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Wij haalden inzichten en ideeën op bij leden in 

Nederland, Duitsland, Kenia en Ethiopië 

98,1%

opkomst ledensessies

(aanwezig t.o.v. 

aangemelde leden)

89
Internationale leden in 

4 sessies (Duitsland en 

Kenia/ Ethiopië)

392
Nederlandse 

deelnemers in 11 

regionale sessies

Eerste ronde van 15 ledensessies 
in november 2022

7,8
Rapportcijfer dat 

internationale leden 

gaven voor de sessies

7,6
Rapportcijfer dat 

Nederlandse leden 

gaven voor de sessies

7,8
Rapportcijfer dat de 

medewerkers van RFH ons 

gaven voor de sessies

8,7
Rapportcijfer dat de 

Duitse leden gaven 

voor de sessies



Opbouw aanwezige 

leden tijdens NL sessies 

goede afspiegeling van 

het ledenbestand

Tijdens de Nederlandse sessies 

waren 392 leden aanwezig

▪ 75% bloemen 25% planten

▪ Relatief veel grote kwekers aanwezig

▪ Relatief weinig kleine kwekers aanwezig

▪ De verdeling van de verschillende type kwekers (op 

basis van segmenten) bij de ledensessies komt redelijk 

overeen met die van de verdeling in de coöperatie

geconcentreerd

gefragmenteerd

hybride

klok

Segmentatie

5.000.000 

tussen 2.000.000 en 5 miljoen

tussen 200.000 en 2000.000

onder 200.000 

Omzet

bloemen

planten

Bloemen/

planten 

kwekers



Opkomst en 

waarderingscijfers

Tijdens de Nederlandse sessies 

waren 392 leden aanwezig

▪ De waardering voor de ledensessies was gemiddeld met 

een 7,8 hoog. Veel leden geven aan dat het weer erg goed 

was fysiek bij elkaar te zijn en goed te kunnen 

discussiëren in de kleine groepjes.

▪ Het aantal aanwezigen op de ledensessies is lager dan 

pre Corona. Ongeveer 11% van de leden bezocht in 

november een ledensessie. 

▪ Voor Kenia, Ethiopië, en Duitsland is de opkomst veel 

hoger, namelijk 20% van het totale ledenbestand. Ook 

zien we daar geen verschil met pre Corona. 

7,4
najaar 

2019

7,6
voorjaar 

2022

7,8
najaar 

2022

Waardering

Opkomst sessies aangemeld

werkelijk

726

najaar 

2019

voorjaar 

2022

najaar 

2022

473

557

347

410

392



Het verhaal van 
Royal FloraHolland 
en de input van 
de leden



Een greep uit 

de opmerkingen

Goede discussie maar we willen meer 

informatie vooraf”

Super, mooie combi in eten, informeren en 

discussiëren”

Zorg ervoor dat de coöperatie voor alle leden 

aantrekkelijk blijft”

Je hebt elkaar keihard nodig om de 

organisatie betaalbaar te maken”

Vol gas voor Floriday gaan en alle kikkers 

aan boord houden”

Vergeet nooit de menselijke maat”

Koester de leden die zich inzetten voor de 

coöperatie”

Zorg goed voor de medewerkers”



Bedrijfsupdate 
door MT

Tijdens de ledensessies heeft het Management Team 

van Royal FloraHolland een bedrijfsupdate gegeven en 

daarbij de vragen die er waren beantwoord. Een aantal 

punten stond centraal bij deze presentatie:

▪ Strategische update

▪ Update logistiek

▪ Nieuw tariefmodel

▪ Tarieven 2023

▪ Floriday



Belangrijkste punten 
uit de bedrijfsupdate

In de bedrijfsupdate tijdens de ledensessies in 

november stond het MT RFH stil bij de uitdagende 

tijden waar leden van Royal FloraHolland mee te 

maken hebben en de zorgen die ze hebben. Zorgen 

die gaan over hun bedrijfsvoering, de impact van de 

energiecrisis of over de coöperatie en de 

dienstverlening van Royal FloraHolland. Deze 

nieuwe realiteit vraagt meer dan ooit om een 

coöperatieve manier van denken en werken. Als 

sector samen optrekken en elkaars belangen 

behartigen. Met elkaar stappen vooruitzetten met de 

ontwikkeling van ons digitale platform, optimalisering 

van onze logistiek en verduurzaming om de sector 

toekomstbestendig en efficiënt te maken.

