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Marktkundig onderzoek gericht op verbetering van deconcurrentieposite van
deNederlandserozensector.Inditonderzoekzijndeafnemerseisenoptwee belangrijke afzetmarkten in beeld gebracht. Tentweede isde kracht vandeconcurrenten in
beeld gebracht.Opbasisvandeze informatie iseenBusinessplan Roosopgesteld.In
ditplanzijndestappenaangegevenhoedeNederlandserozensectordemarkten beter
kan bedienen en zodoende deconcurrentiepositie kanverbeteren.
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AANBEVELING VAN DE
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Kenia,Israël,Zimbabwe, EcuadorenColombia breidenhun areaalrozen
sterk uit. Bovendien leveren ze meer en meer een kwaliteitsproduct dat voldoetaandewensenvandeafnemers.Tevensisdevermarktingvanrozenrichting supermarkten door concurrenten goed opgepakt. Bijeen ongewijzigde
koerszaldeNederlandsesectorhunmarktaandeel indeEUforsziendalen.Om
dittijtekeren,ishet BusinessPlanRoosopgesteld.Dit rapport isvangrootbelangvoordeNederlandse rozensector. Hetgeeft eenheldereomschrijvingvan
de Duitseen Engelse afzetmarkt.
Hetrapport"Rozentelerskiezenklanten"geeftduidelijke aanbevelingen
aan desector omditte voorkomen. Het istijd omte kiezen.Afnemers eisen
maatwerk.Ditbetekentdat nietelke roosaaneenwillekeurige afnemerafgezet kan worden. De Engelse kwaliteitssupermarkten stellen zeer specifieke
eisenwat betreft kwaliteit,traceerbaarheid enlevering.InDuitslandkanNederlanddebloemisthelpenmetherkenbare kwaliteit.Hetzalduidelijkzijndat
dewensenvandeafnemerszeerdivers zijn.
Ditrapportiseenvandestappen opdewegnaareenmarktgerichte rozensector.Hetrapportbevatdebasisinformatie,waaropdesectorgerichtevervolgacties kanondernemen.Erisniet éénoplossing,daarvoor isdemarkt te
divers.Elkdeelvande markt vraagt zijn eigen benadering.Het isaanderozensector,zoweldetelers,handelalsdedetaillisten,ommetelkaaractiefdeze
verschillende markten opte gaan.In hetverleden hebbenderozentelersveranderingen metsuccesdoorgevoerd omdeconcurrenteneenstapvoortezijn.
Komendejarenismarktgericht(samen)werkendeuitdagingomdevoorsprong
te behouden.Deteler moetnueenkeuze makenomervoortezorgen datde
kansennietdoordeconcurrenten ingevuld worden.Twee "pioniersgroepen"
vantelerszijnonder begeleiding gestartom handenenvoetente gevenaan
marktgericht werken.Concrete actiesdus.

J.vandenBos
Voorzitter begeleidingscommissie

1. WAAROM EENSTRATEGIEVOOR DE
NEDERLANDSE ROZENTEELT

1.1 Nederland verloor fors aandeel op de Europese markt
Deconcurrentiepositie vande Nederlandse rozenteelt verslechtert.Tussen
1990 en 1996 heeft de Nederlandse export op de West-Europese markt 18%
waarde-aandeel verloren (figuur 1.1). Voor de Nederlandse roos is het verlies
zelfs nog groter geweest,w a n t ook in de Nederlandse export nemen rozen uit
Afrika en andere importlanden een steeds belangrijkere plaats i n . De Nederlandse roos heeft nietvande groeivande markt geprofiteerd. Hoogste tijd o m
de alarmklok te luiden en een strategie uit te zetten voor de Nederlandse rozenkwekers om een goede concurrentiepositie te behouden.
Na een lange periode waarin de rentabiliteit van de rozenbedrijven
steedsverder onder druk kwam te staan, isafgelopen jaar de rentabiliteit weer
w a t verbeterd. Het gevoel dat er werkelijk w a t moet gebeuren leeft daardoor
nu niet sterk. Dat isonterecht. Nederland laat kansen liggen en concurrenten
pakken die op. Nu geen actie ondernemen, betekent dat bepaalde afzetkanalenvoor Nederland verloren gaan.Hetverliesaan marktaandeel zal dan onverminderd doorzetten.
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Figuur 1.1 Aandeel van deNederlandse rozenexport in de import vanEU-landen
Bron:Exmis.

1.2 Tijd om te kiezen
Daarom ishet nutijd om te kiezen. Dagprijzen,onzekerheid over het
aanbod,geringeverschillentussen kwaliteitsklassen enhetzelfde assortiment
voor iedereen,spreektsteedsminderbloemistenensupermarktenaan.Zijhebbente maken meteen kritische consument aanwie zeduidelijk moeten maken,waarom dezeconsument nujuistbij henmoet kopen.Daaromwillen uw
klanten, detaillisten engroothandelaren, zichonderscheiden inde markt. U
kunt daarin eenpartner zijn. Maar dan moet uwel kiezen.
DitBusinessplanmaaktdekeuzesduidelijkwaarvoor iedere Nederlandse
rozenkweker staat. Hetgeeft aan hoecollectieve instrumentenvandesector
alspromotie,onderzoek enscholingdoelbewust ingezet kunnenworden om
destrategieteondersteunen.Enhetmaaktduidelijk welkewensende Nederlandserozenkwekers hebbenten aanzienvande inbreng vanandere partijen
inderozenkolom alsveredelaars,veilingen engroothandel.Actiesvanal die
verschillendepartijengezamenlijk makendatdeNederlandserozensector haar
koers verlegt. Een koerswaarmee de Nederlandse rozenkwekers ook in de
toekomst deconcurrentie aankunnengaan.
Deanalysevanontwikkelingen inde markt (hoofdstuk 2)enbij concurrenten (hoofdstuk3)geefteenbeeldvandeomgevingwaarinde Nederlandse
sectorenkweker haarpositiemoet kiezen.Dit beeldenwelke koersdesector
het meest perspectief biedt,staat inhoofdstuk 4. Hoofdstuk 5gaat inop de
keuze die iedere kweker zou moeten maken.Voor kwekers die kiezen voor
gerichte afzet worden twee marktstrategieën uitgewerkt. In hoofdstuk 6
wordt degekozenstrategievertaald inactieplannen.
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2. ONTWIKKELINGEN IN DEENGELSEEN
DUITSE MARKT

Tweemarktenzijngedetailleerdonderzocht.DeDuitsemarktiseenvoorbeeldvaneenmarktmetverzadigingsverschijnselen.Hetverbruikvanbloemen
iserhoog(ƒ82,-per persoon in 1995)engroeit nauwelijks meer. Engelandis
eenvoorbeeldvaneengroeimarkt. Het gebruik van bloemen isnu nog laag
{ƒ33,-perpersoonin 1995),maarbegintduidelijk te groeien.Indit hoofdstuk
vindt udebelangrijkste ontwikkelingen indezetweemarkten.Demeesteontwikkelingen zijnookvan belang in andereWesteuropese markten.

