwege de marktontwikkelingen als gevolg 
van corona besloten we de eerste twee 
nummers niet uit te brengen. Nu de eerste 
bizarre periode voorbij is en de nieuwe realiteit 
is ingedaald, geven we u graag een stand van 
zaken. We bevinden ons immers in een belangrijk 
uitvoeringsjaar voor de strategie zoals Royal 
FloraHolland die voor de periode tot en met 2023 
heeft vastgesteld. Corona heeft die koers niet 
doen veranderen. Wij wensen u veel leesplezier. 
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Vragen én antwoorden  
over milieuregistratie  
en milieu certificering

Je zou het niet zeggen, maar de 
sierlijke lisianthus komt oorspronkelijk 
uit het ‘Wilde Westen’. In de ruige 
prairiegebieden van de Amerikaanse 
staten Nebraska, Nevada, Texas en 
Colorado valt de lieflijke, fris ogende 
bloem goed op. 

De Amerikanen noemen de wilde soort 
‘prairiegentiaan’. De zegetocht van de 
lisianthus begon pas nadat Japanse 
kwekers in de jaren dertig van de vorige 
eeuw de prairiegentiaan kruisten, 
waaruit de lisianthus van nu ontstond. 
Maar de bloem heeft nóg een naam! 
Eustoma. Dat is de officiële naam van 
de lisianthus. De oude naam wordt 
echter een stuk vaker gebruikt dan de 
later toegekende naam eustoma. Dat 
komt doordat veel mensen ‘eustoma’ 
niet zo fijn vinden klinken. Toch is het 
een prima naam. Eu staat voor ‘goed’, 
stoma voor ‘mond’. Eustoma betekent 
dus: goede mond. Niet zo gek eigenlijk. 
Want iedere keer als je deze veelzijdige 
bloem in al haar vormen, kleuren en 
soorten ziet, valt je mond open van 
verbazing en bewondering. 
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Beeldschoon
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Dagelijkse diensten 
die het leven 
van de kweker 
vergemakkelijken

Mag ik u van dienst zijn?

Eelde gooide deze zomer het 
veilingproces compleet om
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100% Digitaal via 
Floriday. Waarom 
en hoe?
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De toekomst
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De visie van Steven

beste uit de markt halen voor onze leden: optimale 
prijsvorming tegen minimale kosten. Daarom bouwen 
we onze marktplaats uit tot hét business-to-business 
platform voor de wereldwijde sierteeltmarkt, waar 
kwekers en kopers via de klok én direct digitaal 
kunnen handelen. Ons digitale platform Floriday 
biedt straks een compleet en duurzaam aanbod 
van bestellen, betalen en bezorgen, ook voor de 
directe stromen. Cruciaal daarbij is schaal. Daarom 
bouwen we een groot internationaal netwerk met 
zoveel mogelijk aanbod én vraag. Want door aanbod 
naar ons toe te halen, trekken we ook vraag aan, 
en omgekeerd. En dat kan alleen met een zo breed 
mogelijk assortiment. We hebben daarbij iedereen 
nodig, ook de kleine kwekers, de niche producten  
en de kwekers uit Afrika en Israël.” 

Toekomst in eigen hand
“Met onze strategie spelen we effectief in op de 
belangrijke trends van het moment. Zo zien we een 
versnelde toename van nieuwe digitale kanalen en 
koopmomenten. Ook is er een blijvende verschuiving, 
en zelfs versnelde verschuiving, van klok naar 
direct. Het gevolg is dat het aantal karren voor de 

klok 10% lager is dan vorig jaar terwijl een kar over 
meer kopers verdeeld wordt. Dit heeft grote impact 
op het businessmodel van RFH. Prijsdruk vanuit de 
retail zorgt voor versnelling van de consolidatie in de 
sector. Kopers worden door overnames steeds groter, 
door samenwerking groeien kwekerscollectieven. 
Door de versnelling van genoemde trends, mede 
als gevolg van de coronacrisis, is een efficiënte 
en effectief werkende sierteeltketen belangrijker 
dan ooit. Alleen zo kunnen verliezen worden terug-
verdiend en houden we onze toekomst in eigen 
hand.” 

Veranderagenda
“Binnen het bedrijf wordt keihard gewerkt aan onze 
veranderagenda. Met Floriday ondersteunen we 
alle manieren van zakendoen, zowel via klok als 

Het beste uit  
de markt halen 
voor onze leden
Half maart werd de sierteelt hard getroffen  
door corona. GROW blikt terug op het afgelopen 
half jaar met Steven van Schilfgaarde, CEO van 
Royal FloraHolland, en spreekt ook met hem over  
de toekomst. 

Over de coronacrisis valt een boek te schrijven.  
Wat is jouw korte samenvatting?
“Als ik terugdenk, zie ik allereerst het trieste 
beeld van duizenden onverkochte karren. Direct 
daarna komen de razendsnelle invoering van 
aanvoerregulering en de effectieve lobby voor 
het Noodfonds. Dat we onder extreem moeilijke 
omstandigheden met elkaar de boel draaiende 
hebben weten te houden, is echt een megaprestatie. 
Ik heb bewondering voor kwekers en kopers en ben 
enorm trots op alle collega’s. Dat geldt ook voor de 
Ledenraad, de FPC’s en de RvC. Dankzij ieders inzet 
en de getoonde veerkracht trad het herstel sneller in 
dan oorspronkelijk voorzien. Door hoge prijzen gaat 
de omzet vanaf half mei de goede kant op.  
De aanvoer blijft helaas achter en de klok levert in 
ten opzichte van direct. Het betekent dat lang niet 
alle kwekers profiteren en dat Royal FloraHolland  
zelf nog diep in de rode cijfers zit.”

Optimisme
“Toch kijk ik met optimisme naar de toekomst.  
Dat komt mede door de ervaringen tijdens de crisis. 
Uitgangspunt van onze strategie is dat we het 

 “ Binnen het bedrijf wordt 
keihard gewerkt aan onze 
veranderagenda”

direct, vanuit één systeem. Als tweede zetten we 
met Landelijk Veilen de eerste echt grote stap in 
het versterken van de klok. Met op termijn nieuwe 
mogelijkheden als aftuin-veilen en internationaal 
veilen. Als derde ontwikkelen we nieuwe mogelijk-
heden van betalen en kredietfinanciering, nationaal 
en internationaal. Veel verwacht ik van de nieuwe 
mogelijkheden van bezorgen op basis van nieuwe 
logistieke concepten als orderpicking en de regie op 
vervoer. Dit zal leiden tot een duurzame efficiency 
van de sierteeltketen als basis voor verdere 
groei. Nationaal en later ook internationaal. Dat 
laatste doen we door het ondersteunen en verder 
ontwikkelen van nieuwe tradelanes. Mijn optimisme 
is gebaseerd op deze ambitieuze agenda en het 
vertrouwen dat ik heb in de mensen die er aan 
werken.” ←
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Deze diensten werden vorig jaar tegen het licht 
gehouden, met kwekers besproken en op grond 
daarvan verbeterd, aangescherpt of beëindigd. 
“Kwekers en kopers krijgen meer complexe 
wensen”, zegt Thomas Bogaard, teammanager 
Dienstenmanagement & Productmanagement bij 
Royal FloraHolland. “Met onze betaalde dienstverlening 
bepalen zij zelf wat ze afnemen en kunnen ze eisen 
stellen aan wat ze krijgen. Wij hebben naast veel data 
ook adviseurs met uiteenlopende expertises om deze 
data te vertalen naar bruikbare inzichten en adviezen. 
Honderden kwekers en kopers met allerlei soorten 
bedrijven en producten maken al gebruik van een  
van onze diensten.” ←
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Nóg beter inspelen op de wensen van uw 
klanten en consumenten. Samen met 
de ondersteunende diensten van Royal 
FloraHolland kunt u uw commerciële 
ambities realiseren. Het sleutelwoord is 
inzicht, want daar ligt mede onze kracht. 

“Kwekers willen inzicht op drie niveaus”, weet 
Edgar Monshouwer, manager Commerciële 
Diensten bij Royal FloraHolland. “In hun 
dagelijkse business (via Insights) en in hun 
positie op de marktplaats (via Afzetadvies en 
Sales Management). Op marktniveau willen 
ze inzicht in consument, land en afzetkanalen. 
Om deze inzichten te vertalen naar praktisch 
toepasbare activiteiten, zijn er de diensten 
Storecheck, Foldercheck en Retail Services.” 

Mag ik u van dienst zijn?

