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Beeldschoon

Exotische 
alstroemeria
Alstroemeria is een geslacht van vaste planten uit de familie 
Alstroemeriaceae. De exotische alstroemeria wordt ook wel 
incalelie genoemd. Dat is een verwijzing naar haar natuurlijke 
habitat: de koele hoogtes van de Andes in Chili, Brazilië en Peru. 
De bloem werd daar in de achttiende eeuw ontdekt door de 
Zweedse onderzoeker Clas Alströmer. Hij was het die de bloem 
haar naam gaf. 

Wortelstokgewas
Kenmerkend aan alstroemeria zijn de gedraaide bladeren, 
waarbij de onderzijde van het blad naar boven gekeerd is.  
De alstroemeria is een wortelstokgewas. Dit wil zeggen dat  
er onder de grond stengels groeien die vertakkingen geven. 
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Ambitie

OK Plant:   
“Kwaliteit begint bij de jonggoedleverancier die 
ons planten levert”

Perspectieven

Redactioneel

Kwaliteit is een hot item in de sierteelt. Kwaliteit in 
producten, maar ook kwaliteit in dienstverlening. 
Beide moeten op orde zijn. Want de klant prikt overal 
doorheen, stelt ook directeur Gerben van Marrewijk  
van exporteur Flower Force in deze GROW. “Een product 
moet de kwaliteit hebben die de klant ervan verwacht.” 
Wilt u toekomstbestendig produceren, dan is kwaliteit 
uitermate belangrijk – net als doen wat je zegt.
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“Nederlandse sierteeltproducten die 
verhandeld zijn via Royal FloraHolland 
blinken uit in kwaliteit. De rest van de 
wereld zegt het ook: Nederland staat ver 
boven de rest. Nederlandse kwekers die in 
het buitenland zitten produceren beter dan 
wie dan ook. We blijven heel kritisch op 
ons product. Maar dat is uiteindelijk alleen 
maar goed. Ik zie graag dat wij in 2017 tot 
een nieuw kwaliteitssysteem komen”, aldus 
Lucas Vos, CEO van Royal FloraHolland. 

De passie van

Lucas Vos

Lucas geeft aan dat er duidelijke feedback moet 
ontstaan vanuit de consument. “Klanten praten vaak 
over de kwaliteit van ons product. Is dat de informatie 
of het product zelf? Of gaat het over een specifiek 
tijdstip dat de kwaliteit niet goed was? Het gaat wel 
over het kwaliteitsmerk Nederland, dus dit moeten 
we zeker serieus nemen. Want het is ongelofelijk 
belangrijk voor onze marktplaats.”  

Wat een kweker aanvoert moet kloppen
“Nu is 95 procent van het aanbod dat verhandeld 
wordt A1. Dat gaat dus niet goed! Ik zie graag dat wij 
in 2017 komen tot een nieuw kwaliteitssysteem waarin 
duurzaamheid en consistent gedrag beloond worden. 
Wat een kweker zegt aan te voeren, moet kloppen. 

“ De consistente 
kweker moet  
beloond 
worden voor 
wat hij doet”
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Dus wat je zegt, dat doe je ook. Ik zie hier graag 
een systeem in zoals bij andere digitale platformen 
gebeurt. Hierbij wordt de consistente kweker beloond 
voor dat wat hij doet. Een goede reputatie betekent 
minder verrassingen. En dat betekent ook dat een 
klant er meer voor over heeft. Ook ben ik van mening 
dat er in het huidige systeem te veel mogelijkheden 
zijn voor klanten om het te misbruiken. Gelukkig 
gebeurt dat maar zelden, maar ik wil mijn kwekers 
hier wel voor beschermen.”

Stijging actuele foto’s
Productfoto’s zijn nu een vereiste voor onze kwekers 
op alle locaties van Royal FloraHolland. Er is een 
enorme stijging van het aantal actuele foto’s 

zichtbaar en nog elke week stijgt dit percentage. 
Op dit moment is bij 0,5 tot 1 % van de aangevoerde 
partijen de foto niet aanwezig, en die worden in deze 
fase achteraan geveild. Wat vindt Lucas hiervan? “Dit 
is een goede ontwikkeling en ik ben er ontzettend blij 
mee. Er is hard gewerkt om dit resultaat te behalen. 
Hoewel we er nog niet zijn, ga ik ervan uit dat op 
korte termijn 100% de standaard wordt. Volledige 
aanvoerinformatie is een belangrijke voorwaarde 
voor het huidige en het nieuwe kwaliteitssysteem  
en daarmee van groot belang voor onze kwekers en 
hun klanten.” ←
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Op naar 2020

Zeggenschap en tarieven zijn 
belangrijke onderdelen die nu in 
de sessies van Coöperatie 2020 
worden besproken. Hoe loopt 
het proces tot nu toe, wat zijn de 
reacties van kwekers? Eva van Etten, 
potplantenkweker uit Rotterdam:  
“De discussie over zeggenschap 
houdt de gemoederen wel bezig.”

Steeds meer deelnemers
Eva komt net terug van een sessie met haar 
collega-kwekers uit de regio. “Ik merkte eerst dat 
veel kwekers wantrouwend waren over Coöperatie 
2020. Zo van: het is allemaal al besloten, we mogen 
niet meedenken. Die tendens verandert nu echt 
omdat men het nut ervan in gaat zien en bovendien 
merkt dat alles heel transparant gebracht 
wordt. Naarmate de sessies vorderen, komen er 
steeds meer deelnemers. De gesprekken in deze 

bijeenkomst gingen voornamelijk over zeggenschap. 
Dat houdt de gemoederen wel bezig.”

Geen eigen stem meer
Wat betreft zeggenschap, daarover merkt Eva 
dat kwekers bijvoorbeeld in regio Oostland, maar 
ook in het Westland en de Bollenstreek, geen 
voorstander zijn van een ledenraad als nieuwe vorm 
van corporate governance. “Dat betekent dat je 
als kweker je eigen stem uit handen geeft aan een 
ledenraad, een vertegenwoordiging van kwekers 
in het land. De afstand tot Royal FloraHolland 
wordt zo wel erg groot, met als gevolg afnemende 
ledenbetrokkenheid, vrezen wij. Daarmee verlies 
je dus ook de controle. Op je eigen bedrijf laat je 
toch ook niet iemand anders de grote beslissingen 
nemen?” Tegelijkertijd begrijpt Eva dat leden uit de 
randen van Nederland wel veel aan een ledenraad 
kunnen hebben. “Zij hebben nu het gevoel minder 
een stem te hebben.”