2.1 Supermarkten:nieuwe grote klanten
Debelangrijkste ontwikkeling indemarktvoorrozenisdeenorme groei
vanhetsupermarktkanaal.Hetaandeelvandesupermarkt inde rozenomzet
verdubbelt bijna elketweejaar. In 1996zijn Duitse supermarktengoed voor
17% van de rozenomzet. In Engelandverkopen desupermarkten nual24%
van de bloemenomzet (zie figuur 2.1). Verwacht wordt dat deze explosieve
groeinognietisafgelopenendatronddeeeuwwisseling bloemistenensupermarktenvoor deomzet inbloemen evenbelangrijk zijn.
100

20

19B1

1995

1992

ES9 bloemenwinkel

S S groentewinkel
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E 3 grootwinkelbedrijf

•

ovenge

Figuur2.1 Ontwikkelingvan deomzetaandelen indebloemenverkoop van detailhandelskanaleninEngeland
Bron: PT.
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2.2 Bloemisten moeten zich onderscheiden
Meer bloemen via de supermarkt blijft niet zonder gevolgen voor de
bloemist.InEngelandheeft debloemistconcurrentie van kwaliteitssupermarkten,vergelijkbaar metdeNederlandseAlbertHeijn.Vande 10ketensverkopen
er nu negen bloemen.Hetaantal verkooppunten van bloemen zal daardoor
nu zeer sneltoenemen. Degroei vande Engelse supermarkten istot nu toe
nietten kostegegaanvandeomzetvanbloemisten.Debloemisten verkopen
evenveelalsvroeger, maardegroeivandémarkt gaatvolledig naar desupermarktketens.Desupermarktketens bewegenzichook steeds meerop het terreinvandebloemist bijvoorbeeldmethetbezorgenvanbloemenendoor het
aanbiedenvanbloemenarrangementenvoor bruiloften.DeomzetvandeEngelsebloemist istot nutoegelijkgebleven.Maarvoor detoekomst bevindt hij
zichineen moeilijke positie.
DeDuitsebloemistondervindtconcurrentievandiscounters(lageprijzensupermarkten).DeAldi-keten isdebelangrijkste. NaarschattingverkooptalleenaldeAldi 6miljoen rozenperweek (vergelijkbaar met dejaarproductie
van2ha).Bloemenwordenhiertegeneenvastelageprijsverkocht.Hetaantal
stelenineenbosvarieert,deprijsblijft gelijk.Ookwordt eenweek houdbaarheidsgarantiegegeven.Consumenten kopen bijsupermarkten bloemen voor
zichzelf(50%vandeomzet)maarookomcadeautegevenaanvriendenenfamilie.Deklantenvandebloemistendesupermarktverschillenweinigvanelkaar.Bijdebloemistwordenvaker bloemengekocht om cadeaute geven,bij
desupermarktvakervoorthuis(figuur 2.2).DeDuitse bloemistwil zichvande
supermarktonderscheiden metkwaliteit, service,creativiteit, kennisen maatwerk.
Bloemist

Supermarkt

cadeauvriend
| ^ \ N ^ j cadeaufamilie
I

eigenverbruik

Figuur 2.2 Bestemmingvanbloemen gekocht bij de bloemist en bij desupermarkt in
Duitsland (in % vande omzet) in 1996
Bron:PT.
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2.3 Nieuwe gemakskanalen ontstaan
Indesupermarkt,hetgemakskanaalbijuitstek,maaktdeverkoopvanrozeneenstormachtige ontwikkeling door.Indedetailhandel ontwikkelen zich
ooknieuwegemakskanalen,zoalsdeverkoopvaneenbreedpakketproducten
bijtankstations,steedsmeergemakswinkelsbijtreinstationsenopvliegvelden
endeverkoopviaInternet.Eengemakskanaaldatallangerbestaat,maarvoor
bloemennogweinig isontwikkeld,ispostorderverkoop vanbloemen.InDuitsland isQuellebegin 1997gestart metpostorderverkoop van boeketten rozen.
InEngelandverkopensupermarkten hunbloemen ookoptelefonische bestellingenvia Internet.Deontwikkelingvannieuwegemakskanalenstaatnunog
aanhet begin,maarzalopdelangeretermijnzekereenbelangrijkeontwikkeling worden.

2.4 Kritische consument rekent steeds meer tot basiskwaliteit
In heel Europa wordt de consument steeds kritischer. Hij isniet bereid
meerte betalendan nodig is.Kwaliteitsaspectenvanrozendievoor deconsumentgeen echtemeerwaarde hebben,zijn:eenweekvaasleven,milieuvriendelijkheid en menswaardige arbeidsomstandigheden. Hiervan verwacht de
consumentdat deproducent eralvoorgezorgdheeft. Hetbehoorttot debasiskwaliteit van het product envormt geen meerwaarde waarvoor deconsument extra wil betalen.