Afzetadvies, versterk uw 
marktpositie 

Afzetadvies biedt kwekers inzicht in 
de positie op de marktplaats Royal 
FloraHolland. Een productmanager van 
Royal FloraHolland vertaalt de inzichten naar 
mogelijke verbeterpunten en bespreekt die 
met de kweker. Er is een standaardversie, een 
plusversie met extra adviesuren voor meer 
gericht advies en een pro-versie waarmee 
op structurele basis via een dashboard 
nog meer inzicht wordt verworven. Theo 
en zijn zoon Thijs Nulkes van Win Bloom uit 
Noordwijkerhout gebruiken Afzetadvies 
plus. Zij telen alchemilla mollis (in Italië en 
Nederland) en eryngium (distels). “Wij zetten 
zelf 30% van onze productie direct af. De rest 
loopt over de klokken en de Klokvoorverkoop 
van Rijnsburg, Naaldwijk, Aalsmeer en 
Veiling Rhein-Maas. Wij ontvangen gegevens 
om de afzet op de drie locaties van Royal 
FloraHolland te versterken en krijgen advies 
van Paul Borsboom van Royal FloraHolland. 
Hij vertelt welke marktkansen er zijn om 
extra afzet te genereren en wijst op kansen 
in nieuwe marktsegmenten, bijvoorbeeld 
via sociale media. Ik ben zelf niet zo van 
Facebook maar Thijs is 20 en die vindt dat 
wel leuk. En zowaar: we krijgen al likes op 
Facebook. Deze dienst levert zijn geld zeker 
op, mits je tijd en energie wilt steken in het 
benutten van nieuwe marktmogelijkheden. 
Eigenlijk is Paul een soort stok achter de deur 
om daarin alert te blijven.”

De diensten die wij u bieden 
→ Afzetadvies
→ Storecheck
→ Foldercheck 
→ Salesmanagement
→ Retail Services 
→ Productspecifieke promotie 
→ Consumentencheck
→ Maatwerk trajecten
→ Insights 

Inzicht biedt kansen 

Storecheck, verbeter uw 
verkooppositie  

Via de Storecheck app worden consumenten 
uit twintig Europese landen op winkelbezoek 
gestuurd. Royal FloraHolland vraagt hun 
sierteeltproducten te fotograferen die ze in 
het schap zien bij bloemisten, supermarkten 
en/of tuincentra/bouwmarkten en deze te 
evalueren op een aantal criteria. De foto’s 
en reacties die terugkomen zijn ‘realtime’ 
te volgen en geven kwekers en kopers 
bruikbare informatie voor de bedrijfsvoering. 
Zo vertellen consumenten hoe bloemen en 
planten op de winkelvloer gepresenteerd 
staan, tegen welke (actie) prijzen en hoe zij 
daar tegenaan kijken.  
Wouter en Frans van den Bos van Kwekerij 
De Wintertuin (bougainvillea) gebruiken 
vooral Storechecks rondom hun acties. 
Wouter: “Met Storecheck zien wij hoe het 
er uiteindelijk bij staat in het schap en 
welke kleuren gewild zijn. Je acties worden 
gerichter, omdat je weet welke kleuren en 
vormen op bepaalde momenten van het 
jaar het meest geliefd zijn. Wij hadden ooit 
een eindklant die graag bougainvillea in zo 
veel mogelijk kleuren wilde voeren. Maar 
uiteindelijk is paars toch de hoofdkleur voor 
deze plant, denken wij. Dus hebben we dat 
via Storecheck aan de consument gevraagd. 
Daar bleek een voorkeur voor paars. Zo 
kun je de klant helpen en samen meer 
verdienen.”

Thomas Bogaard (links) en Edgar Monshouwer.

“Kwekers en kopers krijgen 
meer complexe wensen”



Kopen zonder voorraadrisico  
en pijlsnel afgeleverd 

Tijdens de corona-crisis hebben kopers de 
voordelen van Select levering kunnen ervaren: 
bloemen kopen zonder voorraadrisico. 
Producten die via de dienstverlening Voorraad- 
en orderpick van Fulfilment worden geleverd, 
zijn gekenmerkt als Select levering. Met Select 
kunt u gegarandeerd, binnen 90 minuten, 
beschikken over de bloemen die u nodig heeft. 
Op FloraMondo herkent u Select-producten 
eenvoudig aan het Select-symbool.

Flower Direct: “De snelle 
levering binnen 90 minuten 
is voor mij het belangrijkste. 

Het gebeurt geregeld dat mijn klanten op 
het laatste moment nog producten willen 
bijbestellen. Via Select weet ik zeker dat ik de 
producten dan binnen anderhalf uur in mijn 
box heb staan. De prijs van de producten is dan 
minder essentieel, het gaat om de extra service 
en snelheid die ik aan mijn klant kan bieden.”
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Ruim 2500 kwekers maken 
inmiddels gebruik van Connect 
Logistiek in Aalsmeer, Naaldwijk 
en Rijnsburg. Een aantal 
jaar geleden is de logistieke 
dienstverlening sterk verbeterd. 
“De processen zijn aangepast, 
waardoor we bijvoorbeeld goed 
voldoen aan doorlooptijden. We 
zorgen ervoor dat uw klanten 
met een locatienummer op het 
veilingterrein de producten snel 
(binnen een uur na ontvangst)  
en in goede conditie krijgen,  
zodat zij hun verwerkingsproces 
efficiënt kunnen inrichten.  
Daar is hard aangewerkt”, vertelt 
dienstenmanager Pascalle Dijks.
Marcel de Wit, logistiek manager 
bij kwekerij Apartus, vindt dat 
de samenwerking met Connect 
Logistiek goed verloopt. 
“Korte lijnen en een prima 
bereikbaarheid, op alle locaties 
van Royal FloraHolland. Voor 
mij als kweker is het fijn dat 
Connect Logistiek een duidelijk 
en snel proces is met goede 
doorlooptijden, zodat mijn  
klanten de handel snel in de box 
hebben. Door Track & Trace kan  
ik bovendien mijn klanten altijd 
snel helpen en informeren.”

Splitsen
Een aanvullende Fulfilment-
dienst die tijdens de eerste 
maanden van de corona-tijd 
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Een gouwe ouwe in het logistieke diensten-
aanbod van Royal FloraHolland is Connect 
Logistiek. Met deze dienst levert u de producten 
voor al uw verschillende klanten in één keer 
af op de betreffende veilinglocatie. Royal 
FloraHolland regelt het interne transport naar 
de afnemers. Zo zorgt u voor tevreden klanten 
en het scheelt tijd en geld.

Mag ik u van dienst zijn?

Altijd op tijd en 
in goede conditie 
geleverd

een enorme vraag te verwerken 
kreeg, is Splitsen. Orders werden 
kleiner en natuurlijk werd waar 
mogelijk gekeken of er kosten te 
besparen waren. Met de dienst 
Splitsen kunt u orders voor 
meerdere klanten combineren op 
één kar en die laten splitsen bij en 
door Royal FloraHolland. Kwekerij 
SV.CO in De Lier maakt er graag 
gebruik van. Jelle Strijbis van 
SV.CO: “Het biedt snelheid in  
mijn proces. De uitvoering van  

de dienst is op alle locaties 
van Royal FloraHolland van 
kwalitatief goed niveau. Mijn 
chauffeurs kunnen zich nu op 
hun ritten richten en hoeven niet 
ook nog logistieke handelingen 
uit te voeren. Dit biedt mij gemak, 
efficiëntie en dus heb ik minder 
rompslomp. Natuurlijk zijn er 
kosten aan verbonden, maar als 
je het doorrekent dan bespaar  
je uiteindelijk juist kosten in je 
totale logistieke proces.” ←

Heeft u vragen over  
Connect Logistiek of Splitsen? 

Wilt u specifieke wensen bespreken of een 
afspraak maken? Dienstenmanagement 
Logistiek helpt u graag verder. Stel uw vragen 
en wij nemen direct contact met u op.
Contact Center: 088 7898989 of 
klantenservice@royalfloraholland.com
Dienstenmanagement:  
logistiekediensten@royalfloraholland.com
Royalfloraholland.com/connectlogistiek-kweker

Uw voordelen 

→  Minder te vervoeren 
karren en méér ruimte  
in uw eigen vrachtwagen,  
dus lagere transport-
kosten

→  U hoeft maar één keer  
te docken en levert al  
uw directe handels-  
en klokproducten in  
één keer af

→  Uw producten worden, 
wanneer nodig, gekoeld 
opgeslagen (in de nacht 
en in het weekend)

→  Dankzij Track & Trace 
weet u precies waar  
uw producten zijn
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Een nieuw  
lidmaatschaps-
model:  
waarom is  
dat nodig?
Dit jaar werken leden samen met Royal FloraHolland  
aan een nieuw lidmaatschapsmodel. Het bestaande  
model nemen ze onder de loep: is het nog toekomst-
bestendig? Ook de bijbehorende tarievenstructuur 
wordt onderzocht. Waarom is dat eigenlijk nodig? 
Drie leden aan het woord.