Ophalen wat leden belangrijk vinden 
Willum van den Hoogen is regieteamlid bij het 
programma Coöperatie 2020. Daarnaast is hij 
directeur bij het internationale bedrijf Florius. 

“ Discussie over 
zeggenschap en 
tarieven houdt 
kwekers bezig”
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Hij heeft diverse sessies voorgezeten, met name 
internationaal. Willum: “We zijn er als regieteam 
niet om een bepaalde zeggenschapsstructuur te 
promoten, we halen op wat leden belangrijk vinden 
rondom inspraak en zeggenschap en geven dit 
terug aan het bedrijf. Dit kán resulteren in een 
ledenraad, het behoud van het huidige model of  
een aanpassing van het huidige model.” 

Afstand
Internationale leden voelen zich minder gehoord, 
mede ook doordat zij vinden dat Royal FloraHolland 
te Nederlands is, hierdoor merk je meer afstand tot 
de coöperatie. Een probleem waar internationale 
kwekers mee zitten, is dat zij met hun productie 
verder verwijderd zijn van de consument. Het is om 
die reden dan ook niet vanzelfsprekend meer dat 
West-Europa hun 100% afzetmarkt is en zal blijven. 
De huidige spelregels geven hier momenteel te 
weinig ruimte voor.

Achterstallig onderhoud
Wat krijgt het regieteam terug als het gaat om de 
tarievenstructuur? Willum: “Leden vinden dat er 
nog veel achterstallig onderhoud rond tarieven is bij 

Royal FloraHolland. Wat kost logistiek en overhead nu 
daadwerkelijk? Het is momenteel alleen inzichtelijk 
wat ze betalen aan provisie. Wat kost de distributie 
van een emmer bloemen bijvoorbeeld?” Eva vult aan: 
“Men is van mening dat de huidige tarievenstructuur 
onvoldoende aansluit op de diversiteit van leden. 
De toerekening van kosten is niet helder.” Sessie 4 
(juni) staat volledig in het teken van lidmaatschap 
en tarieven. Willum sluit af: “Deze sessie gaat echt 
belangrijk worden, ik wil iedereen met klem adviseren 
om vooral naar deze sessie te komen en van je te 
laten horen. Dit gaat over onze coöperatie. Tot dan!” ←

Lees meer over het programma Coöperatie 2020 op 
www.royalfloraholland.com/2020
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Op naar 2020

FLOW: samen 
waarde creëren 
in de logistieke 
sierteeltketen

Om dit doel te bereiken is meer kennis van en 
inzicht in de huidige logistieke keten nodig. 
Hiervoor zijn in 2016 meer dan honderd interviews 
gehouden met nationale en internationale partijen 
uit de sierteeltsector. Er zijn diverse trends en 
ontwikkelingen uit voortgekomen waar FLOW 
mee aan de slag kan. Edwin: “Wat komt er op ons 
af de komende jaren? Wat wil de consument nou 
echt? Hoe zien de ketens eruit in 2020? En waar 
hebben logistieke dienstverleners mee te maken?” 
Zo ziet FLOW een toename van af-tuinverladingen 
en een afname van het productieareaal van 
de sierteelt in Nederland. Een gevolg hiervan 
is een veranderende markt voor collectief 
sierteeltvervoer. Met deze informatie gaat FLOW 
nu aan de slag. 

Keten in kaart brengen
Uit de interviews blijkt dat veel schakels in de keten 
van mening verschillen over de mogelijke logistieke 
rol van Royal FloraHolland. De wensen lopen nogal 
uiteen: van bijvoorbeeld geen tot juist een grote rol 
in de directe handel. Wat zijn de problemen die het 
FLOW-team is tegengekomen in de interviews?  
“We zien dat een kweker soms weinig plantjes op 

een CC-container zet en daardoor naar verhouding 
hoge transportkosten heeft. De gemiddelde 
karbelading is 60 procent en dat is vrij laag. 
Dat heeft invloed op de beladingsgraad van de 
vrachtwagen. Wij hadden verwacht dat die veel 
hoger zou zijn”, geeft Edwin aan.

Hoe kunnen we kosten besparen in de keten en tegelijkertijd waarde 
toevoegen? Op deze vraag probeert het strategische programma 
FLOW samen met ketenpartijen een antwoord te vinden. Edwin 
Wenink, programme director: “We willen de sector helpen om haar 
concurrentiekracht te versterken, zodat zij klaar is voor de toekomst.”
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15 procent besparen  
Voor FLOW begint de logistieke keten zodra de 
kweker gaat rapen of snijden, en die keten loopt 
door tot aan de klant. “Wij willen 15 procent 
kostenbesparing realiseren in de keten. Het gaat 
hierbij voor ons niet alleen om het fysieke proces, 
maar ook om de inzet van logistieke middelen, 
ruimtes en machines binnen en buiten het bedrijf.” 

Sector helpen
Bewustwording creëren bij kwekers en klanten 
voor het besparen van kosten in de keten is 
een belangrijk doel voor FLOW. Edwin: “We 
willen niemand iets opleggen. We gaan niet 

met het belerende vingertje naar onze klanten 
en leden wijzen. We helpen de sector om de 
concurrentiekracht te verhogen.” 

Verder met tweehonderd ideeën
Wat kunnen we verwachten van FLOW in 2017?  
“Er zijn tweehonderd ideeën om kosten te 
besparen uit de interviews gekomen. Hier maken 
wij, in afstemming met de sector, de strategische 
programma’s en Royal FloraHolland een 
prioriteitenlijst van waar wij mee aan de slag  
gaan. Dit alles draagt bij aan onze pay-off:  
co-creating value in the floriculture supply chain 
worldwide.” ←

Voor meer informatie over dit 2020-programma 
en de andere strategische programma’s, kijk op 
www.royalfloraholland.com/2020.
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Ambitie

OK Plant is een moderne 
orchideeënkwekerij. Thijs van der 
Valk (29) is hier hoofd verkoop en 
medevennoot in het bedrijf dat 
Rob Olsthoorn in 1990 startte met 
zijn vrouw Desiree. Met in totaal 
6 ha Little Kolibri Orchids en 2 ha 
seizoenplanten op de vestigingen in 
Naaldwijk en Maasdijk is OK Plant 
inmiddels een bedrijf van formaat. 
“Als de klant aan een orchidee van 
9 cm denkt moet hij automatisch 
aan een Little Kolibri Orchids 
denken. Wij zijn nu al bezig met  
de trends voor 2019”, aldus Thijs. 