2.5 Engelse consument vindt rooseen moeilijke bloem
)
Engelseconsumenten hebbeneenvrijtraditionele kijkop deroos:hetis
typischeengeschenkvaneenmanaaneenvrouw.Deroosisdemeestgeliefde
bloem, maarwordt veel minder vaak gekocht dan anjersen chrysanten.Een
belangrijke oorzaak isdatconsumentenhetverzorgenvan rozen moeilijk vinden.Zeweten niet hoeermeeomtegaanendenkendat derozenmaar 3dagenstaan.Vergeleken metanjersenchrysanten,die 14dagenstaan,isdeprijskwaliteitverhouding van rozendanwelergslecht.
2.6 Natuurtrend beïnvloedt voorkeur van Duitse consument
Denatuurlijketrend beïnvloedtnaarverwachtingookdekomende5jaar
nogdevoorkeurvandeconsument.Datbetekent dat natuurlijk ogende productengoed indesmaakvallen.Denatuurtrend heeft nietste maken metmilieuvriendelijkheid. Eenuiting vandenatuurlijke trend isde populariteit van
Freilandrosen.Ditzijn rozenuitdebuitenteelt,vooral afkomstig uit Duitsland
zelf. Eenander product dateennatuurlijk imago heeft, isdetrosroos.Verder
zienwe ook eenduidelijke waardering voorgeurende rozen.
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opkomst van het supermarktkanaal
bloemisten moeten zich onderscheiden
nieuwe gemakskanalen ontstaan
kritische consument rekent steedsmeertot de basiskwaliteit
Engelseconsument vindt rooseen moeilijke bloem
sterke natuurtrend inde Duitse markt

Figuur2.3 Samenvatting kansenenbedreigingen in deDuitse en Engelse markt
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3. CONCURRENTEN:STERKEPUNTENEN
ONTWIKKELINGEN

3.1 Vermarkting concurrentenbeterafgestemdop supermarktkanaal
Demaniervanafzetvanconcurrenten inAfrika,IsraëlenLatijns-Amerika
sluitzeer goed aanopwat supermarkten eisen.Zij bieden'grote partijen,één
aanspreekpunt en zijn bereid over een langere periode afsprakente maken
overdeprijs.Voorsupermarktendiedatwillen,isdeherkomstvanhet product
traceerbaar tot in deteelt. Debetrouwbaarheid van levering en de kwaliteit
vanrozen uitAfrikawordtsteedsbeter.Hetisdanook niet verwonderlijk dat
zijvoor supermarkten eenaantrekkelijk leverancier vormen.Via directelevering blijft de keten bovendien kort en overzichtelijk.

3.2 Concurrenten verbeteren hun kwaliteit
Doorverbeterde opslagentransportcondities isde laatstejaren metnamedekwaliteit uit Keniaverbeterd.RapportcijfersvanDuitsebloemisten voor
dekwaliteit vandeverschillende aanbiederslatenziendatde kwaliteitvande
concurrenten vergelijkbaar ismetde Nederlandse (figuur 3.1).Sterke punten
vandeconcurrentie zijn destevigheidvandesteelendikke knoppen.DeNederlandse roosisbeter ingaafheid enopdetweede plaats invaasleven.
De concurrentlanden verbeteren hun kwaliteit nog verder. Het steeds
internationalerwerkenvandeNederlandseveredeling engroothandel speelt
hierin een rol,evenals devrije beschikbaarheid van kennis en de toepassing
ervanindeteelt.Veredelingsprogramma'szijnnietmeeruitsluitendop Nederlandse omstandigheden gericht, maar schenken apart aandacht aan de geschiktheidvoorAfrikaanseenLatijns-Amerikaanseproductiegebieden.Speerpunt daarbij ishetzoekennaarsoortenmeteenlageretransportgevoeligheid.
Selectieuit hethuidigeassortimentleidtaltot kwaliteitsverbetering bijconcurrenten.Groteverbeteringenophetgebiedvantransportgevoeligheid zijnechter pasover minimaal eenjaar of 5teverwachten.
Eenanderebronvankwaliteitsverbetering isdeaandachtvanNederlandsegroothandelaren voor naoogstbehandeling bij hun internationale producent-leveranciers. Dehandel iserbij gebaat dat hun rozen,waar zeook vandaan komen, een goede houdbaarheid hebben. Daarom stimuleren ze een
goede naoogstbehandeling bij hun leveranciers.
Afrikaanse enZuid-Amerikaanse kwekersenhun organisaties besteden
sindsenigetijd aandachtaanhunimago.Daarbijkrijgenzowel milieuvriendelijkheidalsarbeidsomstandighedenaandacht.Hiervoorzijnenkele keurmerken
ontwikkeld. Eenbeperkt aantalAfrikaansekwekers heeft zichaangesloten bij
MPS(milieu project sierteelt).
15
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Figuur3.1 RapportcijfersvanDuitsebloemisten voordekwaliteit vanderozen van
verschillendeaanbieders. Voordevergelijkingindewinterisuitgegaan
vaneenNederlandsebelichteroos
Bron: PT.

3.3 Kostprijs kleinbloemige roosconcurrent is15 cent lager
DekostprijsvandeNederlandsegrootbloemigeroosisvergelijkbaar met
die van de belangrijkste concurrenten (figuur 3.2).Van deAfrikaanse kleinbloemigeroosligtdekostprijsgemiddeld 15centlagerdandievanNederland.
DeNederlandseroosiswel gemiddeld 13cmlanger.Wanneer dekostprijs op
basisvangelijkelengtewordt vergeleken,isdeNederlandse roosnog altijd5
centduurder enweegt deze bovendien 30%minder (eenminderstevige tak
dus).
Belangrijkekostenpostenvoor Nederlandzijnarbeid,kostenper eenheid
energie,enrenteenafschrijving.Eenverlagingvandezekostenposten isvoor-
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lopignietteverwachten.Doortoenemende aandachtvoor hetmilieu iseerder
sprakevaneendreigingdatdekostenvanenergiehogerzullenworden.Investeringen inmechanisatie omarbeidtebesparen,zullenterugkomen in hogere
kostenvoorrenteenafschrijving.InAfrika isdebelangrijkste kostenposttransport.Degroeivanhettoerisme kaneenverlagende invloed hebben opdecargo-tarieven.Eenmilieutoeslag op kerosinevergtwereldwijde afsprakenenis
op middellange termijn niet waarschijnlijk. De kloof tussen de Nederlandse
kostprijsvankleinbloemige rozenendeAfrikaansezalduseerder groter dan
kleiner worden.

