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Afgelopen week heeft de sector weer alles uit de kast gehaald om een fantastische beurs neer te zetten. 
We waren er weer allemaal en wat voelde goed! Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt een week 
vol met emotie, kleur en goede energie. Wij als team Retail Services hebben deze dagen benut om met 
veel kwekers en kopers in gesprek te gaan over ons programma Strategisch Markt Inzicht (SMI).  
 
Dit keer hadden we geen eigen plek bij de Royal FloraHolland stand maar waren we mobiel in de gangen 
en paden van de gehele beurs te vinden. Het is fantastisch om te ervaren hoe anders we tegenwoordig 
gezamenlijk kijken naar het belang van data en inzichten in de markt. Nog niet heel lang geleden waren 
we hier nog niet mee bezig en was de interesse nog klein. Nu merk je in de gesprekken dat iedereen zich 
ervan bewust is en dat het belangrijk is. Tegelijkertijd komen wij veel partijen tegen die veel data hebben 
maar hier nog zeer beperkt commerciële kansen uit halen. Dat is natuurlijk jammer en tegelijkertijd een 
kans om dat wel te gaan doen.  
 
Tijdens deze beurs was het onze ambitie om nog meer kwekers en kopers op de hoogte te brengen dat 
SMI bestaat en bij interesse een afspraak te plannen voor een demo. Naast het kunnen abonneren op 
het SMI pakket is het mogelijk dat wij voor kwekers of klanten data uitwerken met een specifiek doel. 
Kortom maatwerk en extra handjes die voor een project of vraagstuk worden ingezet. Hiermee zien we 
dat SMI vaker wordt ingezet in de commerciële praktijk. 
 
Volgend jaar hoop ik bij kwekersstands meer stands te zien waarbij de combinatie wordt gemaakt tussen 
het product (emotie) en de data (ratio). Voorbeelden: 

• Vertalingen in cijfers naar rendementen per verkoopkanaal 
• Doelgroepen segmentaties; voor wie maak ik dit 
• Meer voorbeelden met als kern: wat los ik op voor …... 
• Waar liggen er kansen…. 

Natuurlijk omkleed met de beste, mooiste producten die wij als sector hebben te bieden. Ben jij niet 
aangesproken vorige week maar wil je veel meer weten over SMI? Stuur een bericht en we nemen 
contact op met jou. 
 
Heb jij ook een data vraagstuk. Wij helpen graag mee om van data toepasbare kennis te maken. Want 
met data alleen ben je er nog niet. Het gaat erom wat kan jij als kweker, klant, retailer morgen 
veranderen waardoor het beter gaat. Van A naar Beter: Data profijt. 
 