Thijs van der Valk:  
“ Nu al bezig met de 

trends voor 2019” 

Op het bedrijf OK Plant ligt de lat hoog. Het 
Westlandse bedrijf streeft ernaar alles uit haar 
product, maar zeker ook uit haar personeel te halen. 
Thijs: “Wij werken hier met een missie. Alles voor de 
klant. Dat geldt niet alleen voor de verkopers, maar 
zeker ook voor de medewerkers die met het product 
bezig zijn. Producten worden ook uit het oogpunt van 
de klant gemaakt. Wij produceren een jaar vooruit. 
We zijn nu al met de trends en soorten voor 2018/2019 
bezig.” De orchideeën worden onder het label Little 
Kolibri Orchids verkocht. Dit is zeer herkenbaar voor 
de klant. De link met de kolibrie is gelegd omdat dit 
een klein en toch heel sterk vogeltje is. Zo moet de 
klant ook naar de plant kijken.  

585 kopende klanten op jaarbasis
OK Plant heeft 585 kopende klanten op jaarbasis, 
waarvan 175 kopende weekklanten. Hoe weet 
OK Plant, met zo’n groot klantenbestand, wat de 
wensen van de klant zijn? “Elk product heeft een 
unieke artikelcode, zodat voor iedereen in dit bedrijf 
helder is wat de specifieke wensen van de klant 
zijn.” Daarnaast houdt OK Plant goed bij wat de 
trends uit de markt zijn. Dit aan de hand van diverse 
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stijlgroepen, waaruit het bedrijf doelgroepen van 
het klantenbestand afleidt. Die klantengroep van 
het bedrijf is heel divers: van Scandinavië tot Zuid-
Europa. “In Frankrijk houden klanten bijvoorbeeld  
van knallende kleuren, terwijl klanten uit Scandinavië 
van heel modern houden en veel wit product 
afnemen. Wij proberen hiermee rekening te houden 
in de productie van onze Kolibri’s, maar ook door de 
aardewerken vaas of pot die we er soms bijleveren.” 

Blijven werken aan nieuwe modellen
Een andere manier om klantwensen te onderzoeken 
is de huisbeurs die het bedrijf jaarlijks organiseert 
in de week voor de FlowerTrials. Hier worden veel 
klanten voor uitgenodigd, zodat iedereen het 

nieuwste assortiment ziet. “Samen met de klant 
maken we een selectie van onze producten. Zodat  
we precies weten welke producten goed zijn voor  
hun doelgroepen. En zo inspireren wij onze klanten 
ook weer. Zo creëer je uiteindelijk koopgedrag.”

Topkwaliteit planten
Wat betekent kwaliteit voor OK Plant? “Kwaliteit 
begint bij de jonggoedleverancier die ons planten 
levert. Dit moet topkwaliteit zijn. Klanten willen steeds 
gevoed worden met nieuwe variëteiten, vormen en 
modellen. Daar werken wij aan. En dan moet de 
uitstraling van het product op de winkelvloer ook 
nog goed zijn. Alles telt uiteindelijk mee voor een 
succesverhaal van het product.” →

“ Kwaliteit begint bij de 
jonggoedleverancier 
die ons planten levert”



Ambitie
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 Wie is Thijs van der Valk? 
• 29 jaar. 

Afkomstig uit Naaldwijk.

• Werkt sinds zijn dertiende 
bij OK Plant, begonnen als 
vakantiekracht, daarna 
stage gelopen bij Rob 
en nu al een paar jaar 
medevennoot. Als een vis 
in het water op dit mooie 
bedrijf.

• Motto: De klant staat 
centraal! Dat de klant 
rendement scoort op de 
winkelvloer is het hoogste 
doel.

• In december stond Thijs 
met de weblog “We 
willen bijdragen aan het 
succes van onze klanten” 
op onze website www.
royalfloraholland.com



Kwaliteit is  
de consument 
centraal stellen

14 GROW INSIGHTS

Insights

Paul Moers is supermarkt- en merkdeskundige. 
Daarnaast heeft hij diverse boeken over 
klantvriendelijkheid en retail geschreven 
vanuit zijn kennis van de retail waar hij zelf 
jaren werkzaam was. In GROW zijn visie 
op supermarktketen Jumbo en het thema 
kwaliteit. “Wat Jumbo heel goed doet is de 
consument centraal stellen.”

Paul Moers werkte zelf jarenlang 
als directeur van Unilever Azië 
en zat daarnaast in de directie 
van Ahold. Hij wordt regelmatig 
gevraagd bij het tv-programma 
Kassa aan te schuiven om 
supermarkten te beoordelen. 
Wat betekent kwaliteit voor 
supermarkt Jumbo? “De formule 
wordt echt gehandhaafd. Jumbo 
levert voor een hele lage prijs een 
hoge kwaliteit. Wat zij bijvoorbeeld 
gedaan hebben is de meeste 
acties afschaffen. Bijna alle 
supermarkten werken hier wel 
mee en daar zit veel personeel op. 
Jumbo werkt met ‘Every day low 
price’ en dat werkt al jarenlang.” 

Jumbo heeft lef
En dat niet alleen. Ook de service 
van deze keten is uitstekend 
meent Moers. “Kwaliteit is voor 
Jumbo datgene leveren wat 
de klant wenst. Zij hebben het 

lef hier vrij ver in te gaan. Door 
bij vier wachtenden in de rij de 
boodschappen gratis mee te 
geven. Dan moet je wel durven. 
Jumbo gelooft in zichzelf en maakt 
de belofte ook waar.” Wat is de 
belofte van Jumbo? Paul: “Beter, 
goedkoper en dat het anders 
kan. Wat zij heel knap doen is 
het personeel de vrijheid geven 
een oplossing te bedenken bij 
een probleem. Ik maakte laatst 
mee dat iemand flauw viel in de 
rij voor de kassa. Een klant ging 
helpen. De caissière liep naar 
de bloemenafdeling en gaf een 
bloemetje aan de helpende klant. 
Er is niet zoveel personeel in 
winkels dat zo’n beslissing neemt.” 