Grootbloemig

KleinbJoemig

Kenia

E S arbeid
E S rente + afschrijvingen
S 3 overige

Zimbabwe

^

teertkosten

[ ^ energie
E 3 afleverkosten EU

Figuur 3.2 Gemiddelde kostprijzen vangroot- enkleinbloemige rozen van verschillende landen, afgeleverd op deEuropese markt
Bron:ETKO.
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3.4 Concurrenten breiden areaal aanzienlijk uit
Het gezamenlijk areaal roos in Israël, Kenia, Zimbabwe, Colombia en
Ecuadoristussen1990en1996gestegenmetbijna 1.600hanaar2.700ha.Het
Nederlandseareaalbleefindiezelfdeperiodevrijwelgelijk,circa900ha.Harde
groeierszijnKenia,Zimbabwe,Colombia en Ecuador.Behalve inColombia zal
ook indeperiode tot 2000 het areaal in deze landenfors groeien.Naarverwachting staat in hetjaar 2000 bij de vijf grootste concurrenten ten minste
3.250ha rozen(ziefiguur 3.3).

5000
4500 4000
3500 \3000
2500 2000
1500 h
1000 500 0
1990
Israël
Zimbabwe
Ecuador
-• • totaal

" " "

1996
Kenia
Colombia
Nederland

Figuur3.3 Ontwikkeling vanhetrozenareaalinconcurrentlanden
Bron:AIPHeninformanten,bewerktdoorETKO.
Niet alle rozenvandeconcurrenten komen op deEuropese markt.ColombiaenEcuadorzijnvooralopdeVerenigdeStatengericht.Degroeivande
vraag in deze markt kanechter hetteverwachten extra aanbod niet geheel
opvangen.Alsgevolgzullen meergrootbloemige rozenuit ColombiaenEcuadoropdeEuropesemarktwordenaangeboden.Kenia,ZimbabweenIsraëlzijn
wel vrijwel volledig op de Europese markt gericht. Bijna alle extra productie
door uitbreiding van het areaal zal op de Europese marktworden aangeboden.Infiguur3.4isweergegeven hoehetaanbodvanrozenuitdeverschillendeconcurrentlanden op de marktvande EU zich in5jaar heeft ontwikkeld.
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kostprijs kleinbioemige roosaanzienlijk lager

Figuur 3.5 Samenvatting bedreigingen vanuit de concurrenten
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HUIDIGE POSITIE NEDERLANDSEROZENTEELTENRICHTINGVAN DESTRATEGIE

4.1 Ongewijzigde koers:verder verlies importaandeel enforse daling
areaal
Deontwikkelingen indemarktenenbijconcurrenten hebbengrote gevolgenvoordeNederlandse rozensector. Doorgaanopdeoudewegzal leiden
tot opnieuw eenforsverliesvan marktaandeel en bovendientot een daling
vanhetareaal.DeNederlandsekweker isnietgerichtophet supermarktkanaal
enzaldaarterreinverliezen.Deconcurrentiestrijd inde discountsupermarkten
(lengte40tegenscherpeprijzen) kande Nederlandse roossowiesoniet winnen.Daarvoorishetverschilinkostprijstegroot.VoordeNederlandse kwekers
isdit dusgeen interessant kanaal.

4.2 Nederland dreigt kansen bijkwaliteitssupermarkten te laten liggen
Insupermarkten waar leveranciers niet alleen concurreren op prijs en
kwaliteit, maarook op detoegevoegde waarde die zekunnen bieden, heeft
Nederlandwel kansen.Maardedagprijzen,hetgebrekaanwil bijtuinders om
langetermijnafspraken te maken en de extra schakelvanèndeveiling èn de
groothandelvormenobstakelsomaandewensenvan kwaliteitssupermarkten
tevoldoen.Concurrentenkunnendatwelenwetendanookeengoede positie
indit kanaalte krijgen.Slagende Nederlandsetuinderserindegenoemde obstakelsteoverwinnen,danliggenervoldoende mogelijkheden omzichte onderscheidenvandeconcurrentie. Eenvoorbeeld hiervanishet kunnen waarmaken van een gegarandeerd lang vaasleven gekoppeld aan creatieve verkoopconcepten.

4.3 Nederlandkan Duitsebloemist helpen met herkenbare kwaliteit
Duitsebloemistenmoetenzichonderscheiden indemarkt Hunbehoefte
aangoede kwaliteit en informatie biedt Nederlandse leveranciers kansen om
zichteonderscheidenvandeconcurrentie.Hetgroot aantalkleine bloemisten
vormtechterweleenobstakelvoor direct contact.
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4.4 Businessplan stimuleert gerichte afzet
BusinessplanRoosiserop gericht de kansendie kwaliteitssupermarkten
biedente gaan benutten en bloemistente helpenmet herkenbare kwaliteit.
Acties zijn gericht op opstarten van kwekerspools en samenwerking met de
groothandel. Direct overgaan op samenwerking zalvoor velen eente grote
stapzijn.Daarom iserook aandacht voor activiteiten die kwekersondersteunen uiteindelijk destap naar samenwerking engerichte afzet te maken.Om
steedsnieuwe interessante mogelijkheden voorgerichteafzet opte sporen,is
hetvanbelang hetstrategisch marktonderzoek ookvoor anderelanden uit te
voeren.
Gerichteafzetiskiezen vooreenklantendezemeerwaardebieden

4.5 Kwaliteitsvoorsprong Nederlandse roossteeds minder
ZonderverderemaatregelenbehoortdekwaliteitsvoorsprongvanNederland binnenenkelejarentot hetverleden.Vandetopkwaliteit vande Nederlandseroosisdannietsmeerover behalveeenlangeresteellengte. Houdbaarheid, milieuvriendelijkheid en versheid zullenvergelijkbaar zijn met de Afrikaanseroos.DeNederlandse roosverliestzijnpositiealskwaliteitsproduct. Nu
alisdevoorsprongopconcurrenten minder groot.Destuurbare Nederlandse
teelt ende ruimecapaciteitvoor onderzoek enontwikkeling moeten het voor
Nederland mogelijk maken voorop te blijven lopenop hetgebiedvan kwaliteit.
De(Duitse)consumentwordt steeds kritischer over hoeerwordt geproduceerd.Hijheeft aandachtvoor milieu-enarbeidsomstandigheden, maaris
niet bereid daarvoor extrate betalen.Zuid-Amerikaanse enAfrikaanse kwekers proberen met keurmerken of aansluiting bij MPSdekritiek voor te zijn.
MetdeinvoeringvanMPSgeeftde Nederlandsesectoraanopdegoede weg
zijn.Minderinspanningopmilieugebiedvergrootdekansop milieuschandalen
viadepersaanzienlijk.Met MPSheeft Nederlanddemogelijkheidtelatenzien
dat zijeenactief milieubeleid voert.