Als bedrijf hebben we een uitdagend jaar gehad, onder andere als 

gevolg van de schaarste aan personeel. Klanten hebben dat gemerkt aan 

onze logistieke prestaties. Dit hebben we het laatste kwartaal van 2022 

weten te verbeteren waardoor we alweer geruime tijd betere eindtijden 

realiseren. 

Als marktplaats zijn we nog altijd aantrekkelijk vanwege het breedste 

en diepste aanbod van bloemen en planten ter wereld en de 

kostenefficiënte dienstverlening die we kunnen bieden. Dat is een 

belangrijke reden voor het succes van het collectief en het realiseren van 

optimale prijsvorming tegen zo laag mogelijke kosten voor individuele 

leden gecombineerd met de betalingszekerheid die we bieden. We zijn 

door de jaren heen in staat geweest om standaarden te zetten in 

logistieke middelen, zoals stapelwagens en fusten. En we zorgen dat we 

zo goed mogelijk voorbereid zijn op piekperiodes. Als collectief zijn we 

daarnaast in staat om met Floriday een succesvol digitaal platform neer 

te zetten, waarbij we optimaal gebruik maken van nieuwe digitale 

mogelijkheden en we optimale prijsvorming kunnen realiseren voor 

individuele leden.

Hoewel de marktomstandigheden en inflatie financieel veel impact 

hebben op ons bedrijf, zijn we een kostenbewuste organisatie en 

hebben een goede balans zodat we kunnen blijven investeren in 

onze strategie. Door de krachten te bundelen en vast te houden aan 

onze koers kunnen we doorgaan met wat ons allen drijft en de sector 

vooruithelpen. Met onze leden én met kopers trekken we gezamenlijk op 

om voor de piekperiode in 2023 tot de juiste oplossingen te komen.



Verdieping bedrijfsupdate (1)

Energiecrisis

In de presentatie werd stilgestaan bij de 

impact van de energiecrisis op de sector. 

De tegemoetkoming energiekosten (TEK) 

die door het kabinet op 9 november bekend 

werd gemaakt is voor veel kwekers 

ontoereikend. Wel zijn er in de lobby een 

aantal kleine successen geboekt, zoals een 

verhoging van 25 naar 60 miljoen euro van 

de subsidiepot voor verduurzaming in de 

sierteelt. Maar het mag duidelijk zijn dat de 

steun die er nu ligt nog onvoldoende is en 

dat er op dit moment weinig draagvlak in de 

politiek is om tot doeltreffende regelingen te 

komen. We zullen ons hiervoor blijven 

inzetten. 

Financiële update

De moeilijke economische- en 

marktomstandigheden - die zo veel impact 

hebben op onze sierteeltsector – hebben 

ook gevolgen voor Royal FloraHolland als 

bedrijf binnen de coöperatie. We hebben 

een sterke financiële balans, maar de 

resultaten lopen achteruit en we worden 

geconfronteerd met forse kostenstijgingen. 

Dit zal je ook merken in de tarieven die we 

berekenen; een noodzakelijke gevolg van 

de kostenstijging in combinatie met de 

ambities onze coöperatie 

toekomstbestendig te houden, want we 

moeten blijven investeren in de toekomst 

van de coöperatie. Daarom focussen we in 

deze tijd ook bij Royal FloraHolland op 

forse kostenbesparingen. 



Verdieping bedrijfsupdate (2)

Floriday

Met Floriday maken we de verkoopprocessen 

van kwekers en kopers efficiënter en vergroten 

de koopkracht. We introduceren nieuwe 

sectorstandaarden en nemen afscheid van 

oude standaarden. We willen de complete 

directe levering via Floriday laten verlopen. De 

Connect-EAB wordt overbodig en krijgt daarom 

medio 2023 een tarief. Op dit moment hebben 

we continu een focus op de onboarding van 

kopers (zowel in de schermen als via de API 

koppeling). 