Samenwerken 

Toon van Kessel
Florius bv 

“De wereld is veranderd. Vroeger 
deed iedereen ongeveer hetzelfde. 
Nu zijn er zoveel verschillende 
kwekers. Wij handelen zelf 
internationaal. Dat doen we  
onder andere met Australië.  
De coöperatie kan daarin niets 
voor ons betekenen. Toch betalen 
we bvo-heffing over die handel. 
Alleen omdat we lid zijn. Dat past 
niet meer bij deze tijd.”

“Zorg voor passende services 
voor kwekers die niet 100% 
via de klok werken. Help bij 
het aanboren van nieuwe 
internationale markten. 
Faciliteer dealmaking en 
borg betalingszekerheid 
internationaal. Een goede 
machtspositie in de markt is 
belangrijk. Maar daar moet  
wel voor alle leden iets tegen -
over staan.”

“Royal FloraHolland is een 
fantastische marktplaats. Dat 
was het, is het en moet het zeker 
blijven. Je krijgt gegarandeerd 
je geld. Handel via de klok werkt 
heel goed; het is een mooie 
manier om bloemen af te zetten. 
Nu nog zorgen dat we ook klaar 
zijn voor de toekomst!”

David van Tuyl
Linflowers

“In het huidige model zit een 
weeffout. Het aanvoerderschap 
is nu te vrijblijvend. Daardoor is 
het aanbod op de marktplaats 
soms uit balans. En door lagere 
prijzen en de veilposities. 
Beïnvloed je de prijs dan wel 
of niet? Dat moet eerlijker en 
transparanter.”

“Bied verschillende lidmaat-
schaps vormen aan. Zo kun je 
beter rekening houden met 
verschillende wensen. Met een 
uitgebreider lidmaatschap zou 
je bijvoorbeeld ook een betere 
veilpositie kunnen bieden. 
Ik denk dat de veiling zich 
vooral moet richten op loyale 
kwekers. Ondernemers die het 
gezamenlijke belang van de 
coöperatie inzien.”

“Kijk eens wat we met z’n allen 
hebben opgebouwd! Voor 
ons is het de belangrijkste 
afzetschakel. Niet voor niets ben 
ik trots op mijn lidmaatschap. 
Reden te meer om me daarvoor 
hard te maken. Om mee te 
denken over hoe de veiling haar 
waarde kan behouden. Nu en in 
de toekomst.”

Hans Willemsen
Aardse Orchids

“Aardse Orchids is al heel lang 
loyaal lid. Toch twijfelen wij ook. 
Wij handelen vooral rechtstreeks. 
Over die omzet moeten wij onder 
het huidige model wél bvo-
heffing betalen. Dat is in ons 
geval een substantieel bedrag. 
En voor dat geld krijgen we niets 
terug. Dat wringt. Zeker als je  
op kostenreductie stuurt.”

“Kosten en baten moeten in 
balans zijn. De coöperatie 
zou nieuwe diensten kunnen 
aanbieden. Diensten waarmee ze 
bijvoorbeeld onze bedrijfsvoering 
vooruithelpt. Denk aan markt-
studies van verschillende 
Europese landen. Daar hebben 
we iets aan. Al met al is er een 
diverser dienstenpalet nodig. 
Verschillende kwekers hebben nu 
eenmaal verschillende behoeften.”

“Royal FloraHolland heeft een 
invloedrijke positie. Dat zag je 
bijvoorbeeld tijdens de corona-
crisis. De sierteelt is een van de 
weinige sectoren waarvoor een 
speciaal noodfonds is opgericht. 
Dat is gelukt dankzij inzet van  
de coöperatie. We wisten een 
breed gedragen boodschap te 
vertellen - over het belang van 
sierteelt voor de Nederlandse 
economie. En dat heeft dus 
gewerkt.”

→  Waarom is een nieuw 
lidmaatschapsmodel 
nodig?

→  Wat is belangrijk voor zo’n 
nieuw model?

→ Waarom ben je lid?

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



100% Digitaal: “Nú is het 
moment voor kwekers om 
zelf in actie te komen” 
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Kun je wat vertellen over je werkzaamheden  
voor Floriday?  
“Ik werk sinds tweeënhalf jaar voor Royal 
FloraHolland en ben sindsdien nauw betrokken bij 
Floriday. De afgelopen tijd heb ik me voornamelijk 
gericht op het activeren van kwekers op het 
platform Floriday. Kort gezegd: ik geef uitleg over 
hoe het platform werkt en advies over hoe zij 
er het beste mee aan de slag kunnen gaan. Dit 
doe ik samen met collega’s, onder andere door 
workshops te geven, zowel fysiek als online. Het 
dagelijkse contact met de kwekers is geweldig, 
zeker als je daarmee een bijdrage levert aan zo’n 
belangrijke ontwikkeling voor de sector. Het is voor 
de ene kweker makkelijker dan voor de andere om 
de volgende stap richting digitalisering te zetten. 
Ik probeer kwekers bij de hand te nemen, meer 
duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en  
zo te helpen om te starten met Floriday. Dit jaar  
ligt mijn focus vrijwel volledig op 100% Digitaal. 

Voor het programma 100% Digitaal is 2020 een 
cruciaal jaar in de digitalisering van de sector. Het 
doel van Royal FloraHolland is de sierteelt duurzaam 
te laten groeien en via Floriday kwekers en kopers 
te verbinden met alle partijen in de sierteeltsector. 
Zo worden we als sierteeltsector steeds slimmer, 
duurzamer, efficiënter én toekomstbestendiger. 
Laura van der List, Implementation Consultant 
bij Royal FloraHolland, helpt dagelijks kwekers en 
kopers bij het aan de slag gaan met het digitale 
handelsplatform Floriday. Zij geeft een update van 
de grote uitdaging die 100% Digitaal is.

Contractmodule via Floriday 
De contractmodule stelt kwekers en kopers in 
staat om contracten vast te leggen. De kweker 
voert de specificaties in van het contract, kan 
hier marges op aantallen en prijs aan koppelen 
en eventueel het contract ook als pdf uploaden. 
De koper krijgt hiervan een melding, keurt het 
contract goed als hij akkoord is en kan hier 
vanaf dat moment op afroepen. 

Meer informatie? Neem contact op met  
het Floriday-support team (0174 352070, 
support@floriday.io).

Vanaf 1 januari 2021 moet alle directe handel via 
Floriday verlopen, iedereen moet dus weten hoe  
dat werkt. Een grote uitdaging!” 

Waar staan we nu met het aansluiten van kwekers 
en kopers op Floriday?  
“Afgelopen jaren hebben we ons vanuit het 
onboarding team vooral gericht op de aanbodskant 
van Floriday. Mede dankzij deze inspanningen zijn er 

inmiddels ruim 2.500 kwekers die actief gebruik 
maken van het platform. De eerste helft van 2020 
hebben we voor het eerst een grote slag geslagen 
aan de vraagkant, de koperskant van Floriday. 
Vanzelfsprekend zijn de kopers essentieel om 
volledig digitaal te kunnen handelen. We merken 
dat steeds meer partijen, zowel aan de vraag- als 
aan de aanbodskant, de voordelen van digitaal 
handelen gaan zien. Maar er is nog veel werk aan 
de winkel. De verantwoordelijkheid om in actie te 
komen ligt nu écht bij de kwekers en de kopers 

zelf. Zij kunnen werken via hun softwarepakket, 
dat gekoppeld gaat worden aan Floriday. Of direct 
werken vanuit de schermen van Floriday. Zo’n 
nieuw systeem is in het begin best even wennen en 
het kost ook echt even tijd om het zó in te richten 
dat het je in het vervolg juist tijd gaat besparen. 
Dat begrijpen wij heel goed en daarom helpen  
we waar mogelijk met de opstart. We bieden niet 
alleen reguliere ondersteuning, want we hebben → 

Ambitie

“ Digitalisering is de toekomst. 
Dat is niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend.” 
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sinds augustus ook extra medewerkers in dienst 
die kwekers op weg helpen met de basis stappen 
in Floriday. We hopen op deze manier verschillende 
handvatten aan te reiken, om elk type kweker te 
ondersteunen tijdens het werken met Floriday.” 