4.6 Businessplan:Nederland ais leverancier van kwaliteitsrozen
HetBusinessplan Roosstreeft naareenbasiskwaliteitvanhet Nederlands
productdieduidelijk beter isdanvandeconcurrenten.Daarom moet er geïnvesteerdwordenininnovatiesop kwaliteitsgebied,doorhetverrichtenvanonderzoek, maarook door initiatieven vangroepen die grensverleggend bezig
zijn te ondersteunen. Eenvan die initiatieven is "sterrentelers" en "sterrenkeurmerk", dat alsdoel heeft de inwendige kwaliteit zichtbaar te maken en
de kwaliteitszorg bijtelers en handelte verbeteren.Het Businessplan streeft
ernaar een aantal nieuwe kwaliteitsnormen algemeente latengeldenenzal
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deelnameaanminimaalMPS-Bstimuleren.DeNederlandsekwaliteitssttrategie
zet inopversheid,houdbaarheid en milieuzorg.

4.7 Kansen voor stimuleren gebruik van rozen
DeEngelseconsumentzietderoosalseenmoeilijke bloem endenkt dat
dezemaar3dagenstaat.Het isdemeestgeliefde bloem,maarwordt niet het
meest gekocht. Voorlichting aan de consument en gegarandeerd vaasleven
kunnendeomzet vanrozen eenenorme pushgeven.
DeDuitseconsument istrendgevoelig.Ophet ogenblik isereensterke
voorkeur voor natuurlijk ogende producten. Hierop inspelen met producten
en promotiezaldeconsument zeker aanspreken.

4.8 Businessplan: consument collectief benaderen en via gerichte
afzet
Ineengroeimarkt alsde Engelsekancollectieve promotie deconsumptie
enormstimuleren.InhetBusinessplanwordt gestreefd naarcollectieve promotie over het gebruik van rozen op de Engelse markt. In verzadigde markten
wordthetinspelenopdeconsumentovergelatenaandedetailhandel,bijvoorkeur insamenwerkingsverbanden met Nederlandse exporteurs en kwekers.
4.9 Kloof in kostprijs kleinbloemig lengte 40 niet te overbruggen
Door eensterkegroeivan hetaanbod kleinbloemig zalde prijsdruk op
de kleinbloemige roosenormtoenemen.Voor Kenia enZimbabwe ishet lonendomaantevoerenzolangafleverkosten enarbeidskosten wordengoedgemaaktindeprijs.Bijeenprijsonderde15centzalhetvoorAfrika nietmeer
lonendzijnomnaar Europate exporteren.Dergelijke lage prijzen komen tot
nutoeeenenkelekeerinjulivoor.Erisdusweinigwatjaarrondleveringinde
weg staat. De Nederlandse groothandel signaleert dat het (winterseizoen
waarinmenvooralAfrikaansebloemenbetrektsteedslangerwordt.Dezeontwikkeling iszeerbedreigendvoordeNederlandse kweker, omdat het niet lonend isomalleen indezomer leveren.
Afrika richtzichnuvooral op lengte40.Opdeze lengte kan Nederland
deprijsconcurrentie nietaan.Hoesnelhetareaalkandalen wanneer eenzuidelijke concurrenteenkostenvoordeel heeft, isgeïllustreerd infiguur 4.1.
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Figuur4.1 Ontwikkeling van hetareaalroos, tomaat en anjer
Bron:CBS Landbouwtelling.
4.10

Nederland moet naar steeds langere lengtes kieinbloemig

Nualrichten Nederlandse kwekerszichsteedsmeerop langere lengtes
(lengte50of langer).Daardoor heeft deNederlandse kweker de concurrentie
enigszinsontlopeneniseenmeerprijsbovendievandeAfrikaanse rooshaalbaar(veilingprijsgemiddeld8centhoger).Alsdeprijsvankorterelengtesgaat
dalen,komt ook depositie in langere lengtes onder druktestaan.
Hetleverenvanlangere lengtesdoorAfrikazaldaartot een hogerekostprijspersteelleiden.Eenbelangrijk deel isextratransportkosten 0,2cent per
extra centimeter steel.Maar tegenover deze extra kosten staat 0,6 cent per
centimeterextraopbrengsten.Daarnaastzalomeenlangereroostetelenkoeling moetenworden aangebracht. Pas alsermeerdan ƒ130.000,-per hectare
wordengeïnvesteerdinkoeling,wordtdelangeAfrikaansekleinbloemigeroos
duurder dan de Nederlandse. Wat betreft kwaliteit zijn de Nederlandse en
Afrikaanserozenvergelijkbaar.Afrika brengt nugeen langekleinbloemige op
demarkt,omdat ze met korte kleinbloemige meerverdienen.Wanneer door
eenoveraanboddeprijzen inhet kortesegmentsterkdalen,zullenAfrikaanse
kwekersook inhetsegmentvandelangere kleinbloemige willen penetreren.
Met het aanplanten van hoogproductieve soorten als Frisco en Escimo
kandeNederlandsekostprijszolaagmogelijk gehoudenworden.Verder geldt
dat het kopiëren van eenproduct makkelijker isdan het kopiëren vanvaste
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relatiesmetafnemers.Langekleinbloemigerozenwordenvooralgekochtdoor
bloemistenenkwaliteitssupermarkten.Ommeerwaardete kunnenbiedenten
opzichtevandeconcurrentieuitAfrika,moetenzekerkwekersvanlangekleinbloemige zichbekwamen in gerichte afzet en het opbouwen van duurzame
relaties.

4.11

Weinigmogelijkheden inassortiment dat afwijkt van het Afri, kaanse

Behalvehetvariërenmetlengteheeftiederekwekerdemogelijkheidom
eenafwijkendassortimenttevoeren.Directeprijsconcurrentie wordtdanvoorkomen.Maarerblijft natuurlijk altijdeengrensaanwat afnemersvoor ietsafwijkendswillenbetalen.Afrikateelt overhetalgemeentop20-assortiment.Dit
is77%vandeveilingomzet in roos.Uitde gemiddelde prijzen vandetop 20
(32,2centin 1996)enhetoverigeaanbodblijktdatdetop 20gemiddeld 1 cent
beter betaaldwordt. Slechts5% van het aanbod levert een duidelijk hogere
prijsopvanmeerdan40cent pertak op.Voor een enkele kweker kanveilen
vanexclusieveproducteneengoedestrategie zijn, maarvoor desector vormt
hetgeenoplossing.