Hoge eisen bij kweker
Jumbo heeft vanaf de start 
van het bedrijf de tien geboden 
van klantvriendelijkheid 
geïntroduceerd. Hierin staat onder 

andere dat vers een belangrijk 
onderdeel van de supermarkt moet 
zijn. Een speciaal versplein brengt 
consumenten in de stemming om 
verse producten te kopen. “Dit is 
bijzonder slim.” Wat maakt Jumbo 
hier uniek in? “Zij stellen bijzonder 
hoge eisen aan de kweker om 
kwaliteit te leveren. Dat kunnen zij 
ook nu ze 19 procent marktaandeel 

In GROW kijken we van 
buiten naar binnen. 
Diverse partijen geven 
aan hoe zij tegen het 
thema kwaliteit aan-
kijken. In deze rubriek 
supermarktdeskundige 
Paul Moers over Jumbo.

“  Onder 
kwaliteit  
wordt bij 
de retail 
tegenwoordig 
ook een 
duurzaam 
geteeld 
product 
verstaan”  
 

Gijs Kok  
Manager sustainability  
& global partnerships  
Royal FloraHolland



hebben (Jumbo startte ooit met  
2 procent in de jaren zestig). Dan 
kun je dus ook partijen weigeren 
die dit niet kunnen leveren.” 

Online segment
Qua assortiment bloemen en 
planten is Jumbo nog lang niet 
zo ver als Albert Heijn zegt Moers. 
Hier kan de supermarkt nog meer 
op inzetten. En qua online segment 
blinkt Jumbo ook niet uit, ze zijn 
vooral bekend van de pick-up 
points. Moers heeft sowieso zijn 
bedenkingen of dit segment groot 
wordt in de supermarktwereld. 
“Consumenten blijven altijd in 
de supermarkt komen. Het is 
een prettige plek en je wordt er 
geïnspireerd. En bovendien, de 
meeste Nederlanders wonen 900 
meter van de supermarkt af.” ←
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“Wij merken dat de kwaliteit van de 
planten heel belangrijk is voor de 
consument die de Sprinklr box ontvangt. 
Zij worden er blij van om hun planten 
lang en mooi in leven te houden!" 

Suzanne van Straaten
Founder Sprinklr

“ Kwaliteit is een 
combinatie is van 
de intrinsieke 
productkwaliteit  
en conditionering  
in de keten.  
Daarbij zijn heldere 
brongarantie en 
ketencertificering, 
mede in verband 
met toenemende 
milieu- en sociale 
eisen vanuit onze  
klanten, voor ons  
een basisvoorwaarde”  
  Marco van Zijverden 
CEO Dutch Flower Group

INSIGHTS

“Kwaliteit en 
betrouwbaarheid 
houden de sierteelt 
concurrerend en 
springlevend!”
Ton Verzijl 
Bloemist in Scheveningen
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Big data

Buitenlandse bloemisten kopen nog steeds  
veel Nederlands product in. Zeker Frankrijk  
en Engeland nemen veel Nederlands product  
af. Duitsland is zelfvoorzienender en gebruikt 
meer eigen product in de bloemenzaak.  
Wilt u meer achtergronden weten over  
bloemisten in Nederland, Frankrijk, Engeland  
en Duitsland, lees dan het interview dat GROW 
hield met marktonderzoeker Tine Niezink:  
www.royalfloraholland.com

Nederland blijft 
belangrijke  
leverancier voor 
alle buitenlandse 
bloemisten →

BIG DATAGROW16

Zuid-Amerika Afrika

Engeland Nederland

Duitsland

Frankrijk

Top-3 inkoopkanalen  
voor bloemisten

Herkomst producten 
in 2016

Engeland 
10%  productie in  

eigen land
62% Nederland
7% Afrika
11% Zuid-Amerika
10% overig

Nederland 
58%  productie in  

eigen land
18% Afrika
7% Zuid-Amerika
17% overig

Duitsland 
48%  productie in  

eigen land 
36% Nederland
5% Afrika
3% Zuid-Amerika
8% overig

Nederland
1  Groothandel - 

Cash & Carry 46%
2 Royal FloraHolland 23%
3 Lijnrijder 10%

Engeland
1  Groothandel - 

Cash & Carry 72%
2 Lijnrijder 19%
3 Royal FloraHolland 5%

Duitsland
1  Groothandel - 

Cash & Carry 46%
2 Lijnrijder 27%
3 Landgard 13%

Frankrijk
1  Groothandel - 

Cash & Carry 67%
2 Lijnrijder 21%
3 Commissionair 4%

Frankrijk 
29%  productie in  

eigen land
53% Nederland
5% Afrika
7% Zuid-Amerika
6% overig

Bron: Royal FloraHolland Bloemisten Kwartaal Scan (steekproef van 100 bloemisten per kwartaal per land in 2016)
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Waardegedreven

Kostengedreven

Sara
specialist

Toename  
concurrentie in 
procenten t.o.v. 2015

Marketing
in 2016

Waar ervaart men de meeste 
concurrentie van:

Gemiddeld bestede tijd  
per week in uren en
minuten

% bestede tijd  
marketing minder  
dan 1 uur per week:

65% Duitsland
54% Frankrijk
59% Nederland
44% Engeland

Bloemistensegmentatie
In dit onderzoek zijn de zes typen bloemisten gekwanti-
ficeerd. Dit wil zeggen: hoe vaak komen ze nu al voor?  
“Met zes verschillende type bloemisten kan de  
leverancier zijn aanbod aanpassen per type bloemist.”, 
aldus marktonderzoeker Tine Niezink.  
Conny, Sara en Dorien zijn de types bloemisten die je  
nu al het meeste ziet in de vier landen. Victor, Oscar en 
Robbert zijn segmenten die nu nog niet veel aanwezig 
zijn, maar waarvan we verwachten dat ze zullen groeien.

