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Vooraf

• Deze infosessie wordt opgenomen 

• Microfoon op stil / camera aan

• Handje omhoog als je een vraag hebt of stel je vraag in de chat

• Kort en bondig, we willen iedereen aan het woord laten



In deze online infosessie

• Landelijk Veilen & roadmap

• Landelijk Veilen bloemen

• Landelijk Veilen planten

• De nieuwe logistiek (orderpicken)

• KVV vervroegd uitleveren 

• Schouwen

• Digitaal schouwen



Gebundelde logistiek en transport

• Beter aansluiten bij de processen van de kopers en aanvoerders

• Directe handel en klokhandel gecombineerd

• Regie op transport en logistiek van tuin tot klantbox

Eén landelijke, digitale veiling

• Volledige brede en diepe assortiment van alle aangesloten kwekers

• Concentratie vraag en aanbod voor optimale prijsvorming

• Eén digitale (wereldwijde) marktplaats

Hogere betrouwbaarheid van productinformatie

• Versterken van de klok door betere productinformatie en -foto’s

• Makkelijker zaken doen door opties aan te bieden

Wat is Landelijk Veilen?
Wat willen we bereiken?
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1e helft 2022

• Schouwen blijft, maar verandert

• Kwekersondersteuning, introductie keurverzoek

• Naaldwijk bloemen over op nieuwe logistiek

• Pilot KVV propositie vervroegd uitleveren

… en verder

• Stap voor stap op weg naar 

Landelijk Veilen:  

• Start belonen en handhaven obv QI

• Koperfeedback kwaliteit

• Aalsmeer en Naaldwijk planten over 

op nieuwe logistiek

• Aalsmeer bloemen over op de 

nieuwe logistiek

• Intervestigingstransport

• Introductie nieuwe digitale veiling

2e helft 2022

• Uitbreiden LV bloemen op concernklok 6

• Koperplaatharmonisatie

• Schouwen Naaldwijk - verbeteringen

• Keuren in de nieuwe logistiek

• Pilot ‘digitaal schouwen’

• Uitbreiden orderpicken op Rijnsburg

• Verbeteren orderpicken Naaldwijk

• Pilot aftuin veilen op Eelde

• KVV vervroegd uitleveren van pilot naar 

dienstverlening

Roadmap Landelijk Veilen 



Wat? 

• Op concernklok 6 voegen we, naast snij-anthurium, alstroemeria, snij-

orchidee en strelitzia toe 

Waarom? 

• Breder aanbod waardoor een volwaardige en interessante klok voor inkopers 

• Stapje dichterbij de wens van veel kwekers om hun producten landelijk te 

veilen

Wanneer?

• Eind november

Impact op lokale klokken? 

• Veiltijden bewegen meer naar elkaar toe, extreme verschillen vlakken af

• In Aalsmeer en Naaldwijk één lokale klok uitzetten

Technische randvoorwaarden

• Random locatie veilen

• Iedere klant heeft nu een uniek koperplaatnummer 

Landelijk Veilen bloemen



Veilvolgorde: 

Veilgroep Omschrijving

317 Alstroemeria Novelties

417 Alstroemeria Florinca

117 Alstroemeria vanaf 70 cm+

116 Alstroemeria t/m 65 cm

690 Cymbidium mini

680 Cymbidium grootbloemig

653 Cymbidium geschenk verpakking

161 Anthurium

670 Phalaenopsis

660 Orchidee overig

58 Strelitzia

Landelijk Veilen bloemen



Landelijk Veilen planten 

Update

• Technische en organisatorische voorbereidingen zijn op schema

• Afhankelijkheid van uitrol orderpicken planten

• Nieuwe planning voor orderpicken planten wordt uitgewerkt

• Dit betekent vertraging voor LV planten

• Gekeken wordt naar alternatieven, zoals:

• LV Planten op huidige logistiek

• Uitbreiden LV Bloemen met meer klokken



Nieuwe logistiek (orderpicken)

• Logistieke performance (orderpicken én verdelen) staat onder druk: te kort aan 

personeel, hoog percentage onervaren krachten (nieuw/piekhulp). Gevolg: lagere 

productiviteit, meer fouten en drukte bij zoeken & correctie

• Juni 100% bloemen orderpicken in Naaldwijk. Proces in korte tijd gestabiliseerd.

• Focus op verbeteren in plaats van uitrollen. Verbeteringen richten zich op 

systeem en proces

• Eind 2022 afleverproces Naaldwijk implementeren.