4.12

Businessplan:assortiment afstemmen op concurrentieverhoudingen

Het Businessplan streeft ernaar dat kwekers hun keuze voor klein- of
grootbloemigenhunkeuzevanvariëteiten meermaken in overeenstemming
met de concurrentieverhoudingen in de markt. Acties richten zich daarom
vooral op hetbetertoegankelijk makenvan relevante informatie.Met name
kwekersvankleinbloemige rozen moeten nagaan of zeecht ietskunnentoevoegenaanhunproductoftegenextreemlagekostenkunnenproduceren.Ervaringenmetandereproducten(anjer,tomaat) lerendatareaalsdalingendoor
kostprijsverschillen heelsnelkunnengaan.
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5. IEDERE ROZENKWEKER STAATVOOR
BELANGRIJKE KEUZE

5.1 Gerichte afzet of de vertrouwde weg
Elkerozenkwekerstaatindekomende5jaarvooreenbelangrijkekeuze:
doorgaan op deoude wegof kiezenvoor gerichte afzet door samenwerking
in de keten. Kiezen voor gerichte afzet betekent kiezen voor een groeiend
marktsegment,metdemeestekansenopeengoede concurrentiepositie voor
het bedrijf. Kiezenvoor deoudeweg isvertrouwd.

5.2 Steeds meer afnemers vragen maatwerk
Nietalleafnemerskunnengoeduit devoeten met het Nederlandse veilingsysteem.Deklok en bemiddeling 1)bieden maar een beperkt aantalmogelijkheden omhet productte krijgen.Zoishet bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk omeenproduct exclusiefte krijgen,zeergrote partijen te kopen,te werken met langdurige vasteprijzen,opspecificatiegeteelde productente kopen
vaneenvastegroepkwekers,ofdeproductenaltijdop eenandertijdstipgeleverdte krijgen.Omdatzowelgroot-alsdetailhandel zich moetenonderscheiden inde markt ishieraanwel behoefte.
Uit hetonderzoek komt naarvorendatde Nederlandse groothandel op
zoek isnaar logistiekevoordelenensomsook naarexclusiviteit. Dekwaliteitsdetailhandel,zoalswedieinEngelandaantreffen,zoekteenvastegroepkwekersdieopspecificatieteelt grote uniforme partijen levertvaneen constante
kwaliteit,enniet met dagprijzenwerkt. Bloemistenzoeken naarmanierenom
zichmethunaanbodteonderscheidenvansupermarkten.Desterkversnipperdestructuurvandebloemistenbranche maakt het echter moeilijk omvoor de
individuelebloemistenmaatwerkteontwikkelen.Deverwachtingisdatoplangeretermijneendeelvandebloemistenzichaaneensluit inwinkelformules en
gezamenlijk gaat inkopen.Doordebundelingvandevraagzijnzedaneeninteressante partner om maatwerk aante leveren.Afnemers hebben dusnu al
behoefte aankwekersdiehunproducten afzetten opeen manier die aansluit
bijhunafwijkende wensen.Naarverwachtingzaldie behoefte indetoekomst
alleen maartoenemen.
Afhankelijk vandesamenwerkingspartners enop wie de samenwerking
gerichtis.kangerichteafzeterheelverschillenduitzien (ziefiguur 5.1).Hetkan
indevormvaneenkweker die gericht afzetaaneengroothandel, waardoor
1)

Metbemiddelingwordtnietbedoeldlangetermijnafsprakenmetdegroothandel,diefinancieelviadeveilingwordenafgehandeld.Welwordt bedoeldkort
lopendeeneenmaligecontractenviabemiddeling.
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derozenminder handelingen ondergaan,wat dekwaliteitverbetert,enwaardoor logistieke voordelen ontstaan. Eenandere vorm issamenwerking van
kweker(s) met de groothandel, en/of met de marketingpoot van de veiling
(bijvoorbeeldMVAof Florpartners)omgerichtgroteklantenindedetailhandel
beterte bedienen.Maar ook anderevormen zijn denkbaar, alskwekersgroependiezelf devermarkting van hun merkproductter hand nemen of ook de
veredeling in desamenwerking betrekken. Inessentie gaat het erom dat de
productenendemaniervan leveren zodanig isafgestemd op dewensenvan
deklant dat hijhet ervaart alsmaatwerk mettoegevoegde waarde.Gerichte
afzetisdusniet:aande rozen een label hangen enhopen dat hetdoor afnemersgewaardeerd wordt.

5.3 Gerichte afzet levert veel voordelen op
Geslaagde gerichte afzet levert voor de klant duidelijk toegevoegde
waardeop.Hetdraagt eraanbijdat deklant (groothandel,detailhandel) zich
kanonderscheiden indemarkt,door lagere (logistieke) kosten,betere kwaliteit,exclusiviteit of door een uniek verkoopconcept.
Levertgerichte afzet ook ietsvoordegerichtafzettende kweker op?Gerichteafzet kaneen iets hogere prijsopleveren,maardat hoeft niet persé. Er
zittenveelanderevoordelen aan.Dieliggen inrisicospreiding oververschillendemanierenvanafzet en prijsvorming en ineenbetere uitgangspositie voor
continuïteitvanhet bedrijf.Gerichte afzet biedtdemogelijkheid meer marktinformatiete krijgen.Dit isvan groot belang bij dekeuzewelkevariëteit aan
te planten,maarook bijdedagelijksesturingvandeteelt.Gerichteafzetgeeft
eenstrategischevoorsprongomdatwensenvandeconsumentsneller doorkomen.
Eenbelangrijk voordeel ligt dusophetterreinvancommunicatie. Uitde
ervaring die al isopgedaan, blijkt dat bij gerichte afzet veelmeer informatie
wordtuitgewisseld,danviaverkoopvoordeklokofbemiddeling.Zodraerwat
aanhetproductmankeert,zaldegroothandelbellen.Bijinkoop opdeklok of
via bemiddeling zal hij devolgende keergewoon bijvaneenandere kweker
kopen.Bijgerichte afzet ishet nietzo makkelijk eenanderte vinden dieprecieshetzelfdeaanbiedt Hetloont danmeerdemoeite om evencontact opte
nemen met devaste leverancier.