Orderpicken & Landelijk 

Veilen

In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet 

in de implementatie van orderpicken. Hier 

gaan we in 2023 mee verder, zo willen we Q1 

in Rijnsburg helemaal overgestapt zijn. 

Orderpicken is een belangrijke 

randvoorwaarde voor Landelijk Veilen om 

flexibel, locatie-onafhankelijk en op maat te 

kunnen leveren. We concentreren vraag en 

aanbod van bloemen en planten op één 

landelijke veiling. Zo optimaliseren we de 

prijsvorming. De marktomstandigheden en 

impact van de implementatie op onze eigen 

logistieke performance dwingen ons ertoe om 

eerst de implementatie van orderpicken op 

orde te krijgen. Ondertussen ontwikkelen we in 

gepast tempo door op Landelijk Veilen om tot 

het juiste implementatiescenario te komen. 

Piek 2023

Afgelopen jaar konden we de verwachtingen 

niet waarmaken op logistieke prestaties als 

gevolg van het personeelstekort met 

vervelende gevolgen voor kopers en kwekers. 

De komende periode verwachten we goede 

doorlooptijden, door de instroom van/beter 

ingewerkte medewerkers en afname van 

aanvoer. Maar, de volgende uitdaging staat 

alweer voor de deur. We verwachten een forse 

toename in aanvoer vanaf half april 2023. Ons 

personeelsprobleem is dan nog niet opgelost. 

Dat lukt pas als we onze medewerkers meer 

kunnen inzetten en daarvoor moeten we het 

werk kunnen spreiden. Dit is geen uitdaging 

van RFH alleen, maar één van de hele sector. 

We werken daarom gezamenlijk aan een 

oplossing en voorbereiding, om de 

prijsvorming en planbare doorlooptijden te 

realiseren. 



Input van 
leden uit 
Nederland 
en Duitsland



Positief effect
Veel leden noemen de verhoogde saamhorigheid binnen 

de coöperatie als een positief bijeffect van de huidige 

crisis. We zijn ons ervan bewust dat we samen sterk staan. 

Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Externe factoren

Top 3 zorgen die naar voren komen tijdens de 

verschillende sessies:

1. Stijgende energieprijzen

2. Stijgende (overige) kosten door inflatie – wat zijn 

komend jaar de gevolgen voor de productprijs?

3. Krappe arbeidsmarkt



Er zijn bij veel leden grote zorgen om de onzekerheid rondom de verwachte 

piek in Q2 2022. Vragen en opmerkingen rondom dit onderwerp:

Excessen op de klok

▪ Meer aandacht voor toezicht op excessen door eigen leden en aanvoerders

▪ Kwekers die aanvoerpieken veroorzaken anders tariferen?

▪ Waarom niet net als Veiling Rhein Maas vooraf aanbod inventariseren?

Misbruik van logistieke middelen

▪ Men vraagt aandacht voor misbruik van logistieke middelen zoals karren en 

fust door o.a. aanvoerders

Klokvoorverkoop

▪ Verhogen van percentage

▪ Verhogen van aantallen

Piekspreiding

▪ Kan voor piekspreiding misschien worden ingezet op vandaag voor morgen 

veilen om de logistieke druk in de ochtend te verplaatsen?

Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Piek Q2 2022

Reactie bedrijf op de piek 2023
Op dit moment zijn er nog geen definitieve besluiten genomen maar 

mogelijke opties ter voorkoming van logistieke problemen zijn:

• Grover veilen bij die producten waar het effect op de 

prijsvorming niet zo groot is. 

• Aanpassing volgorde verdeling door bij planten bijvoorbeeld pas 

1 tot 1,5 uur later te starten met verwerking. De veiltijd blijft dan 

hetzelfde. Zo gaan bloemen sneller door het proces, en een 

voordeel is dat er meer uren geboden kunnen worden aan 

medewerkers en een optimalisatie van ruimtegebruik. 

Besluitvorming volgt in Q1



Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Intern - RFH
Onderwerpen waar veel vragen en opmerkingen over kwamen:

Energiegebruik RFH

▪ Hoe staat het met de energie inkoop van RFH?