• Rijnsburg 100% orderpicken: streven is vóór de piek 2023

• Eerste pilot planten vóór piek 2023, zodat er voldoende tijd is voor 

learnings om na de piek 2023 orderpicken planten verder uit te rollen.

• Impact en mogelijke timing Landelijk Veilen nog te bepalen 

op basis van de laatste inzichten.



KVV vervroegd uitleveren

• Aantal aangesloten kopers bij de pilot KVV vervroegd uitleveren in 

Naaldwijk: 55

• Functionaliteit staat nu ook live in Rijnsburg waarbij ~30% van de KVV 

transacties vervroegd uitgeleverd kunnen worden. Aangesloten 

kopers in Rijnsburg: 22

• Tarief wordt nog getoetst bij verschillende kopers

• Mogelijk per november een betaalde dienst

• KVV vervroegd uitleveren is een eerste stap in tijdvakbelevering. 

Uiteindelijk zal het handelskanaal onafhankelijk zijn en uniform over 

de locaties.

Kopers kunnen 
zich aanmelden 
voor KVV VU via 

het KCC



Schouwen

Update

• Pilot in Naaldwijk gestart: aantal productgroepen bij elkaar opstellen; 

wat is het effect op orderpicken 

• In de pilot: hortensia's, rozen, zonnebloemen en fresia’s

• Schouwers zien het liefst alle productgroepen bij elkaar opgesteld. 

• Binnenkort evaluatie van de pilot: wat zijn de structurele 

oplossingsmogelijkheden



Digitaal schouwen
Wat is het concept?

Carrousel

Pinterest

Actuele karfoto’s, naast productfoto kweker

• Zichtbaar tijdens veilen in RFH photo op een 2e scherm 

naast KOA. Tussenoplossing tot digitaal veilen.

• Later ook zichtbaar voorafgaand aan veilen in de nieuwe 

inkoop- en veilvoorbereidingsplatform 

(onderdeel digitaal veilen).

Mogelijkheden voor opdoen inspiratie: Carrousel en Pinterest

• Alle producten zijn te zoeken, filteren en sorteren.

• Producten zijn op veilvolgorde te plaatsen.

• Door op foto te klikken, zie je meer foto’s aanvoerinformatie, prijs, 

maar ook de markeren en koop KVV knop.



Digitaal schouwen 

Update

• Onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid actuele & hoge resolutie karfoto’s. 

• Bevindingen zijn positief, met name voor kopers die nu al op afstand kopen

• Pilot voor één koelcel op locatie Rijnsburg: technologie te toetsen 

• Start pilot in oktober. Duur: 1 maand

• Daarna is er een evaluatie en besluitvorming over het vervolg



Tot slot

De torenhoge energieprijzen raken de sierteeltsector hard. Kwekers die door 

kunnen produceren, wacht een uitdagende herfst- en winterperiode als het gaat om 

de kwaliteit van hun product. 

In veel gevallen gebruiken kwekers minder belichting en verwarming. De afdeling 

Kwaliteit biedt een helpende hand om betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie 

te borgen.

Mocht je de komende tijd vragen hebben of hulp nodig hebben 

bij het meegeven van de juiste productomschrijving en eventuele 

keurcodes of sorteringskenmerken, dan kun je je altijd bij 

de afdeling Kwaliteit melden. 

Geef aan of het om telefonisch advies gaat of om een keurverzoek.
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Wij kunnen dit niet alleen. Doe je mee? 

1. Jouw ideeën per onderwerp

2. Deelnemen aan het Begeleidingsteam

contactcenter@royalfloraholland.com

Stap 1
Voor elk onderwerp worden 

specialisten teams gemaakt. 

Soms aangevuld met kopers 
en/of kwekers. Deze teams 

komen met voorstellen

Stap 2
Het voorstel wordt voorgelegd 

aan het Begeleidingsteam

Stap 3
Het voorstel wordt 

(eventueel) aangepast 

en voorgelegd aan MT 
Royal FloraHolland

Stap 4
MT Royal FloraHolland concludeert 

op basis van de geleverde input

Stap 5
Het team gaat over tot 

uitvoering i.s.m. 

begeleidingsteam

Klant Contact Center: 088 789 89 89



Bedankt!

Heeft u na vandaag nog vragen over Landelijk Veilen? Neem dan 

coantact op met ons Klant Contact Center. Bel met: 088 789 89 89

Of kijk op de website hoe u nog meer contact met ons op kunt

nemen.

Meer informatie op onze website
royalfloraholland.com/landelijkveilen