Duitsland 21%
Frankrijk 36%
Nederland 44%
Engeland 21%

Duitsland 20%
Frankrijk 14%
Nederland 11%
Engeland 25%

Duitsland 46%
Frankrijk 33%
Nederland 35%
Engeland 46%

Bloemenwinkel

Verzendorganisatie

Tuincentrum

Online

Supermarkt
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Engeland 
10%  productie in  

eigen land
62% Nederland
7% Afrika
11% Zuid-Amerika
10% overig
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Flower Force:
“Kwaliteit is  
doen wat je zegt”

“ Een product moet de 
kwaliteit hebben die de 
klant ervan verwacht”
Gerben van Marrewijk
Directeur Flower ForceFlower Force is een grote exporteur van snijbloemen 

en potplanten uit Honselersdijk. Directeur Gerben 
van Marrewijk over het thema kwaliteit: “We zijn 
met z’n allen de BV Nederland. De markt is vrij 
doorzichtig. Voor ons is kwaliteit: dat doen wat je 
zegt.”

Flower Force exporteert snijbloemen naar bijna 
alle (Oost-)Europese landen en ook ver daarbuiten. 
Wat betekent kwaliteit voor het bedrijf? “Een 
product moet de kwaliteit hebben die de klant ervan 
verwacht. Wij zorgen te allen tijde dat het hier zo 
optimaal mogelijk weggaat. Dat is bijvoorbeeld erg 
belangrijk bij een product als Vanda, want die plant 
is minder sterk dan, zeg maar, een chrysant. Je kunt 
kwaliteitsverlies door lange transportfases verderop 
in de keten helaas niet altijd tegenhouden.” Een en 
ander is ook afhankelijk van hoe de bloemen bij de 
eindklant gebracht worden. “De transporteur is vaak 
het visitekaartje van ons bedrijf. Is dat een botte 
hork, of brengt hij het met een vriendelijk woord 
binnen? Dat maakt een heel groot verschil voor de 
klant.” 

De hoogste tijd
Wat vindt Gerben ervan dat Royal FloraHolland nu 
strenger stuurt op honderd procent representatieve 
productfoto’s? “Het wordt de hoogste tijd. Toen het 
beeldveilen tien jaar geleden werd ingevoerd, had 
Royal FloraHolland dit al moeten regelen.” Gerben 
vindt dat Royal FloraHolland hier veel meer haar rol 
op moet pakken. “Het jammere is natuurlijk dat de 
kwaliteitsdienst afgeschaft is. Hierdoor is de service 
van de veiling hard naar beneden gegaan.” Gerben 
pleit voor eenduidige foto’s die bij de partij horen. 
Dus geen foto die één keer wordt gemaakt en het 
hele jaar wordt gebruikt. Nee, actuele foto’s per 
partij. “Die kunnen wij weer op een uniforme manier 
aanleveren bij de klanten, via Royal FloraHolland. 
Dit zou het proces veel goed doen en voor een hoop 
duidelijkheid bij de kwekers zorgen.” 

Reactie Royal FloraHolland: Het verbeteren van de 
betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie staat 
hoog op onze agenda. Niet alleen wordt een partij 
zonder representatieve productfoto achteraan 
geveild, ook is de controle op de aanvoerinformatie 
en de productkwaliteit geïntensiveerd. Dit doen we 
gericht, bijvoorbeeld bij producten waarover de dag 
ervoor gereclameerd is. Maar we controleren ook 
op basis van signalen van veilingmeesters, FPC’s 
en RAC’s. Daarnaast worden aanvoerders actief 
begeleid wanneer ze hun aanvoerinformatie nog 
niet op orde hebben. Met als doel: dat de opgegeven 
productkwaliteit en de informatie op de klok kloppen 
met de aangevoerde partij. ←
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Onderscheidend 
dankzij snelheid 
en flexibiliteit 

INSIGHTS

Van een leliekwekerij die in de naam ‘quality’ en ‘lily’ 
samenvoegt, verwachten klanten producten van 
hoge kwaliteit. Leliekweker en medevennoot John 
van Ruijven van Qualily in Kwintsheul ziet dat als 
kans om zich te onderscheiden. “De kwaliteit van 
onze lelies en dienstverlening moet altijd top zijn.” 

Tijdens een reis naar Chili in 2000 besloot een 
aantal leliekwekers te gaan samenwerken. “We 
hadden ideeën voor betere producten en marketing. 
Toen ontstond het merk Qualily. Inmiddels hebben 
we het over een bedrijf met vijf vestigingen.” Een 

bedrijf dat bewust kiest voor personeel in vaste 
dienst. De meeste medewerkers werken er al jaren. 
Het ziekteverzuim is erg laag. “Deze betrokkenheid 
draagt bij aan de kwaliteit van het product en onze 
dienstverlening.”  

Wensen van de klant centraal
De wensen van de klant bepalen de koers van 
Qualily. “Je moet daarop inspelen als je belangrijk 
voor hen wilt blijven. Als de klant vijf takken per bos 
wil in plaats van de gebruikelijke tien, regelen wij 
dat. Verschillende lengten, in een doos of op water? 
Alles is mogelijk.” Het bedrijf biedt het complete 
assortiment lelies en zegt daarmee uniek te zijn. 
Snelheid is een bepalende factor voor de kwaliteit 
van de dienstverlening. “Bestellingen kunnen binnen 
een uur in de box bij de veiling staan.” Het aantal 
knoppen, de bladeren, de lengte en de stevigheid van 
de steel bepalen de productkwaliteit. “De bol is ons 
uitgangsmateriaal en daar stellen we dan ook hoge 
eisen aan.” 

Nieuw bloed
Tot eind december 2016 was John voorzitter van 
de promotiecommissie voor de lelie (Yourlily). 
“Die commissie helpt kwekers hun product te 
verkopen met onder meer professionele foto’s die 
internationale bladen ook gebruiken. Omdat ik vond 
dat het tijd werd voor nieuw bloed in de commissie, 
ben ik afgetreden. Ik ben nog wel actief in de FPC 
lelie.”
 
