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“ Met 
Floriway 
kunnen we 
het klanten 
écht 
makkelijker 
maken”

De toekomst

In november werd Floriway aangekondigd: in 
de vorm van een joint venture werken leidende 
vervoerders De Winter Logistics, Van Zaal Transport 
en Wematrans samen met Royal FloraHolland 
aan het optimaliseren van de logistieke keten. 
Inmiddels zijn we twee maanden verder. Zodra we 
de  goedkeuring van de ACM hebben ontvangen, 
starten de voorbereidingen met de ontwikkeling van 
de dienstverlening. Dan kunnen kwekers en kopers 
gebruikmaken gebruik gaan maken van de eerste 
diensten van het nieuwe transportbedrijf.  

Het samenbrengen van specifiek deze groep vervoers-
bedrijven kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Elke 
aangesloten vervoerder brengt eigen expertise, kennis 
en middelen in. Toon Vos, beoogd algemeen directeur 
van Floriway, geeft aan dat de bedrijven allemaal 
eigen kernkwaliteiten hebben: “Het zijn verschillende 
bedrijven. Waar de één zich voornamelijk richt op 
bloemen, richt de ander zich vooral op planten of heeft 
veel kennis op het terrein van distributie. Allemaal 
knowhow die essentieel is voor het opbouwen van  
een belangrijk transportbedrijf in sierteeltproducten 
en de ambities die we daarbij hebben.” 

“Qua cultuur zijn het alle drie mensgerichte 
bedrijven”, vervolgt hij. “Dat is natuurlijk een 
ontzettend belangrijke basis die gaat helpen in 
de succesvolle ontwikkeling van Floriway. Daarbij 
komt dat alle drie de bedrijven, los van elkaar, 
de overtuiging hebben dat dit initiatief nodig is 
voor de sector. Zelfstandig lukt het niet om een 
samenwerking van deze omvang van de grond 
te krijgen. Met Royal FloraHolland is dat wél 
mogelijk gebleken en is directe aansluiting op 
de handel een belangrijk uitgangspunt voor de 
dienstverlening die we onze klanten gaan bieden.” 

Na het aanstellen van het integratieteam van 
Floriway, waarin alle aangesloten vervoerders 
zijn vertegenwoordigd, kan worden gestart met 
de integratie van de bedrijven en het ontwikkelen 
van de dienstverlening. 
Een belangrijk onderdeel van de strategie van 
Royal FloraHolland is om relevant te blijven als 
dienstverlener en dus meerwaarde te blijven 
bieden aan klanten. Zo blijft het bestaansrecht 
en betaalbaarheid van de coöperatie behouden. 
Toon: “De strategie van Royal FloraHolland is 
erop gericht kwekers en kopers te laten groeien, 
onder andere door het ontwikkelen van nieuwe 

“ We willen een sterk verbeterd 
transportproduct bieden” 

Toon Vos (48) heeft van jongs af aan 
kunnen zien wat er bij het vervoer van 
versproducten komt kijken: hij groeide 
op bij een fruitteeltbedrijf. Zijn vader was 
bovendien bestuurder van groente- en 
fruitveiling én coöperatie CHZ. Na zijn 
opleiding tot bedrijfseconoom in Tilburg 
ging Toon bij The Greenery werken en deed 
daar ervaring op in logistiek en transport. 
Later kwam hij bij DPD pakketservice 
terecht, waar hij directeur operatie en IT 
was. In april 2020 is Toon Vos gestart met 
de voorbereidingen voor Floriway. Zo was 
hij nauw betrokken bij de totstandkoming 
van de joint venture. 
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dienstverlening. Daar ben ik erg enthousiast over. 
De platformgedachte waarbij je meerwaarde biedt 
op bestellen, betalen en bezorgen is heel slim en 
gaat de sector op allerlei fronten verder brengen. 
Voor mij persoonlijk geeft dat extra motivatie voor 
dit traject.”

Eerste diensten ná het piekseizoen
Floriway opereert straks als dienstverlener 
zelfstandig en richt zich op de volledige keten van 
de sierteelt. Van het aanleveren voor de kwekers 
bij de veiling tot het beleveren van de retail. Door 
logistieke diensten onder meer aan te bieden via 
Floriday kunnen kwekers en kopers worden bediend 
op het tijdstip of de locatie die zij wensen. Het is 
nu wachten op ACM goedkeuring, maar daarna 
kunnen kwekers en kopers al in de loop van het 
jaar de eerste diensten verwachten, vertelt Toon 
enthousiast: “Maar nog niet voor het aanstaande 
piekseizoen, dat start voor kwekers en kopers in 
februari. Daarom verandert er voorlopig nog niets 