5.4 Isieder rozenbedrijf geschikt voor gerichte afzet? .
Deafnemersvandegerichteafzet,dusdehandelofdetailhandel,stellen
bepaalde voorwaarden aanhun leveranciers,ledereafnemer eisteenzekere
partijgrootte,jaarrond beschikbaarheid,eenconstante kwaliteit eneenflexibele ondernemende houding. Dat laatste isbelangrijk omdat afnemers verwachten dat alles in het werk gesteld zal worden om aan hun vraag te voldoen.Slechtsenkelebedrijvenzijngrootgenoegomzelfaanallevoorwaarden
te voldoen. Kwekers die een kleiner areaal vaneencultivar hebben, kunnen
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samen met andere kwekers een pool vormen o m dejaarrond beschikbaarheid
en de partijgrootte te realiseren. Bijgerichte afzet ishet verstandig om niet alle kaarten op een afnemer te zetten en zo de risico'ste spreiden. Datkan betekenen dat bijvoorbeeld de helft vande productie voor de klok w o r d t aangeboden. Om ook voor deklok een goede prijsvorming te krijgen,moet het aanbod
dan in ieder geval nog zo groot zijn dat het binnen het grote blok geveild
wordt.

minimale partijgrootte
jaarrond beschikbaar
constante kwaliteit
flexibele ondernemende houding
Figuur 5.2 Voorwaarden vanuit degroot- en detailhandel

Bij een constructie waarbij de helft voor de klok w o r d t gebracht en de
andere helft direct w o r d t afgezet aan de groothandel geldt als richtlijn minimaal 1havaneen bepaalde variëteit. Deexacte minimumomvangvan het areaal van een variëteit isafhankelijk van de m i n i m u m p a r t i j g r o o t t e voor die variëteit o m in het grote blok te vallen. Bij directe afzet naar de detailhandel is
het noodzakelijk een pool t e vormen met gelijkgestemde kwekers om de gewenste partijgrootte te bereiken.

5.5

Is iedere handelaar of marktorganisatie e e n geschikte partner?

De keuze van samenwerkingspartners in de keten m o e t zorgvuldig gebeuren. Samenwerkingspartners kiesje voor een lange periode en bovendien
zullen zij een cruciale rol spelen in de afzet van het p r o d u c t Samenwerkingspartners moeten daarom aan een aantal voorwaarden voldoen (ziefiguur 5.3).
Naast een zekere gelijkgestemdheid ishet cruciaal dat bij alle partners de w i l
aanwezig iso m er ook daadwerkelijk voor te gaan. Dat betekent niet afhaken
als het een keer tegen zit en een paar stappen harder lopen als dat nodig is.

gericht op een langetermijnrelatie
betrouwbaar
wederzijds vertrouwen
bereidtot informatie-uitwisseling
goede resultaten indeafzetvan debetreffende producten
vergelijkbare visieop kwaliteit
Figuur 5.3 Voorwaarden aansamenwerkingspartners in de keten
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Deweg naarsamenwerking iseenlangemoeizameweg.Het kosttijd om op
elkaar ingespeeldte rakenenvertrouwen inelkaarte krijgen.Inhetstappenplan(hoofdstuk6)staanverschillende mogelijkheden om met samenwerking
in deketen eenbegintemaken.
Hierna komentwee specifieke marktstrategieën aan deorde.Zijvullen
gerichte afzet concreet invoor indeDuitseen Engelse markt.

5.6 Marktstrategie voor de Engelse markt
richten op de Engelsekwaliteitssupermarkten envergroten consumentenvertrouwen inroos penetreren metgoedeprijs-kwaliteitverhoudingengegarandeerdvaasleven
intensievesamenwerking metexporteur,werken met langetermijn contracten
pool van rozenkwekers
telen opspecificatieenjaarrond leveren
vooral geschiktvoor kwekerskleinbloemige rooslengte 50
Acties

Door wie

- pool van gelijkgestemde kwekers oprichten
- contact zoeken met Nederlandse exporteurs op Engelse
supermarkten
- businessplan gezamenlijk toespitsen op eigen groep
- partners kiezenvoor elkaar
- afspraken over gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld
betere info-uitwisseling, uitwerken betere kwaliteitsnormen, bewerken potentiële klanten
- consumentenvoorlichting over gebruik roos

- kwekers
- kwekerspool
- samenwerkingsverband
- idem
- idem
- BBH (collectief)

Figuur5.4 MarktstrategieEngelsemarkt
5.7 Marktstrategie voorde Duitse markt
richten op groothandelskanalen waar de bloemist koopt (bijvoorbeeld
cash-and-carryengrote lijnrijders)
aanbiedenvanonderscheidend kwaliteitsproduct (Holland quality roses)
minimaliseren kwaliteitsverlies in deketen door beperken fysiektransport
intensievesamenwerking metpoolvanexporteurs,afzet-en afnameverplichting
pool vanrozenkwekers
telen constant kwaliteitsproduct
vooralgeschiktvoor kwaliteitskwekers
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Acties

Door wie

- oprichten pool van kwaliteitsgerichte kwekers
- interesseren kwaliteitsgerichte Nederlandse groothandel met afzet aan Duitse bloemisten of inkoopkanalen
van deze bloemisten
- ontwikkelen kwaliteitsconcept verantwoorde productie
gekoppeld aanvaasleven en stevigheid (aansluiten bij
sterrensysteem groothandel)
- partners kiezenvoor elkaar
- afspraken over gezamenlijke activiteiten

- kwekers
- kwekerspool

Figuur 5.5 Marktstrategie Duitse markt
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- samenwerkingsverband
- idem
- idem

6.

PLANVAN AANPAK

HetdoelvanhetBusinessplanisdeconcurrentiepositie ende rentabiliteit
vande Nederlandse rozenteeltteverbeteren.Omdatte bereikenstaan in het
Businessplanvierstrategischethema'scentraal:gerichteafzet,(basis)kwaliteit,
consument en kostprijs kleinbloemigeroos.Inhoofdstuk 4isde problematiek
uitgebreid geschetstenaangegevenwelke richting perspectief biedt.Hetplan
van aanpak werkt de gekozen strategische richting uit in een stappenplan.
Kwekers,handelarenenanderebetrokkenen dienen dezestappen opte pakkenmet het doel het plante realiseren.