Kwaliteit van de sector 
John heeft een uitgesproken mening over de branche 
en het principe ‘kostenmaker=kostendrager’. “Ik vind 
dat we kleine kwekers van bijzondere producten 
binnenboord moeten houden. Zij dragen bij aan de 
kwaliteit van de hele sector. Wij moeten voorkomen 
dat unieke producten uit Nederland verdwijnen.” ←

“Snelheid is een 
bepalende factor 
voor kwaliteit van 
dienstverlening 
John van Ruijven  
Leliekweker
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Bij bloemenzaak De Iris in hartje Den Haag staat 
kwaliteit centraal. Dat vinden ook de consumenten 
die er kopen op deze grijze donderdag. Wil Durand 
– een oudere vrouw met een spontane uitstraling – 
is er een van. “Het is altijd zeer goed; daarom kom 
ik hier ook al jaren. En het allerfijnste: ik kan losse 
bloemen kopen.” 

Consument Wil houdt namelijk niet van volle bossen. 
“Vanmiddag koop ik voor drie verschillende mensen 
een bosje bloemen en dan kom ik rond de 25 euro uit. 
Moet je kijken hoe creatief het gemaakt is”, wijst ze 
trots op haar zojuist gekochte aankoop. Waarom ze 
hier blijft komen? “Ergens anders is het altijd weer 
een teleurstelling.” 

Versheid bloemen
In de bloemenzaak die creatief aangekleed is en 
waar ook decoratiemateriaal verkocht wordt, werkt 
medewerker Otto De La Mar. Hij zit al 35 jaar in 
het vak. Vol enthousiasme helpt hij de klanten. Hij 
weet veel van de bloemen en wijst op de bijzondere 
soorten die ze inkopen. “Kwaliteit is echt belangrijk. 
Daar vraagt de consument ook naar.” 

Gevarieerdheid van het assortiment
Consument Kya, een vaste klant bij De Iris, noemt de 
kwaliteit van de bloemen eveneens uitstekend. “De 
versheid van de bloemen en de gevarieerdheid van 
het assortiment vind ik geweldig. Geen dertien-in-
een-dozijn-winkel; het is hier zeker niet alledaags.” 
Wat haar ook opvalt, is dat je in deze zaak niet vastzit 
aan een bos bloemen. “Ik ben nu mijn bos bloemen 
thuis aan het bijvullen met soorten. Dat is toch 
geweldig? En als een roos gaat hangen in je vaas, 
krijg je er een nieuwe voor terug hier. Die flexibiliteit 
is fantastisch.” Klant Sharine is ook al kind aan huis 
bij De Iris. Waarom? “Ze weten hier precies wat ik wil 
zonder dat ik veel hoef te zeggen. Daarnaast vind ik 
de bloemen erg mooi. En ze blijven lang goed en dat 
vind ik belangrijk.” 

“Een boeket 
bij De Iris 
is nooit 
verlept na 
vier dagen”
Maria Schouten
Consument

Bloemen moeten sterk zijn
Aan het einde van de middag loopt Maria Schouten 
binnen, een zeer verzorgde Haagse dame. Wat 
kwaliteit voor haar betekent? “Die is hier echt 
uitstekend. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een 
boeket na vier dagen verlept was. Bloemen moeten 
sterk zijn. En ik kan ze hier los kopen en dat maakt 
dat ik telkens weer terugkom. De service is geweldig 
en daarvoor kom ik sowieso graag naar De Iris.” ←

Consumenten over 
kwaliteit: “Bloemen 
moeten sterk zijn”



“ Ik maak een product dat 
de buxus gezond houdt”
Adrie van Dun  
Managing director  
Buxuskweker
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Buxusteler brengt 
natuurlijk middel 
tegen schimmel op 
de markt

Buxusteler Adrie van Dun van Topbuxus (Strijbeek) 
is een natuurmens pur sang. Al dertig jaar lang zit 
hij in het kwekersvak en daar heeft hij nog geen 
dag spijt van gehad. Inmiddels mag hij zichzelf de 
grootste buxuskweker van Nederland noemen. 
Als visionair met vooruitziende blik heeft hij een 
natuurlijk middel op de markt gebracht waarmee 
schimmel, de grootste plaag, wordt voorkomen. 
Dankzij een bruistablet gaat de kwaliteit van de 
buxus stukken vooruit.

In 1987 startte Adrie een buxuskwekerij met 2 ha 
(die is inmiddels 50 ha groot). Vernieuwing loopt als 
een rode draad door zijn carrière. “Wij kwamen al 

vrij snel met een uniforme plant op de markt, met 
dikkere takken. Doordat wij naar een driejarige teelt 
zijn gegaan onderscheiden we ons van de rest van 
de kwekers, die er een tweejarige teelt op nahouden”, 
aldus Adrie. 

Grote klantenkring
Het was uiteraard wel een spannende keuze omdat hij 
de enige kweker in Nederland is die dat bedacht. “We 
hebben niet eerst de markt benaderd om te kijken 
hoe dit uitpakte, en het was natuurlijk wel een flinke 
investering omdat je een jaar overslaat in de teelt. 
Het eerste jaar hadden we 50.000 planten opbrengst. 
En na vijf jaar zaten we op 5 miljoen plantjes. Er bleek 
veel vraag naar, en onze klantenkring werd almaar 
groter.” 

Kwaliteit is alles
Hoe kwam Adrie op het idee om een natuurlijk middel 
tegen buxus op de markt te brengen? “In 2008 
rukte de crisis op in buxus doordat er steeds meer 
schimmel optrad. Dit was echt een imagoklap. Er was 
veel paniek dat de buxus weg zou rotten. Ik trok de 
stoute schoenen aan en wilde een product maken 
voor de consument dat de buxus gezond zou houden. 
Kwaliteit is alles! Geen gewasbeschermingsmiddel 
maar een natuurlijk middel. Met Wageningen 
Universiteit hebben we dit middel, een meststof in 
een bruistablet, getest op diverse soorten buxus.” Het 
product verbrandt de schimmelsporen met water. Na 
twee weken zie je het resultaat. “Het is net een soort 
spa rood”, grapt Adrie. 