Waarom zijn digitalisering en 100% Digitaal 
belangrijk voor de sector? 
“Het belangrijkste uitgangspunt is dat digitalisering 
de toekomst is. Dat is niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend. Vandaag de dag vindt veel handel 
in bloemen en planten nog telefonisch of via e-mail 
plaats. Toch gaan de ontwikkelingen in de wereld 
door en dat biedt partijen die handeldrijven, in welke 
sector dan ook, uiteindelijk zó veel voordelen. Via 
ons platform zijn kwekers en kopers veel makkelijker 
met elkaar in verbinding te brengen en kunnen er 
allerlei extra diensten worden aangeboden die de 
handel ondersteunen. Dit jaar zijn we samen met 
kwekers en kopers de hele handel in één klap aan 
het digitaliseren. Natuurlijk zijn we al jaren hard aan 
de weg aan het timmeren, maar nú moet de grote 
omslag plaatsvinden. Vanuit mijn perspectief zie 
ik dat kwekers uiteindelijk veel tijd overhouden als 
ze tijd hebben gestoken in het opbouwen van hun 
catalogus, hebben nagedacht over prijsgroepen 

en consequent hun aanbod online zetten. Hierdoor 
verliezen ze dus minder tijd aan administratieve 
taken en kunnen ze zich op andere belangrijke 
zaken gaan richten. Daarnaast is het belang van 
digitalisering ook geen vraag meer. Alle directe 
handel moet vanaf eind dit jaar voldoen aan de 
richtlijnen van de PSD2 wetgeving. Een transactie  
bij Royal FloraHolland voor de directe handel  
moet dus plaatsvinden via Floriday. Handel via  

de Connect-EAB is straks niet meer mogelijk. Voor 
de klokhandel verandert met 100% Digitaal dit jaar 
nog niets.” 

Wat kunnen kwekers en kopers verwachten de 
komende maanden? 
“We hebben met 100% Digitaal nog een kwartaal 
voor de boeg. Komende tijd blijven we veel online 
workshops geven, waarin we kwekers en kopers 
informeren en van advies voorzien. Daarnaast 
wordt er natuurlijk hard gewerkt aan de verdere 
ontwikkeling van het platform. Dit najaar 
lanceren we de nieuwe contractmodule waarmee 
langetermijncontracten tussen kwekers via Floriday 
mogelijk worden (zie kader pag 15). Het ontwikkelen 
van dit soort functionaliteiten doen we écht samen 
met de gebruikers. Wanneer we een functionaliteit 
ontwikkelen, testen wij die in een vroeg stadium 
met een groep gebruikers. Zo zorgen we dat de 
functionaliteit goed werkt voordat we die in de  

markt zetten. Maar ook in ons dagelijkse contact 
met kwekers krijgen we natuurlijk waardevolle 
feedback. We werken nauw samen met de 
ontwikkelaars, want wij kunnen hen van relevante 
informatie vanuit de markt voorzien. Aan ons is 
de taak om ervoor te zorgen dat de kwekers en 
kopers klaar zijn om straks met succes digitaal te 
kunnen handelen. Maar er ligt dus ook een grote 
verantwoordelijkheid bij de kwekers en kopers zelf.” 

Wat wil je kwekers en kopers meegeven voor de 
komende tijd?  
“Handelt u nog niet digitaal voor de directe verkoop 
en maakt u nog gebruik van de Connect-EAB? 
Kom dan zo snel mogelijk in actie! Beginnen en 
veranderen kan soms moeilijk zijn. Maar zodra u 
ermee start, gaat het ook meer tot de verbeelding 
spreken. Als uw softwareleverancier nu nog niet is 
gekoppeld, kunt u – eventueel tijdelijk – al gebruik 
maken van de schermen van Floriday. Voor iedereen 
die moet wennen aan werken in een nieuw systeem, 
bieden we allerlei soorten ondersteuning. Denk aan 
ons support team, workshops, instructievideo’s en 
onze adviseurs die langskomen op de kwekerij. Als 
iedereen die verantwoordelijkheid zelf neemt en er 
echt voor gaat, heb ik er alle vertrouwen in dat  
100% Digitaal een succes wordt en we gezamenlijk 
de sector kunnen laten groeien.” ←

“ Vanaf 1 januari 2021 
moet alle directe handel 
via Floriday verlopen, 
iedereen moet dus weten 
hoe dat werkt. Een grote 
uitdaging!” 

Meer informatie  
→   Meer informatie over 100% Digitaal?  

Bekijk de website: www.floriday.io/100digitaal. 
→   Aanmelden voor een (online) workshop kan  

via: www.floriday.io/workshops. 
→   Behoefte aan ondersteuning op de kwekerij? 

Stuur een email naar support@floriday.io. 
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bij Floriday. We helpen de kwekers hier ook echt bij,  
met raad en daad”, aldus Azadin. 
Voor kwekers komt er meer ruimte voor andere zaken, 
geeft Ab Duin aan, de nieuwe projectmanager Sales bij 
Amigo Plant. Doordat er minder fouten ontstaan, geen 

Kwekers en kopers zijn volop bezig met de voor - 
bereidingen voor 100% Digitaal om alle directe  
handel op de juiste wijze, via Floriday, te laten  
verlopen. Vertegenwoordigers van succulenten-
kweker Amigo Plant en exportbedrijf Hilverda  
De Boer vertellen over het belang en de voordelen 
van deze ontwikkeling. 

100% Digitaal brengt verschillende voordelen 
met zich mee, zowel voor kwekers en kopers. Dit 
vinden zowel inkoopdirecteur Azadin Ouriouer als 
commercieel directeur Cees Bakker van Hilverda 
De Boer. Azadin: “Kleinere foutmarges zijn een 
groot voordeel. Een foutje is door mensen makkelijk 
gemaakt, maar met goede systemen kun je veel 
fouten ondervangen.” Cees valt Azadin bij: “We 
vinden Floriday zó belangrijk, dat we daar echt veel 
aandacht aan besteden. Dit heeft ervoor gezorgd  
dat wij als eerste Blueroots-koper klaar zijn om  
100% Digitaal te kunnen handelen.”
Gerard van Langen, directeur/eigenaar van Amigo 
Plant, is ook enthousiast. “Ik zou het liefst morgen  
al beginnen met de werkwijze van 100% Digitaal.  
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weeklijsten opgesteld hoeven te worden en de actie tot 
aankoop bij de koper ligt. “We kunnen straks extra tijd 
besteden aan het ontwikkelen van nieuwe concepten, 
bedrijfsprocessen, e-commerce en goede gesprekken 
met onze klanten over onze gezamenlijke handel.”

“Kom in beweging”
Gerard doet een oproep: “Ga mee met deze ont-
wikkeling en ga zo snel mogelijk de schermen in van 
Floriday, want dan ben je er straks klaar voor. Als je 
met je eigen softwarepakket blijft werken, spoor dan 
de softwareleverancier aan om zo snel mogelijk te 
koppelen met Floriday. Blijf daarnaast ook geduldig; 
iedereen doet zijn best om het platform zo goed 
mogelijk te laten werken.” Azadin sluit zich bij hem 
aan: “Het is belangrijk dat nu de gehele sector 
in beweging komt en aan de slag gaat met 100% 
Digitaal. Wij geven dit al mee aan onze kwekers.  
We vinden het heel belangrijk dat kwekers hun  
draai gaan vinden in deze nieuwe werkwijze.” ←

Het grootste voordeel is dat we straks het aanbod op 
één groot platform hebben staan waar iedereen op 
aan kan haken. Door middel van de koppeling tussen 
ons softwarepakket van SDF en Floriday, is dit ook 
écht actueel en real-time.” 

Een andere werkwijze
Kwekers en kopers moeten voor de directe handel op 
een andere manier gaan werken. Kwekers zullen hun 
aanbod voor directe handel online moeten zetten op 
Floriday en kopers moeten uiteindelijk op de koop-knop 
drukken. “De rol van de exporteur wordt om vraag en 
aanbod te koppelen én om de logistiek tussen kweker 
en klant efficiënt te laten verlopen. Ons inkoopteam 
stimuleert kwekers voortdurend om zich aan te sluiten 

“De hele wereld 
digitaliseert, er is  
geen weg meer 
terug” 

“ Ik zou het liefst 
morgen al beginnen 
met de werkwijze  
van 100% Digitaal”

Azadin Ouriouer (links) en Cees Bakker.