in de dienstverlening en richten de vervoerders deze 
piek al hun aandacht op het goed zorgen voor hun 
bestaande klanten.”
Klanten van Floriway kunnen in de nabije 
toekomst verbeterde middelen op het terrein 
van ICT verwachten, maar ook betere en snellere 
communicatie. “We willen een betrouwbare en 
innovatieve vervoerder zijn en een sterk verbeterd 
transportproduct bieden”, aldus Toon. “Dit geldt 

zowel voor de kweker- als de koperkant van de 
handel. Op dit moment weten kopers vaak niet hoe 
laat ze hun producten geleverd krijgen. We gaan 
onder meer bouwen aan verbeterde track & trace 
dienst zodat kopers straks precies weten wanneer 
er iets komt.”
En de koppeling met Floriday? Toon: “Natuurlijk 
is de koppeling van diensten aan het platform 
Floriday een belangrijk doel. Binnenkort kun je voor 
transacties die je in Floriday doet, direct zien wat 

de logistieke mogelijkheden zijn. Je kunt precies 
aangeven hoe laat je producten op welke plaats 
bezorgd wilt krijgen. Dit gaan we nu uitwerken. 
Ik hoop vóór de zomer al de eerste diensten via 
Floriday beschikbaar te maken.” 

Mogelijkheden voor maatwerk
Floriway wordt in één klap een belangrijke 
vervoerder voor de sector: “Met de slagkracht 
die we nu in huis hebben, kunnen we op allerlei 
fronten winst behalen op efficiëntie. We hebben 
veel vrachtwagens tot onze beschikking, wat 
flexibiliteit oplevert. We kunnen de bezetting in alle 
gebieden goed inrichten, waardoor beschikbaarheid 
gegarandeerd kan worden, ook voor spoedklussen. 
We hebben bovendien veel mogelijkheden om 
maatwerk te leveren. We hopen hiermee spelers in 
de sector écht het leven makkelijker te maken. Dat 
maakt Floriway aantrekkelijk, maar uiteindelijk is 
iedereen vrij om zelf een keuze te maken met welke 
vervoerder hij of zij samenwerkt.” 
Floriway gaat werken in lijn met de marktprijs. Het 
bedrijf staat op afstand van Royal FloraHolland, 
waarbij het resultaat ten goede komt van de 
coöperatie. De efficiëntiemogelijkheden zorgen 
ervoor dat het mogelijk is om de tarieven 

concurrerend te houden. “Uiteindelijk bepaalt de 
markt de prijs. Wij moeten zorgen dat we kwalitatief 
hoogstaande diensten leveren”, aldus Toon. 

Automatisch duurzamer
Eén van de essentiële uitgangspunten is de 
bijdrage die Floriway gaat leveren aan het 
verduurzamen van de sector. De grote schaal van 
de samenwerking gaat leiden tot synergie en dus 
tot minder transport. “Vanuit Royal FloraHolland 
zijn duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. 
Daar gaat Floriway aan bijdragen. Als je vervoer 
efficiënter inricht, ben je automatisch duurzamer. 
Met minder ritten is er ook minder uitstoot. Wij rijden 
niet met drie vrachtwagens hetzelfde straatje in, 
maar zullen zoveel mogelijk ritten bundelen.”
En er worden ook nog andere wegen bewandeld, 
benadrukt Toon. “We houden natuurlijk ook de 
ontwikkeling van elektrisch rijden nauwlettend 
in de gaten. Dat zit in een stroomversnelling op 
dit moment. Alleen is het momenteel uitsluitend 
mogelijk korte afstanden af te leggen, met relatief 
weinig gewicht en helaas ook tegen hogere kosten. 
Maar op termijn kunnen we ook daar echt voordelen 
uit halen. We willen dus wel al gaan testen met deze 
aandrijving.”
Het komend jaar staat voornamelijk in het teken 
van ontwikkeling. “Onze doelstelling is ambitieus en 
die is niet in één jaar afgerond. Uiteindelijk willen we 
de beste vervoerder worden in de sierteelt, maar 
het optimaliseren van de logistieke keten doen we 
niet alleen. Andere vervoerders zien we ook niet 
als concurrenten, maar we vragen hen actief na 
te denken over mogelijkheden met ons samen te 
werken in de toekomst. We maken nu al kennis met 
diverse partijen en wisselen ideeën uit. Samenwerken 
willen we met iedereen, in welke vorm dat precies 
mogelijk en zinvol is, verschilt per vervoerder.” ←

“ Onze doelstelling is ambitieus en 
die is niet in één jaar afgerond” 

“ Uiteindelijk is iedereen vrij om zelf 
een keuze te maken met welke 
vervoerder hij of zij samenwerkt” 

Kwekers en kopers kunnen in de loop van het jaar de 
eerste diensten verwachten, maar nog niet voor het 
aanstaande piekseizoen. Voorlopig verandert er nog 
niets in de dienstverlening. 