Verkrijgbaar bij tuincentra en retail
De doelgroep van het middel bestaat uit 
consumenten en hoveniers, in Nederland, Duitsland 
en Engeland – waar Topbuxus groot is. Het middel 
is  vanaf 1 februari 2017 te koop bij de retail en bij 
tuincentra zoals Intratuin en Wegkoop. Ook is het te 
zien in het tv-programma Rob’s grote tuinverbouwing. 
Vanaf het voorjaar wordt het middel ook via de 
klok verkocht bij Royal FloraHolland Aalsmeer en 
Naaldwijk. ←



Consumentgericht werken

Kwekersvereniging Addenda gaat terug naar de 
consument. De vereniging werkt samen met trend-
goeroe Sandra Könings om trendinspiratie op te doen. 
“Als je vraaggestuurd wilt veredelen en telen, dan  
moet je weten wat er bij de consument leeft”, aldus 
Corina van der Heiden (Addenda). In de kraamkamer 
van veredelaar Schoneveld Breeding wordt voor de  
verandering eens niet naar de lengte en sterkte van 
campanula-ranken gekeken. Nee, het consumenten-
vragenlijstje is leidend. “Zodra Addenda-kwekers en 
de veredelaar het mooiste van twee werelden in een 
nieuwe plant hebben gevonden, volgt terugkoppeling 
met het tuincentrum voor een consumentgerichte 
schappresentatie. En als Addenda straks datzelfde 
schap jaarrond mag vullen, is het doel bereikt.”
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IPM jaagt 
ketensamenwerking 
aan

Kruisbestuiving

Met 60.000 bezoekers en circa 1600 standhouders uit  
50 landen is de IPM Essen the place to be. Niet alleen voor 
innoverende tuinbouwtechniek en de nieuwste bloemen 
en planten: het is ook een belangrijke aanjager van 
ketensamenwerking en co-creatie. Addenda-kwekers 
bijvoorbeeld werken nauw samen met een trendgoeroe  
en komen zo tot de mooiste planten.



Vier seizoenen in een presentatie

Beurzen bevorderen samenwerking. Zo stonden 
kalanchoëkweker Solis Plant en potroosproducent 
BM Roses vorig jaar samen op de FlowersExpo in 
Moskou. De handel vroeg om een uitbreiding van 
het assortiment van Solis Plant en die is er nu. “Op 
de IPM werd bekend dat de beste potrozen onder 
het consumentenlabel Le Chic Jewels verkrijgbaar 
zijn. In een ton-sur-ton-presentatie die aansluit op 
de vier seizoenen”, vertelt René van Dop van Solis 
Plant.

Succesvolle samenwerking 

Breng veredeling, vermeerdering, productie, handel 
en retail op basis van strakke planning en een 
superkwaliteit bij elkaar en je hebt alle ingrediënten 
voor succesvolle samenwerking. Bij kwekerij Globe 
Plant staan momenteel 490.000 exemplaren van 
Durora, één van de beste indoor- en outdoor-
potgerbera’s. De serie is veredeld door Takii Japan 
en Beekenkamp maakt er jonge plugplantjes van. 
De weersbestendige Durora-bloemen zijn gevuld en 
verkrijgbaar in de bekende kleurenmix. Blad en stelen 
zijn ijzersterk. De exporteur ontzorgt de retailer 
zodat retailspecificaties worden nageleefd en op de 
afgesproken tijd top-Durora’s worden afgeleverd. 
Voor Globe Plant is deze ketensamenwerking een 
echte eye opener: het bedrijf merkt dat het met de 
retail prima zakendoen is.

KRUISBESTUIVING GROW 23
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De vrije hand bij grote klanten in Amsterdam 
Krasnapolsky Hotel, Scheepvaartmuseum, Fashion 
Hotel, Van Gogh museum, Amstel Hotel en de Beurs van 
Berlage.  Zomaar een greep uit Jemi’s klantenbestand. 
Niet de minsten. Eigenaar Joop Hamersma: “Elke klant 
is voor ons uniek. We werken bijvoorbeeld al vier jaar 
samen met het Amstelhotel. Ik kom hier dagelijks om 
de bloemen bij te houden. Vast staat dat we elke week 
nieuwe bloemen leveren. Een contract met om de week 
leveren is bij ons geen optie. Zo blijft het vers en kunnen 
we kwaliteit leveren. 90% van onze klanten laat ons ons 
gang gaan. Leuke uitzondering hierop is bijvoorbeeld 
Café Bolle Jan. Die wil elke week 3 klassieke 
tafelbloemstukjes, al 40 jaar lang.”

Trends

Hoe het begon Joop en Mariejan Hamersma begonnen 44 jaar geleden in 
de Van der Hoopstraat (Amsterdam West) hun bloemenwinkel. Mariejan 
komt uit een echte bloemenfamilie, en Joop reed in die tijd bloemen naar 
Frankrijk en Duitsland. “Zo hebben we elkaar leren kennen. Toen rond 
1983 veel mensen uit West vertrokken, naar het nieuwe en ruime Lelystad 
en Almere, was het voor ons tijd om een nieuwe plek te zoeken. Die plek 
vonden we op de Warmoesstraat, achter de Beurs van Berlage.”
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Niet inleveren op kwaliteit en 
blijven vernieuwen Joop: “Wij 
leveren allesbehalve een standaard 
€25,- boeket. Mijn vrouw is het 
creatieve brein achter de zaak. 
Ze blijft me verrassen met haar 
ideeën en creaties. Ook ik kom 
soms met de vreemdste bloemen 
terug van de veiling, bijvoorbeeld 
kokospalmwortels of misvormde 
anthuriums. Dat is het avontuur, en 
we zijn er bekend door geworden. 
We staan voor ons product 
en zorgen voor een perfecte 
aflevering. Ik koop al 50 jaar op de 
klok, en heb zo mijn vaste kwekers 
waar ik graag van koop. Maandag 
en donderdag zijn de vaste dagen 
dat ik naar Naaldwijk rijd.”

Trend is minimalisme “De driehoeksverhouding in 
bloemstukken wordt niet veel meer gevraagd. De 
trend is tegenwoordig eenvoud en minimalistisch. 
Eenvoud is het groeperen van bloemen en kleuren. 
Hoge vazen met daarin één orchidee en één tak 
van de krulwilg kan soms al genoeg zijn voor 
de ruimte. We proberen elke week weer met 
iets anders, vernieuwends te komen. “Wij halen 
overal inspiratie uit; van ballet tot buitenlandse 
bloemenzaken. Denemarken en Japan zijn 
trendsetters op bloemengebied. De tendens 
van de afgelopen jaren was een enkele bloem of 
tak in een vaas. Nu zie je toch weer meer losse 
boeketten terugkomen. Waar tegenwoordig veel 
vraag naar is zijn vetplanten en cactussen, grote 
en kleine kamerplanten en nu de voorjaarsbollen. 
Voor de toekomst verwachten wij meer kleurrijke 
seizoensboeketten en veel bloeiende tuinplanten 
van het seizoen.”