Ab Duin (links) en Gerard van Langen  
van Amigo Plant.
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De eerste stappen:
  Ik heb een Floriday-account.
→  Ik heb een keuze gemaakt en weet hoe ik aan de 

slag wil gaan om 100% Digitaal zaken te doen: 
 →  Ik ga directe handel via de Floriday-schermen 

verkopen.
 of:
 →  Ik ga mijn softwarepakket/VMP met kopers/eigen 

webshop koppelen aan Floriday

Gaat u werken vanuit de schermen?
  Ik heb een workshop Floriday gevolgd.
  Ik heb mijn catalogus ingericht, prijsgroepen en 

levervoorwaarden ingesteld in Floriday.
  Ik maak in Floriday aanbod voor directe handel aan.
  Ik heb mijn winkel in Floriday geactiveerd.

Gaat u werken via een API-koppeling?
  Ik weet hoe ver mijn softwareleverancier is met 

koppelen.
  Ik weet welke Floriday-modules gekoppeld worden 

aan mijn softwarepakket.

Bent u er écht klaar voor?
  Ik heb mijn kopers geïnformeerd dat mijn aanbod 

beschikbaar is via Floriday.
  Ik stuur geen Connect-EAB meer in voor de directe 

handel.
  Ik plaats geen handmatige orders meer voor kopers.

Meer informatie
Heeft u meer informatie en/of hulp nodig? 
  Bekijk meer informatie op  

www.floriday.io/100digitaal.
  Meld u aan voor een van onze workshops via  

www.floriday.io/nl/workshops.
  Neem contact op met een Floriday-expert via 

support@floriday.io of 0174 352070. 
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Kunt u alle onderdelen afvinken? Dan bent u  
klaar om 100% Digitaal zaken te doen.

Hoe ver bent u met 100% 
Digitaal? Check het! 

Kweker 
    Simon Zwarts, gerberakwekerij S.C. Zwarts

“100% Digitaal betekent voor ons bedrijf dat we alle 
handel en verkoop vanuit één platform kunnen doen. 
Dat brengt verschillende voordelen met zich mee. 
Voor ons zullen de voordelen vooral de tijdwinst en 
het verminderen van fouten zijn.”

Kwekers en kopers  
over 100% Digitaal

Kweker 
    Alex Duindam, phalaenopsis-  
en dracaenakwekerij Piet Vijverberg

“Veranderingen zijn altijd lastig, maar het is ook 
een uitdaging om hier mee aan de slag te gaan. 
In de opstartfase moet je er tijd in investeren en 
moet je er samen met je klanten mee leren werken. 
Misschien wel op een iets andere manier dan je al 
jarenlang hebt gedaan, maar als we de digitalisering 
met elkaar en op een coöperatieve manier goed 
oppakken, gaat dit ons allemaal zeker verder helpen.” 

Koper 
← Roald van der Heide en Rosanne Bol, Moterra

“Momenteel zijn we met een kweker aan het testen. 
Een project als 100% Digitaal vraagt veel, maar 
levert ook een betere samenwerking op. We merken 
overigens dat kwekers al best ver zijn met hun 
voorbereidingen op Floriday. Ook zij begrijpen  
goed dat 31 december dé datum is. Afwachten is  
in deze een slechte strategie!”

Koper 
← Joris van der Pot, Waterdrinker

“Als we de keten richting 100% Digitaal kunnen 
brengen, denken wij meer tijd over te houden voor 
het contact met de kweker, wat heel belangrijk is. 
We zullen met elkaar tijd moeten investeren om 
het aanbod in Floriday te plaatsen, zodat we op 
de drukste momenten kunnen terugvallen op een 
stabiele basis voor kweker, exporteur en klant!”

←

←



21GROWINZICHT

Wat is voor de bollensector de meerwaarde van  
de coöperatie?
“CNB is opgericht omdat bollenkwekers een trans-
parante marktplaats voor hun product wilden, 
plus  betalingszekerheid. Niet overgeleverd zijn aan 
de handel. Zo ontstond ooit de klok en is later de 
bemiddeling ontstaan, net als bij Royal FloraHolland. 
Wij verlenen diensten aan veredelaars, kwekers, 
kwekers-broeiers en handelaren - denk aan broeierij  
en droogverkoop - van uiteenlopende gewassen. 
Als partij in de markt verbinden wij, kennen we de 

uiteenlopende belangen en weten we wat er speelt. 
Daardoor kunnen we verschillende marktpartijen 
bedienen. Het Productschap Tuinbouw is weggevallen 
en bedrijven worden commerciëler. Maar sommige 
dingen lukken niet zonder de handen ineen te slaan. 
Zo hebben wij vanuit CNB ‘Bol van Samenwerking’ 
gelanceerd: BVS BV. Via BVS kunnen kwekers 
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Voor veel lezers van GROW is CNB in Lisse die 
andere coöperatie waarvan zij lid zijn. De inmiddels 
101-jarige en Koninklijke coöperatie verleent 
bemiddelingsdiensten voor transacties in bollen 
en andere uitgangsmaterialen. Ook biedt het leden 
koel- en opslagfaciliteiten en commerciële, financiële 
en digitale diensten. In het laatste boekjaar was de 
omzet 272 miljoen euro. Directeur Leo van Leeuwen 
vertelt hoe CNB functioneert als coöperatie. 

gezamenlijk produceren en verkopen op een wijze 
die mededingingsproof is. Dat is zeer relevant bij het 
vermarkten van nieuwe rassen, en er zijn juridische  
en andere haken en ogen. Taai werk, dat iemand moet 
oppakken en dat uitstekend past bij een coöperatie 
die voor de klanten in de weer is én ook van klanten is. 
Hier bewijzen wij onze meerwaarde.”

Hoe hard heeft corona de bollensector getroffen?
“De bollenkwekers voelden niet direct de crisis, de 
bollen zaten aan het begin ervan immers in de grond. 
Maar het beïnvloedt wel de stemming en geeft zorgen 
voor de toekomst. Gaan alle bollen weer een baas 

vinden? Ook de export naar het buitenland staat 
onder druk. Onze grootste zorgen liggen bij de 
lelie. Die bollen gaan vooral naar markten buiten 
Europa, bijvoorbeeld Zuid- en Midden-Amerika 
en China. De situatie daar is zorgelijk. Onze taak 
was en is vooral om de rust te bewaren. Bestaande 
transacties moeten niet ontbonden worden, bij 
nieuwe transacties kijken we of kopers goed zijn 
voor hun centen. Voorspellen blijft lastig, maar de 
crisis gaat sporen achterlaten.”

Kwekers en kopers in een coöperatie, hoe gaat dat?
“Het marktverloop bepaalt hoe de macht 
verdeeld is tussen kwekerij en handel. Soms is 
de koper meer aan de bal, soms de verkoper. 
Veel kopers gaan niet alleen voor de laagste 
prijs. Ze willen een stabiele markt en snappen 
dat andere ketenpartijen gezien hun groeiende 
financiële belangen meer samenwerking en 

Inzicht

Organisatiestructuur

Net als bij Royal FloraHolland is bij CNB de 
directeur als bestuurder eindverantwoordelijk. 
Die wordt gecontroleerd door een raad van 
commissarissen. CNB heeft wel een algemene 
ledenvergadering, aan wie die de directie en 
raad van commissarissen verantwoording 
aflegt voor het gevoerde beleid, en eind-
verantwoordelijk is voor benoemingen van 
commissarissen. 

“ Sommige dingen lukken 
niet zonder de handen 
ineen te slaan”

ketenregie willen. De bollensector is even diffuus als 
de sierteelt. Schaalvergroting. Voor- en achterwaartse 
integratie. Vloeibaardere ketens. Ketenbrede samen-
werkingsverbanden. Eigenlijk net spaghetti, dat zit 
rechtop in een pak, maar éénmaal gekookt op je bord 
gaat alles bewegen als je aan een sliertje trekt.”

Hoe coöperatief is CNB?
“Wij kennen geen afzetplicht, er is dus een lagere 
wederkerigheid en daardoor een wat geringere 
ledeninvloed dan Royal FloraHolland heeft. Maar we 
zijn puur coöperatief. Wat in het bedrijf overblijft, vloeit 
terug naar de leden. We kijken goed naar wat andere 
coöperaties doen. Royal FloraHolland volgen we 
nauwlettend als het gaat om de dialoog met de leden. 
Dialoog is een coöperatieve kernwaarde. Samen met  
je leden zet je stappen naar de toekomst.” ←

“Samen met je leden  
zet je stappen naar  
de toekomst”

CNB verbindt de wereld van bloembollen
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Royal FloraHolland in dollars af te rekenen. Anneke: 
“Door deze dienst via Floriday aan te bieden willen 
we de internationale directe handel stimuleren. 
Want Floriday is juist voor onze internationale leden 
een etalage naar de rest van de wereld. Hierdoor 
wordt het voor hen makkelijker om nieuwe klanten 
te vinden. We kunnen dit straks faciliteren door het 
inschrijven van deze internationale kopers.”