▪ Kan RFH helpen in een in een collectieve inkoop voor haar 

leden? 

Floriway

▪ Onduidelijkheid over waarom is gekozen om Floriway op te 

richten.

▪ Onduidelijkheid over hoe de samenwerking en de relatie 

tussen RFH en Floriway nu precies in elkaar zit.

▪ Vragen over de uitvoering.

Floriday

▪ Er zijn tevreden geluiden over de functionaliteiten en 

mogelijkheden van Floriday. 

▪ Wel komen er verschillende vragen over de aansluiting van 

kopers op het platform. 



Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Duurzaamheid
Samengevat willen de leden nadenken hoe wij als bedrijf, 

coöperatie en als sector verduurzaming goed vorm 

kunnen geven. Ook willen leden graag weten wat Royal 

FloraHolland doet om als bedrijf zelf duurzamer te 

worden.

Met betrekking tot milieucertificering zien we 2 duidelijk 

verschillende standpunten in de coöperatie;

▪ Enerzijds is er nog veel discussie over het 

verplichtende karakter van certificering wat vooral bij 

kleinere leden voor problemen kan zorgen. Ook zijn er 

zorgen waarom de verplichting is opgenomen in het 

veilingreglement.

▪ Anderzijds is er de zorg dat duurzaamheid een steeds 

grotere rol gaat spelen en dat door een gebrek aan 

transparantie dit slecht is voor de coöperatie en 

de hele sector.



Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Tarieven 2023 (1)

Er komen veel vragen, zorgen en opmerkingen over 

de voorgestelde tarieven 2023. De vragen en ook 

visies hierop lopen erg uiteen. De opmerkingen en 

vragen kunnen worden geclusterd en gekoppeld aan 

de volgende onderwerpen:

Resultaten investeringen

▪ Nieuwe initiatieven van RFH hebben de afgelopen 

jaren niet altijd een positief resultaat opgeleverd. 

(Boodschap van verschillende leden: houd je bij je 

corebusiness)

▪ Wat zijn de extra kosten van orderpicken?

▪ Wat betekent het faillissement van Floriworld voor 

RFH?

▪ Wat betekenen de financiële resultaten van 

Floriway voor ons als leden. 



Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Tarieven 2023 (2)

▪ Er is onvoldoende aandacht voor het belang van de klok. Klok is de 

drijvende factor in moeilijke tijden. Verschil tussen klok en direct is 

veel te groot. Deze discussie loopt al lang, er gebeurt niets mee. Erg 

belangrijk om de klok sterk te houden. Waarom is klok duurder dan 

direct?

▪ De kosten van Royal FloraHolland lopen sterk op. De toename van 

arbeidskosten, energiekosten etc. worden nu voor een onevenredig 

groot deel neergelegd bij de directe kwekers.

▪ Er wordt aandacht gevraagd voor een grotere toename van de 

aanvoerderstarieven t.o.v. de tarieven van de leden. Dit punt blijft 

altijd een belangrijk punt voor vrijwel alle leden.

▪ Wie pakt de verantwoordelijkheid voor een goedkope en degelijke 

organisatie? Als wij moeten bezuinigen, moeten jullie dat ook. 

▪ Het wordt tijd dat we ons meer gaan richten op locatiebeleid en 

vastgoed verkopen. Ook moet er meer aandacht zijn voor de fysieke 

staat van de gebouwen. 

Met name grote directe leden vinden het systeem niet eerlijk: 

commentaar op feit dat principe van kostenmaker / kostendrager wordt 

losgelaten.



Input
van leden 
uit Kenia en 
Ethiopie



Ledensessies 

Kenia & Ethiopië

Dank aan onze 

sterke Coöperatie

Blijf naar ons luisteren

Leden staan op dit moment 

onder zware druk

Hou iedereen aan boord

Samen werken aan onze 

Floriday ambitie

2023 wordt een heel zwaar jaar, 

als coöperatie staan we sterker

In Afrika vonden 3 leden sessies plaats 

met in totaal 44 deelnemers

7.8
Rapportcijfer dat 

internationale leden 

gaven voor de sessies



▪ Vrachtkosten zijn gestegen terwijl de capaciteit 

nog laag is. 