In deze service-rubriek delen wij relevante publicaties 
uit de sierteeltsector. Daarnaast ziet u in de agenda 
belangrijke evenementen voorbijkomen. Heeft u vragen 
of inspiratie uit de (internationale) sierteeltsector voor 
deze rubriek? 

Mail de redactie GROW@royalfloraholland.com

Service

Met Order Risico Advies minimaliseert  
u risico’s in de handel

Wilt u geholpen worden bij het opstellen van contracten of 
het doorlichten van juridische voorwaarden? Wij gebruiken 
onze kennis graag om u te helpen. Krijgt u onduidelijke 
voorwaarden? Wij vertellen u wat deze concreet voor u 
betekenen. U weet dan precies waar u ‘ja’ tegen zegt. De 
mensen van de dienst Order Risico Advies adviseren u aan 
de hand van de gemaakte afspraken wanneer u claims 
of klachten krijgt of zelf een klacht heeft. Wij begeleiden u 
met als doel om tot een oplossing te komen die voor beide 
partijen acceptabel is. Walter Schoenmakers van de dienst 
merkt dat het animo ervoor toeneemt bij kwekers. “Mede 
door de trainingen die we geven worden we bekender. 
Kwekers bellen ons eerder met verzoeken, vragen of 
problemen. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met 
andere voorwaarden van retailers en dat roept vragen op 
en levert in sommige gevallen conflicten op. Dat proberen 
wij samen te voorkomen.” Geïnteresseerd? Neem contact 
op met Walter Schoenmakers.

← Inspirerende weblogs van kwekers
 
Steef van Ruijven, mede-eigenaar van Arcadia 
Chrysanten, vertelt in een weblog op onze website hoe 
het bedrijf steeds meer omschakelt naar pluischrysant. 
Steef is een jonge ondernemer die vooral de cyclus 
van chrysanten enorm inspirerend vindt. Deze maand 
staat leliekweker en medevennoot  van Qualily John 
van Ruijven met een blog in de schijnwerpers (zie ook 
het verhaal in deze GROW op pagina 19). Hij vertelt over 
zijn passie voor de lelie en over een fotoshoot in Moskou. 
Laat u inspireren door de mooie verhalen over de 
wondere wereld van bloemen en planten. Kijk op www.
royalfloraholland.com voor de weblog van Steef en John.

← Agora over de rol van de groothandel
 
In de gerestylede FloraCulture International (eind 
maart publicatiedatum) komt een verhaal over 
het bedrijf Agora uit het Belgische Kontich. “De 
traditionele rol van de groothandel staat onder druk. 
Je moet extra service creëren als je overeind wilt 
blijven”, aldus Ellen en Nick Van Turnhout.

26 GROW SERVICE
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Seasonal Trade Fair Naaldwijk
Royal FloraHolland Naaldwijk

Het thema van de Seasonal Fair is dit jaar: Generation Next! 
De jongere generatie staat klaar om aan de slag te gaan. Dit is 
de nieuwe garde ondernemers, werknemers én consumenten. 
Wat drijft hen en wat is hun inspiratie? In het Royal FloraHolland 
House gaan de jonge en de huidige generatie met elkaar in 
gesprek over onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, 
e-commerce en de toekomst van bloemist, kweker en handelaar. 

Flower Expo 2017
Addis Abbeba, Ethiopië.  
Ontmoetingsplek voor  
internationale handel en kwekers.

Flower Expo Ukraine
Het International Exhibition Centre  
(IEC) in Kiev. Deze beurs geeft lokale  
en internationale kwekers en handel  
de mogelijkheid om in contact te  
komen met de Oekraïense markt.

Bijeenkomsten Coöperatie 2020 
Kenia en Ethiopië    
Israël 

Kom in de Kas
Zo’n tweehonderd gastvrije  
bloemen- en potplantenkwekers,  
verspreid over Nederland, openen  
tijdens de veertigste editie van Kom  
in de Kas de deuren van hun kassen.  
Meer informatie: www.komindekas.nl.

Let it Grow
Westergasfabriek Amsterdam  
Prikkel je zintuigen op het groene 
innovatiefestival van Let it Grow.  
Houd www.letitgrow.org in de gaten  
voor het programma van het festival.
 
Regiobijeenkomsten van Royal FloraHolland
Deze vinden plaats vanaf de week van 18 april (na Pasen)  
tot medio mei. Exacte data bij het ter perse gaan van GROW 
nog niet bekend. Meer informatie vindt u op onze website 
www.royalfloraholland.com.

Agenda Colofon

dinsdag 7 en  
woensdag 8 maart

woensdag 8 tot  
vrijdag 10 maart

dinsdag 21 tot  
donderdag 23 maart

20-24 februari 
14-16 maart 

zaterdag 1 en  
zondag 2 april 

zondag 2 april en 
maandag 3 april

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

Colofon GROW
GROW, het relatieblad van Royal 
FloraHolland voor klanten en kwekers,  
is ook te lezen op www.royalfloraholland.
com. De oplage is 10.750 en GROW 
verschijnt zes keer per jaar.

Redactieadres 
GROW, Postbus 220 
2670 AE Naaldwijk

E-mail GROW@royalfloraholland.com

Meer informatie over ons  
nieuwe relatieblad vindt u op 
www.royalfloraholland.com/grow. 

Dit eerste nummer van GROW (in 2017) 
is gemaakt door:
Katja Bouwmeester (hoofdredacteur), 
Rianne Nieuwenhuize (eindredacteur), 
Thomas Gerkrath (corrector), drukkerij 
Van Deventer bv, Erik van der Burgt 
(fotograaf), Nils van Houts (fotograaf) 
en Marcel Bosma (vormgever).

Niet meer adverteren
Sinds 1 januari 2016 is het niet meer 
mogelijk om in het relatieblad te 
adverteren.

Vragen?
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 c.q. polypropyleen. 
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