Tussenrekening
“Het lijkt misschien niet zo ingewikkeld om naast de 
euro óók in dollars af te rekenen, maar het is lastiger 
dan je denkt”, aldus Sebastiaan Hoogendoorn. 
“Royal FloraHolland wil transacties wel afrekenen, 
maar geen eigenaar van de producten worden.”  
Hoe gaat het dan in zijn werk? “Een koper 
stort vooraf een bedrag op een zogenaamde 
‘tussenrekening’. Die tussenrekening is van Royal 
FloraHolland. Vanuit die tussenrekening zijn 
meerdere transacties mogelijk. De kweker krijgt  
zijn geld pas als de levering goed is. Hiermee biedt 
Royal FloraHolland de kweker betalingszekerheid  
en de koper leverzekerheid, zoals we die ook bieden 
in Nederland.” 
Anneke vervolgt: “Je moet met internationale 
banken goede afspraken maken. Wetgeving voor 
betalingsverkeer is complex en verschilt per land. 
Wat in het ene land per sé moet, is in het andere  
land absoluut verboden. Daarom overleggen we  
met overheden en partners uit de financiële wereld 
over de voorwaarden waaronder we diensten  
kunnen aanbieden.”
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Behoefte  
Handelen vanuit de behoefte van kweker en koper. 
Dat staat voorop. Teun Verrest: “We merken dat 
kopers de kosten voor betaling bij de internationale 
transacties hoog vinden. Maar ook dat kwekers 
liever geconsolideerd uitbetaald willen worden [één 
grote storting in plaats van vele kleine stortingen, 
red.]. Dat nemen we als uitgangspunt voor het 
ontwikkelen van deze dienst.”  
Een bestaande handelsrelatie tussen Keniaanse 
kwekers en Saoedi-Arabische kopers gaat als eerste 
van start met het afrekenen in dollars. De eerste 
fase loopt tot het eind van het jaar. Daarna wordt 
gekeken welke andere landen we kunnen aansluiten. 

Teun: “Voor ons is deze eerste fase een succes  
als andere kopers, die nu nog buiten de veiling  
om kopen, ook willen deelnemen. En natuurlijk  
als kwekers ook willen dat we deze dienst met  
andere landen uitbreiden.”  ←

Betalen is een cruciaal onderdeel van het kunnen 
handelen via Floriday, ook internationaal. 
Daarom is het ontwikkelen van internationale 
betalingsoplossingen één van de drie strategische 
speerpunten van de strategie van Royal FloraHolland. 
Dit jaar vinden al de eerste internationale trans-
acties en betalingen plaats via Floriday. We vragen 
Anneke, Teun en Sebastiaan, alle drie betrokken bij 
het programma ‘International Payment Solutions’, 
hoe de vork in de steel zit. 

“We creëren een oplossing voor een concrete 
behoefte van een groep internationale leden. 
Namelijk: betalen in dollars. Dat het nu niet mogelijk 
is, maakt handelen tussen verschillende landen 
buiten de EU, een stuk lastiger. Daar willen we  
wat aan doen”, vertelt Anneke van Beek. Tot nu  
toe kan via Royal FloraHolland alleen in euro’s 
worden betaald. Maar vanaf eind dit jaar is het  
bij internationale transacties ook mogelijk om via 

Internationale 
strategie 

De ambities van Royal 
FloraHolland houden niet op 
bij onze landsgrenzen. Ook 
internationaal handelen 
moet makkelijk en zorgeloos 
via onze marktplaats 
kunnen verlopen. Juist 
bij internationale handel 
kunnen we voordelen  
voor onze kwekers en hun 
kopers bieden. Diensten  
die we hiervoor ontwikkelen, 
maken een zorgeloze  
end-to-end-afhandeling 
van de transactie mogelijk. 
Schaalgrootte is cruciaal. 
Een dynamisch B2B 
platform als Floriday moet 
een zo groot mogelijk 
internationaal netwerk 
bedienen met een zo breed 
mogelijk assortiment en 
ondersteunende diensten 
om succesvol te zijn én te 
blijven. 

Vlnr: Sebastiaan Hoogendoorn (Global Sourcing Services 
en MT Internationaal Sales & Accountmanagement), 
Teun Verrest (propositiemanager) en Anneke van Beek 
(programmamanager International Payment Solutions).

Kenia
Saudi
Arabia$$$

Internationaal 
bloemen kopen 
in euro’s én 
dollars  
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kunnen klanten hun handel laten groeien of hun 
bedrijfsvoering verbeteren.” 

Volle tribunes
Per eind september stapt Eelde over op beeldveilen. 
“We projecteren de karren levensgroot op de 
schermen in de afmijnzaal. Deze foto’s maken we 
in de speciaal voor Eelde ontwikkelde fotostraat. 
Dankzij dit soort initiatieven, die we in nauwe 
samenwerking met de klanten ontwikkelen, 
verwachten we dat de tribune ook in de toekomst  
vol blijft in Eelde.” 

Wat deze veranderingen betekenen voor de kwekers? 
“De leus van alle nieuwe ontwikkelingen is ‘De 
toekomst begint in Eelde’, en dat is niet voor niets. 
Met alle innovaties die zijn doorgevoerd, is Eelde 
een vooruitstrevende marktplaats met de nieuwste 
diensten en mogelijkheden voor klanten. We blijven 
ook altijd samen met onze klanten zoeken naar 
mogelijkheden om kwekers en kopers met elkaar 
te verbinden en de handel te laten toenemen. We 
denken op die manier veel nieuwe kopers in Eelde  
te kunnen verwelkomen met als gevolg dat de locatie 
voor kwekers nóg aantrekkelijker wordt. We nodigen 
kwekers van harte uit om eens in Eelde te komen 
kijken of het interessant is om hun producten bij  
ons aan te voeren.” ←
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De toekomst

Het was een bijzonder drukke zomer in 
Eelde. Achter de schermen werd gewerkt 
aan een mega-operatie: het veilingproces 
op drie belangrijke punten compleet 
omgooien. Met een nieuwe manier van 
logistieke afhandeling, verbeterde IT-
systemen en beeldveilen is Eelde klaar 
voor de toekomst. 

“Eelde wordt dé bloemistenveiling voor Noord-
Nederland en Noord-Duitsland.” Aan het 
woord is Thomas Bugel, sinds 1 augustus 2020 
locatiemanager in Eelde. De veiling in Eelde is de 
eerste locatie van Royal FloraHolland waar nieuwe 
concepten van dealmaking en logistiek breed 
worden ingevoerd. “Met de ambities die Royal 
FloraHolland heeft voor Eelde, is besloten iemand 
op locatie daar dagelijks invulling en richting 
aan te laten geven. Mijn voornaamste taak is om 
samen met het managementteam te zorgen dat 
de groeiambities worden gerealiseerd en dat we 
een toonaangevende hub worden binnen Royal 
FloraHolland.” De veiling in Drenthe is hoofdzakelijk 
een bloemistenlocatie. Kopers bedienen vooral de 

binnenlandse markt. Thomas: “In Eelde hanteren 
we tarieven die het aanvoeren van kleinere partijen 
aantrekkelijk maken. Kleine partijen, met vaak 
producten van hoge kwaliteit, passen juist binnen 
het hogere segment waar de bloemist naar op zoek 
is. Bovendien krijgen zij die producten in Eelde ook 
nog eens extra snel geleverd.”

Kopen op Afstand
Met de livegang van Eelde Toekomstvast is de basis 
gelegd voor Eelde om vanaf dit najaar duurzaam te 
kunnen groeien: alle IT is overgezet op de systemen 
van Royal FloraHolland. Dit betekent eenzelfde 
wijze van veilen en financiële afhandeling als op de 
exportlocaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. 