▪ Met de stijgende inflatie zijn de kosten van o.a. 

meststoffen en verpakkingsmaterialen gestegen.

▪ De wisselkoers tussen de euro en de dollar heeft 

de marges voor telers verlaagd.

▪ Onvoldoende promotie voor Keniaanse rozen. 

Telers zijn van mening dat er geen toegevoegde 

waarde is aan de BBH-heffing die in mindering 

wordt gebracht op de RFH-verkoop. 

▪ De Afrikaanse fruitmot blijft een groot probleem 

voor de uitvoer van bloemen naar de EU. 

Waar maken wij ons 
als leden zorgen om?
Kenia & Ethiopië



Kenia & Ethiopië
Vragen en signalen vanuit de leden naar het bedrijf

▪ Belang van een sterke klok;

▪ Uitbreiding van diensten en efficiënter (dockservices), meer waarde 

realisatie voor kwekers;

▪ Benutting marketingkracht Royal FloraHolland voor Afrikaanse 

kwekers;

▪ Kosten in de keten gezamenlijk verlagen.

▪ Samenwerking organiseren tussen Royal FloraHolland, de overheid 

en stakeholders.

▪ Versnelling van de implementatie van de strategie, het duurt 

momenteel te lang om beslissingen te nemen

▪ Informatie over marktontwikkelingen en projecten van RFH zoals 

Floriway is voor telers nog onduidelijk, met name over de financiële 

investeringen.

▪ Minimumprijs. Sommige telers verliezen geld in de klok. Hoe kunnen 

ze in de toekomst worden beschermd?

▪ Vertegenwoordiging van Ethiopië in de ledenraad - Telers willen dit 

oppakken

▪ Marketingondersteuning - Telers zonder Bv's in Nederland zijn 

volledig afhankelijk van hun agenten, waardoor ze kunnen worden 

blootgesteld aan slechte prijzen van hun producten.

▪ Floriday-training hielp telers de verkoop met 20% te verhogen - Meer 

telers moeten aan boord komen op Floriday om de voordelen te zien

▪ Hoe kan RFH helpen bij marktuitbreiding tijdens slechte seizoenen?  



Input van 
leden over 
‘samen in de 
coöperatie’



Samenvatting

De ambitie om het grootste en beste platform te zijn

▪ … waar de leden eigenaar van zijn en de spelregels kunnen bepalen

▪ … al het aanbod op het platform geconcentreerd wordt met behoud 

van een breed assortiment

Differentiëren op gebruik middels gebruikerspakketten

▪ … mits goed gedefinieerd

▪ … niet te ingewikkeld

▪ … aantrekkelijk voor leden 

▪ … duidelijke spelregels voor de klok

De intentie om het lidmaatschap aantrekkelijk te maken

▪ … belonen van leden middels rendement 

▪ … belonen van loyaliteit bij intensief gebruik

▪ … leden blijven binden aan de coöperatie  

▪ … verschillen tussen leden en niet-leden vergroten

Men is positief over… 

In gesprek met leden in november over ‘Samen in de Coöperatie’



Zorgen en aandachtspunten

▪ Committeren van al het aanbod 

aan de ene kant versus 

ondernemersvrijheid aan de 

andere kant. 

▪ Verplichtingen werken 

averechts, focus op het worden 

van het beste platform en dan 

komt het aanbod vanzelf.  

▪ Plan B: wat als het niet lukt? 

▪ Platform moet duidelijke en 

uniforme voorwaarden en 

spelregels kennen.  

▪ Afhankelijkheid en adoptie van 

kopers. 

▪ Gebruikerspakketten dienen zo 

simpel en uitvoerbaar mogelijk 

te worden. 

▪ Flexibiliteit van ondernemen 

kan door gebruikerspakketten 

minder worden.

▪ Differentiëren is prima maar nog 

onvoldoende zicht op de 

consequenties (inhoud, 

tarieven, handhaving etc.).  

▪ Gebruikerspakketten gaan 

helpen maar behoud principe 

‘Kostenmaker- Kostendrager’. 