6.1 Stap 1: oprichten kleine vervolgcommissie Businessplan Roos
Doel:

bewakenvandevoortgangvandeimplementatievanhetBusinessplanRoos.

Aanpak: uit de begeleidingscommissie en de NTS-commissies een kleine
groepsamenstellendieperiodiekoverlegtenvervolgens activiteiten
ter implementatie van het businessplan initieert, stimuleert en de
voortgang controleert.

6.2 Stap 2: opstarten van 2pioniersgroepen van rozentelers op "Engelse supermarkt'' en "Duitse bloemist"
Doel:

1. eigenmakenvanontwikkelingen indebetreffende markt door
bestuderingvanhetbusinessplanengesprekken met enexcursiesnaar handelaren,inkoperssupermarkten, enzovoort;
2. voorbereiden enverzorgen vaneen presentatie van bevindingen aancollegatelers;
ziestap 3.

Aanpak: tweegroepenvancirca 10telersvormen.Samensmedendeelnemers
tot eenteam,begeleidingvan "pionierswerk" indemarkt enassisteren bijdevoorbereiding van presentaties.
Wanneer: uitgevoerd indecember 1997-februari 1998.
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6.3 Stap 3: presenteren van het businessplan aan alle rozentelers
Doel:

informatie-overdracht, bewustwording,confronteren metdenoodzaaktot makenvankeuzenovertoekomstige afzet,mobiliseren tot
deelname aan vervolgactiviteiten.

Aanpak: presentatie door pioniergroepen aan alle rozenkwekers verdeeld
over 2regio's.Door de pioniergroepen te latenvertellen over hun
, bevindingenwordteenbruggeslagentussenonderzoeken praktijk.
Naeenplenairgedeeltevolgteenintensievekennismaking metvervolg activiteiten door deze aande ordete stellen in verschillende
workshops.Tijdensde bijeenkomst mogelijkheid bieden voor deelnameaanvervolgactiviteiten.
Wanneer: april 1998.

6.4 Stap4a: opzetten van ketengroepen: cluster- en ketenvorming
gericht op specifieke afzetkanalen en afnemers
Doel:

samenbrengen vanclustersvantelers,enkele handelaren en/of inkoper.Communicatie intweerichtingenopstartenoverwederzijdse
behoeften enverwachtingen.Formulerenvanenwerken aanactiepunten,bijvoorbeeld "beterehoudbaarheid",terugbrengenomverpakken,betere informatie-uitwisseling, samenwerken bij het voorbereidenvanacties.

Aanpak: training in het opstellen vaneen eigen businessplan en ketenvorming.Samenbrengen van clustersvantelers, handelaren en inkopers,begeleidenvandeverkenningsfase,stimulerenvan het proces
van "kiezenvoorelkaar" en "gezamenlijke actieondernemen".Rol
vooradviseur in het procesvancreërenvanvertrouwen, openheid
ensamenwerking.Rolvooreen(gezamenlijke) productmanager om
handenenvoetente geven aanmarktconcepten.
Wanneer: vanaf maart 1998.

6.5 Stap4b: aansluitenbij initiatief "sterrentelers" en "sterrenkeurmerk"
Doel:

inwendige kwaliteit zichtbaar makenenkwaliteitszorg verbeteren.

Aanpak: aansluitenbij initiatieven dieopditterrein lopen.Voordelen inzichtelijk maken.Roosalspilotsector. Gezamenlijk eenclassificering opstellen meteisenaanhoudbaarheid(onderanderereferentietoets),
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milieuzorg (MPS),enproductkwaliteit. Kwaliteitsonderzoek aanst
ren. Consequent keuren.
Wanneer: zodra aansluiting mogelijk is.

6.6 Stap4c: herhalen onderzoek voor andere markten
Doel:

opsporen interessante product/markt-combinaties inandere marl
ten om met gerichteafzet te bedienen.

Aanpak: ontwikkelen handleiding/kader voor onderzoek naar wensen e
eisenvangroepen afnemers(consumenten,bedrijven, detaillisten
hunpositionering indemarkt,depositievandeNederlandse roe
bij die afnemers en de potentie van het marktsegment. Gebrui
door indie markt geïnteresseerde telersenhandelaren.Te begir
nen bij bijvoorbeeld Oost-Europa.
Wanneer vanaf maart 1998.

6.7 Stap4d: ontwikkelen ondersteunend instrument voor assorti
mentkeuze
Doel:

ondersteunen(klok)telersbijassortimentkeuzedoorinformatieove
vraag en aanbod beschikbaartemaken.

Aanpak: vaststellen relevante informatie voor variëteitkeuze, bijvoorbeek
ontwikkeling van het areaalbijconcurrenten,ontwikkeling areaa
inNederland,prijsontwikkeling,levenscyclusvanhetproduct trend
informatie,ontwikkelingen bijdeconsument,ontwikkeling vande
tailhandelskanalen eneigenschappenvanvariëteiten (resultaat re
ferentietoets,wel/nietgeurend,houdbaarheid,kleur, productiviteh
enzovoort). Opzetten beslissingsondersteunend systeemvoor kwe
kers, met aandacht voor hetjaarlijks up-to-date houden van hel
systeem.
Wanneer: vanaf maart 1998.

6.8 Voor meer informatie
Meer informatie overde markt enconcurrenten isvoor geïnteresseerde
vakgenoten opte vragen bij het Productschap Tuinbouw. Wilt u betrokken
worden indeactiviteitenvan het Businessplan neemdancontact op met Mathijs Beelen(LTOGroeiservice 0297-392684).
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6.9 Geraadpleegde bronnen
Voor deanalysevande markt isintensief gebruikgemaakt vande informatiediebij hetPTenbij BBHbeschikbaar is.Daarnaast zijn interviewsgehoudenmetDuitsegroothandelaren eninkopersvansupermarkten.Deinformatie
over de Engelse markt isverdiept met de onderzoeksresultaten van Produce
Studies.Voor een uitgebreid overzicht van gebruikte bronnen bij de analyse
vanconcurrentenziehetachtergrondrapport. Hierinstaatallegebruikte literatuur endegeraadpleegde personenvandeveredeling,vermeerdering,veiling
enuit het onderzoek. Deinformatie en analyse isgecheckt inworkshops met
kwekers,veiling en handelaren en in de begeleidingscommissie.
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