Alle klanten kopen nu via de concernsystemen 
voor Kopen op Afstand. Ze hebben eventueel ook 
toegang tot de klokken van de overige locaties om 
bijvoorbeeld hun assortiment nog verder aan te 
vullen. “Door de nieuwe diensten die we aanbieden 

“ In Eelde hanteren we tarieven die het aanvoeren 
van kleinere partijen, waar bloemisten naar op 
zoek zijn, aantrekkelijk maken” 

Klokvoorverkoop nu ook in Eelde   
Eelde is uitermate geschikt voor kleinschalige 
aanvoer. In het spoor van alle nieuwe ont-
wikkelingen in Eelde komt ook Klokvoorverkoop 
beschikbaar. Met Klokvoorverkoop biedt u uw 
klanten volledige flexibiliteit bij het fijnmazig 
inkopen. Vanaf 12.00 uur kunnen zij het klok-
aanbod voor de volgende dag al vanaf één 
fust inkopen. Met dit soort nieuwe diensten en 
mogelijkheden zorgen we voor meer koopkracht. 
Eelde wordt zo voor kwekers steeds interessanter! 

De toekomst 
begint in 
Eelde

Nieuwe diensten, 
nieuwe kansen
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Om de reputatie van de 
sierteeltsector, de producten 
en de marktplaats te 
beschermen, neemt Royal 
FloraHolland het initiatief tot 
verplichte milieuregistratie 
en milieucertificering. Ook 
retailers en bloemisterijen willen 
transparantie over de keten; 
consumenten vragen steeds 
vaker naar duurzaam gekweekte 
bloemen en planten. De ene 
kweker ziet de meerwaarde,  
de andere zit nog met vragen.  

Van iedere aanvoerder, lid of 
geen lid van de coöperatie, 
vraagt Royal FloraHolland 
uiterlijk 31 december 2020 
gestart te zijn met digitale 
milieuregistratie. Vanaf 31 
december 2021 komt daar 
het verplichte milieucertificaat 
bij. Een deel van de aanvoerders 
heeft op dit moment al een 
milieucertificaat. Royal 
FloraHolland gaat de nog niet 
gecertificeerde aanvoerders 
helpen om met registreren te 
beginnen, onder andere door 
het geven van informatie en 

het organiseren van (online) 
bijeenkomsten als daar behoefte 
aan is. 

Het moet en het kan
Kalanchoëteler en -veredelaar 
André Lankhaar is voorzitter 
van de FPC Kalanchoë. Bijna 
alle kalanchoëtelers hebben 
hun milieuregistratie en milieu-

certificering op orde. “Het zijn 
doorgaans vrij grote bedrijven. 
Kalanchoë is duurzaam te telen 
en niet moeilijk in de registratie. 
Voor alle kalanchoë-afnemers 
is certificering belangrijk, maar 
voor de grote retailers is het 
een vereiste. Daar mag je alleen 
duurzame producten leveren.” 
Natuurlijk is het allemaal niet 

gratis, benadrukt André. “MPS 
kost geld, de certificerende 
instantie kost geld en de inzet 
van mijn mensen rondom de 
registratie kost geld. Voor mijn 
bedrijf gaat het om €9.000,-  
per jaar. Maar je krijgt een beeld 

van wat je doet. Wij werken op 
twee kwekerijen. Eén daarvan 
heeft altijd het hoogste gas- en/
of middelengebruik. Registreren 
levert kennis op waarmee je 
jezelf kunt verbeteren. Zo komt 
die €9.000,- vanzelf weer terug. 
Van Royal FloraHolland verwacht 
ik dat ze het verhaal over ons 
product nog beter vertellen. 
Dat kalanchoë, en veel andere 
producten, duurzaam worden 
geteeld. En ik reken op meer 
hulp bij het ontwikkelen van 
duurzame verpakkingen voor  
ons product.” 

Vragen en onduidelijkheden
Leo Langendijk, lid van de 
FPC Seizoensproducten, teelt 
skimmia, rozenbottels en 
sneeuwbessen. Van 1998 tot 2012 
registreerde hij via MPS. “Ik ben 
gestopt toen bleek dat maar 40% 
van alle telers meedeed. Ook was 

het niet meer verplicht om bij de 
UO-registratie gebruik te maken 
van een bepaalde instantie; je 
mocht het zelf doen. De logica 
van registreren en certificeren 
snap ik, maar vragen heb ik 
wel. Hoe complex worden die 
registratie en certificatie? Moet 
je alleen registreren wat wettelijk 
verplicht is of moet elk gewas 
apart, moeten mijn kas en mijn 
open grond apart? Wat kost 
het?” De kweker zet momenteel 
zelf op papier wat hij gebruikt. 
“Dat geeft mij voldoende inzicht 
en ik voldoe aan de wettelijke 
verplichtingen. Via MPS had 
ik onvoldoende zicht op mijn 
teelt en moest ik alsnog met 
een spreadsheet aan de gang. 
Als het via een onafhankelijke 
instantie officieel moet, ben 
ik zeker 1000 euro kwijt. Voor 
iemand met mijn bedrijfsomvang 
is dat best geld. Natuurlijk is dat 

een investering. En natuurlijk is 
het goed als bloemist-winkeliers, 
mijn voornaamste klantengroep, 
straks meer zicht hebben op 
mijn productiemethodes. Maar 
nu zie ik alleen véél certificaten. 
Wie ziet nog het bos door de 
bomen?” Wat verwacht Leo van 
Royal FloraHolland? “Het zou 
helpen als Royal FloraHolland het 
aantal toegelaten certificaten 
kan beperken en als certificaten 
de consument iets zeggen. Wat 
weet de consument van het 
MPS- of KFC-certificaat? Verder 
moet het vooral simpel en niet 
te duur. Ik vraag me ook af hoe 
het gaat met kleine kwekers in 
het buitenland, bijvoorbeeld in 
Spanje. Stoppen die met telen? 
Gaan die collectief certificeren? 
Stoppen die met aanvoeren 
bij Royal FloraHolland? Er 
zijn nog een hoop vragen en 
onduidelijkheden.” ←

André Lankhaar, voorzitter van  
de FPC Kalanchoë

Leo Langendijk, lid van de 
FPC Seizoensproducten

“ Natuurlijk is het allemaal niet gratis,  
maar je krijgt een beeld van wat je doet” 
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Vragen én antwoorden 

“Digitale milieuregistratie 
en milieucertificering 
leiden tot openheid”
In nauwe samenspraak met leden 
ontwikkelt Royal FloraHolland een 
aanpak die leidt tot verplichte 
digitale milieuregistratie en  
milieucertificering voor alle  
aanvoerders op onze marktplaats.  
Dit voeren we stap voor stap door. 
Over het onderwerp bestaan veel 
vragen. Duurzaamheidsmanager 
Stefanie Miltenburg geeft 
antwoord.

Een van de meest gestelde 
vragen van kwekers blijft: 
waarom zijn digitale 
milieuregistratie en 
milieucertificering belangrijk? 
Stefanie: “Als coöperatie spelen 
we in op de veranderende 
vraag vanuit de markt, over-
heid en maatschappij.” De 
duurzaamheidsmanager vertelt 
dat de gehele sierteeltketen 
meer betrouwbare informatie 
wil over de productiewijze van 
bloemen en planten en de 
bedrijfsvoering van aanvoerders. 
“Digitale milieuregistratie en 
milieucertificering leiden tot 
openheid. Met het behalen 
van een milieucertificaat 
kunnen kwekers aantonen dat 
zij zich aan de gestelde eisen 

houden. Daarbij zorgt het voor 
bewustwording en inzicht in 
verbetermogelijkheden.” Ook 
stellen milieucertificaten kopers 
in staat om gericht en efficiënt 
gecertificeerd duurzaam in 
te kopen. De overheid voert 
een steeds strikter beleid 
op duurzaamheid. Royal 
FloraHolland wil aantonen, op 
een controleerbare manier, 
dat we gezamenlijk steeds 
duurzamer produceren. 

Reputatie versterken
Waarom is het eigenlijk nood-
zakelijk dat kwekers een milieu-
certificaat behalen? De wettelijk 
verplichte registraties voldoen 
niet aan de huidige markteisen 
op milieugebied, zegt Stefanie. 
“Een milieucertificaat doet dit 
wel. Het legt de milieuprestaties 
van een kweker transparant en 
betrouwbaar vast. Het digitaal 
en op een uniforme manier 
registreren is hierin belangrijk.  
In de sector is grote behoefte  
aan betrouwbare, gecontroleerde 
data en informatie om invulling 
te geven aan toekomstige 
ontwikkelingen, zoals footprints 
en andere graadmeters 
voor milieu-impact. Deze 

ontwikkelingen helpen ons ook 
weer om de reputatie van de 
producten, de sector en onze 
marktplaats te versterken.”
Door de coronacrisis hebben veel 
bedrijven in de sierteeltsector 
het financieel moeilijk. Zou het 
niet beter zijn om de verplichte 
digitale milieuregistratie en 
milieucertificering uit te stellen? 
“Om een toekomstbestendige 
marktplaats en sector te kunnen 
realiseren, blijven wij prioriteit 
geven aan alle strategische 
projecten, waaronder 
digitale milieuregistratie en 
milieucertificering. Inzetten 
op duurzaamheid ziet Royal 
FloraHolland als een route om de 
sector weer zo snel mogelijk sterk 
te maken en te houden. De vraag 
naar duurzame producten neemt 
bij zowel consument als handel 
toe. Nu uitstellen, zou bedrijven 
juist op achterstand zetten.”