▪ Maak het verschil tussen leden 

en niet-leden groter zodat 

lidmaatschap aantrekkelijker 

wordt.  

▪ Leden moeten voordeel hebben 

ten opzichte van niet-leden 

vanwege de investeringen in de 

coöperatie.

▪ Spanning tussen aantrekken 

zoveel mogelijk aanbod versus 

belonen loyale leden

▪ Belonen van intensiteit gebruik 

staat op spanning met 

aantrekkelijk maken en houden 

van het lidmaatschap.

▪ Een goede dienstverlener zijn 

is belangrijker dan hoog 

rendement genereren. 

▪ Focus eerst op het worden van 

het beste platform en het door 

ontwikkelen hiervan, groei moet 

geen doel op zich zijn. 

▪ Groei kan ertoe leiden dat er 

excessen op de markt ontstaan 

die niet bevorderlijk zijn voor 

optimale prijsvorming en een 

eerlijk speelveld. 

Gebruikerspakketten
Gebruikerservaring door 

differentiatie

Waardecreatie
Het bedrijf moet gericht zijn op het 

creëren van waarde

Netwerkeffect
Versterking van het netwerkeffect 

door het binden en aantrekken 

van aanbod

Lidmaatschap
Lidmaatschap moet zo aantrekkelijk 

mogelijk gemaakt worden

Ledensessies november 2022



Vragen over… 

▪ Waarom commitment van het 

hele aanbod en hoe controleer je 

dat? 

▪ Gaat het platform niet ten koste 

de huidige leden doordat er 

meer aanbod ontsluit gaat 

worden?

▪ Hoe waarborgen we een gelijk 

speelveld op het platform?  

▪ Wat is het doel van het platform: 

focus op groei of rendement 

maken? 

▪ Voor welke termijn neem je een 

gebruikerspakket af?  

▪ Hoe kun je rekening houden met 

seizoen effecten in bepaalde 

productgroepen?

▪ Kun je ook meerdere

gebruikerspakketten tegelijk 

afnemen en hoe werkt dat dan? 

▪ Hoe flexibel kun je blijven of is het 

“afspraak is afspraak” en kun je niet 

tussentijds wisselen? 

▪ Op basis van welke verschillen

maak je de gebruikerspakketten en 

welke effect heeft dit op de 

tarieven? 

▪ Hoe ziet het stimuleren van 

rendement ten behoeve van de 

leden eruit?.

▪ Hoe gaan we om met nieuwe 

toetreders tot het 

lidmaatschap?  

▪ Wat zijn de voordelen van het 

lidmaatschap ten opzichte van 

gebruikers/ niet-leden?  

▪ Hoe zorgen we voor aanwas van 

nieuwe leden?

▪ Hoe verhoudt het creëren van 

rendement zich tot het 

realiseren van de laagste 

kosten?  

▪ Hoe gaan je om met groei 

versus het aantrekkelijk

houden van de coöperatie voor 

leden?

▪ Hoe zou “het bedrijf gericht op 

creëren van waarde” eruit 

kunnen zien in de praktijk?  

Ledensessies november 2022

Gebruikerspakketten
Gebruikerservaring door 

differentiatie

Waardecreatie
Het bedrijf moet gericht zijn op het 

creëren van waarde

Netwerkeffect
Versterking van het netwerkeffect 

door het binden en aantrekken 

van aanbod

Lidmaatschap
Lidmaatschap moet zo aantrekkelijk 

mogelijk gemaakt worden



Vervolg

Op basis van de gesprekken en 

ervaringen in de afgelopen Ledensessies 

is veel input opgehaald. Deze input nemen 

we mee in het vervolgtraject ‘samen in 

onze coöperatie’. In een aantal 

werkgroepen, waarin zowel de Ledenraad 

als het bedrijf zijn vertegenwoordigd, 

wordt de strategie het komend half jaar 

verder uitgewerkt. Tijdens de komende 

ledensessies in maart wordt hierbij 

stilgestaan en geven we een update.



Bedankt!

Reacties, signalen en 

vragen zijn van harte 

welkom

ledenraad@royalfloraholland.com
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