Meten is weten 
Een heel praktische vraag: stel, 
je hebt als kweker je registraties 
en certificaten op orde. Hoe toon 
je dan aan dat je producten 
gecertificeerd zijn? Stefanie: 
“Aanvoerders kunnen op onze 
marktplaats hun certificaat 

tonen. De certificaten zijn door de 
koppeling met de databases van 
de certificerende organisaties nu 
al betrouwbaar zichtbaar in het 
aanbod en op de klok. In Floriday 
zijn ze al op de profielpagina van 
de aanvoerder te zien. Kopers 
kunnen certificaten meenemen 
in hun selectie- en  zoekcriteria 

en zodoende snel en efficiënt 
gecertificeerd aanbod vinden.” 
Stefanie benadrukt dat milieu-
registratie goede inzichten 
geeft. “Meten is weten. Maar 
bovenal: een milieucertificaat 
wordt steeds meer een voor-
waarde voor kunnen en mogen 
leveren.” ←

Wilt u weten wat de laatste 
ontwikkelingen zijn? 

Kijk op 
www.royalfloraholland.com/
milieucertificering
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Colofon GROW
GROW, het relatieblad van  
Royal FloraHolland voor klanten  
en kwekers, leest u ook op    
www.royalfloraholland.com/grow.
Heeft u ideeën voor ons blad?  
Stuur de redactie een e-mail via 
GROW@royalfloraholland.com.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220, 
2670 AE Naaldwijk

Deze GROW is gemaakt door
David Howes Smith, Diede Barendse, 
Piet Kralt, Iris van den Boezem, Nathalie 
Montfoort, Evelien Engel, Marcel Bosma 
(vormgever), drukkerij Senefelder Misset,  
Erik van der Burgt (fotografie) en Thomas  
Gerkrath (corrector).

Fotocredits
Beeldschoon: Mooiwatbloemendoen.nl. 
Overige fotografie: Erik van der Burgt. 
Inzicht: CNB. De Toekomst: Jurriaan 
Hoefsmit.

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 is suikerriet folie, hét alternatief 
voor traditionele PE folie, en heeft het 
OK biobased certificaat. Het materiaal 
is volledig recyclebaar binnen het 
reguliere inzamelsysteem.

Dag van de Coöperatie
In navolging van het succes van vorig 
jaar, organiseren we opnieuw de Dag 
van de Coöperatie. Een evenement 
van en voor leden, kopers en partners 
van onze coöperatie. Samen kijken 
we in de bloeiende toekomst van de 
sierteeltsector. De sector verduurzaamt 
en digitaliseert in een wereldwijd 
speelveld. Waar liggen kansen? Hoe 
kunnen we met elkaar groeien? Vanwege 
corona is de Dag van de Coöperatie 
online. Binnenkort informeren we u over 
het programma. 

donderdag 10 december 

Zo stil als het afgelopen voorjaar was in de 
winkelstraat, zo druk werd het op de digitale 
retailsnelweg. In coronatijd werd bizar veel 
online geshopt: thuiswerkspullen als laptops en 
bureaustoelen, de dagelijkse boodschappen en… 
bloemen! Met een speciale corona-actie die viraal 
ging, verkocht BOLT Amsterdam in korte tijd vijf 
miljoen tulpen.

‘Red onze tulpen!’ Deze noodkreet stuurde Jaap 
Laan van BOLT Amsterdam half maart via WhatsApp 
naar vrienden en bekenden. De corona-crisis was 
begonnen, een groot deel van de internationale 
vraag viel weg en miljoenen onverkochte bloemen 
werden vernietigd. Het oproepje van Laan 
verspreidde zich als een olievlek. Tweehonderd tulpen 
voor 25 euro, gratis thuis bezorgd. Wie wil dat nou 
niet? “Via onze webshop kwamen die eerste week 
tweehonderd aanvragen binnen. De dag erna nog 
eens vierhonderdvijftig en daarna werden het er 
duizend per dag. Alle zeilen werden bijgezet om al die 
orders te kunnen verwerken.”

Leerzame tijd
In de zomer van 2019 had Jaap Laan zijn baan bij 
het familiebedrijf Laan Tulips opgezegd om een 
tulpenmerk voor consumenten op te zetten. Het 
eerste jaar van zijn bedrijf verliep door het succes 
van de noodoproep heel anders dan verwacht. 
Leerzaam was het zeker. “Op een gegeven 
moment konden we de aanvragen niet meer aan, 
het was een gekkenhuis. De actie is toen tijdelijk 
gestopt.” 
Toen alle tulpen van het bedrijf van zijn vader 
en broer op waren, werd ingekocht bij collega-
kwekers. Eerst voor 5 cent per steel, maar al snel 
werd dat 10 cent. “Niet veel, maar we hadden 
als doel de kwekers meer te geven dan ze op 
de veiling voor hun tulpen ontvingen.” Om een 
betere prijs te krijgen, bedacht Jaap de actie 
#lieverdanlief. “We legden aan de online kopers uit 
dat 25 euro voor tweehonderd tulpen echt zwaar 
onder de prijs is. Daarna konden zelf bepalen of 
ze iets meer wilden betalen, 30 of 35 euro. Ook dat 
werkte goed.” 

De online bloemenverkoop 
was in 2020 zelfs hoger dan de 
normale verkoop op topdagen 
in 2019 als Valentijnsdag 
of Moederdag. Zo namen 
de online bestedingen aan 
bloemen direct in maart al 
met maar liefst 160% toe ten 
opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar, blijkt uit een rapport 
van ABN Amro. In april was 
dit zelfs een toename van 
270% en in mei van 130%. 
ABN Amro verwacht dat het 
online bestellen van bloemen 
en planten ook na de crisis 
populair zal blijven.

Win kaarten voor FloriWorld 

Nederland heeft er sinds 1 juli  
een nieuwe attractie bij! 
Op het terrein van de bloemen-
veiling in Aalsmeer is FloriWorld 
geopend, een ware bloemen- en 
plantenexperience. Met veertien 
verschillende shows, films en 
ruimtes waar bezoekers op 
spectaculaire wijze de magie 
van echte en virtuele bloemen 
kunnen beleven. Maak selfies, 

bekijk de kunstige creaties van 
topfloristen en aan het einde van 
de toer kunt u in de veilingruimte 
bieden op een bos bloemen.
FloriWorld is corona-proof. Met 
een gratis touchpen acti veert  
u interactieve zuilen. Bedienings-
panelen en aanraakpunten 
worden doorlopend gereinigd. 
GROW geeft toegangskaarten 
weg aan lezers die de leukste 
reacties inzenden op de vraag: 
‘Waarom wordt FloriWorld dé 
nieuwe toeristische topattractie 
van Nederland? 
Mail uw antwoord vóór  
11 oktober naar GROW@
royalfloraholland.com. Meer 
informatie: www.floriworld.nl. 

Online bloemenverkoop hielp 
tulpenkwekers de corona-crisis door

Door corona is dit jaar alles anders dan anders. Het plannen en organi-
seren van evenementen gebeurt onder voorbehoud. De organisatie van 
onze beurzen houdt de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten en 
besluit na zorgvuldige afweging van risico’s en uitgebreide consultering 
van exposanten en bezoekers of een beurs doorgaat. In het geval van de 
Trade Fair Aalsmeer, die gepland stond van 4-6 november 2020, hebben 
we helaas moeten besluiten het event te annuleren. Voor de actuele 
stand van zaken en meer informatie over alle beurzen en evenementen: 
kijk op www.royalfloraholland.com/agenda



Bent u al klaar voor 
100% Digitaal?

Schrijf u in voor een Floriday workshop 
via floriday.io/workshops

Meer informatie over 100% Digitaal vindt u op floriday.io/100digitaal

100% DIGITAAL

Advertentie


