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Samenvatting
Franse importeurs lovend over Nederlandse bloemen en potplanten
Wel bezorgdheid over grootschaligheid in Nederland
De Franse importeurs van snijbloemen en potplanten zijn zeer te spreken over de
bloemkwekerijproducten uit Nederland. De importeurs verwachten dat het dominante aandeel van
Nederland in hun aankopen de komende jaren stabiel zal blijven en mogelijk zelfs iets zal toenemen.
Niet alleen doen Nederlandse bloemen en potplanten het goed bij de Franse importeurs, ook bloemen
uit Kenia, Colombia, Ecuador en Ethiopië hebben volgens de importeurs marktaandeel gewonnen. De
Franse bloementelers zijn de grote verliezers door opvolgingsproblemen en verouderde
teelttechnieken. Daarentegen timmeren Franse potplantentelers wel aan de weg met het leveren van
kwaliteit. Ook Spanje komt met steeds betere potplanten op de Franse markt. De Franse importeurs
van bloemen en planten zijn nog wel bezorgd dat door de Nederlandse grootschaligheid er minder
ruimte is voor flexibiliteit op het gebied van prijzen, hoeveelheden en service. Ook kunnen ze moeilijk
aan ‘fair trade’ bloemen en planten komen, zo blijkt uit het onderzoek.
Assortiment en ontwikkeling
De belangrijkste snijbloemen (op basis van waarde) die de importeurs verkopen zijn rozen en lelies.
Chrysanten en tulpen volgen. Importeurs hebben nu meer verschillende variëteiten snijbloemen in hun
assortiment dan 5 jaar geleden, om het eigen bedrijf onderscheidend te houden van de concurrentie.
Of soms vanwege de gewijzigde voorkeuren van de klant en de (eind)consument. Maar ook het
slechte(re) economische klimaat wordt als oorzaak voor een verschuiving van de marktvraag naar
goedkopere basisproducten genoemd.
Phalaenopsis is de belangrijkste kamerplant voor de Franse importeur (op basis van waarde). Het
aantal soorten kamerplanten is volgens de Franse importeurs niet echt veranderd in de afgelopen 5
jaar. Sommige importeurs hebben hun assortiment kamerplanten aangepast om in lijn te blijven met
de actuele voorkeuren en trends, anderen lijkt het hiervoor te ontbreken aan dynamiek en innovatie.
De importeurs willen meer dynamiek in de markt, zodat ze de verkoop van en naar hun klanten kunnen
(blijven) stimuleren. Het lijkt dat er minder innovaties of (grote) veranderingen zijn op het niveau van
kamerplanten dan bij snijbloemen (Phalaenopsis uitgezonderd).
Economische crisis levert kansen
Het onderzoek is in mei 2009 uitgevoerd, tijdens een internationale economische crisis. De impact
hiervan lijkt verschillend te worden beleefd. Sommige importeurs melden eerder een positieve
verandering, of in ieder geval een situatie van weinig concrete invloed op hun business. Anderen
vinden de duurdere producten in het assortiment
momenteel moeilijker te verkopen en geven aan dat bloemisten hun inkoop beperken tot een
minimum. Het vertrouwen is vrij groot dat de Franse markt van bloemen en planten in de nabije
toekomst stabiel zal blijven. De kleinere bedrijven zullen het wellicht moeilijker krijgen, maar dat levert
extra kansen op voor de meer professionele, dynamische (grotere) importeurs. Het lijkt dat de crisis
geen impact heeft op hun inkopen uit Nederland. De meeste importeurs verwachten dat het aandeel
van Nederland in hun inkopen de komende drie jaar vrij stabiel zal blijven, een aantal denkt zelfs meer
te gaan inkopen uit Nederland.
Nederlandse leveranciers domineren
Nederland domineert de markt wat betreft de aanvoer van snijbloemen en is volgens veel importeurs
in de afgelopen jaren alleen maar in belang toegenomen. Er is een grote waardering voor de
Nederlandse kwekers en leveranciers. Ze worden unaniem gerespecteerd en bewonderd voor de
productkwaliteit, uniformiteit en het zeer brede en diepe assortiment dat vrijwel direct beschikbaar is.
Ook andere aspecten zoals verpakking, logistiek en innovatie worden sterk gewaardeerd. Er heerst bij
de importeurs wel enige bezorgdheid dat er door de grootschaligheid en het belang van de
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Nederlandse sierteeltindustrie geen of in ieder geval steeds minder plaats is voor flexibiliteit op het
gebied van prijzen, hoeveelheden en service.
Een aantal importeurs noemt Frankrijk als belangrijk (herkomst)land. Als derde land wordt Italië
genoemd. Er zijn een aantal ‘kleinere’ landen die in belang zijn toegenomen: Kenia, Colombia, Ecuador
en Ethiopië. Dit heeft vooral te maken met de lage lonen, klimaat of rechtstreekse levering.
Frankrijk is de belangrijkste verliezer van de afgelopen jaren: er zijn steeds minder Franse kwekers
(oude kwekers stoppen, geen opvolging door een jongere generatie); de lokale Franse productie van
snijbloemen is minder geïndustrialiseerd dan de Nederlandse; loonkosten en sociale lasten zijn hoog
en de stijgende energiekosten hebben een belangrijke invloed op de concurrentiekracht. Verder noemt
men kwaliteitsissues, ouderwetse teelttechnieken en kassen.
Ook voor kamerplanten is Nederland (zeer) dominant. Andere herkomstlanden zijn: Frankrijk, Spanje,
Italië en in mindere mate Denemarken, Duitsland en België. Er zijn weinig verschuivingen zichtbaar
wat betreft het belang van productielanden. De lokale productie van kamerplanten kan concurreren
wat betreft kwaliteit, doordat Franse planten vaak beter afgestemd zijn op het lokale klimaat dan via
kunstlicht geproduceerde planten uit het buitenland. Het Franse product is wel duurder, maar heeft
het voordeel dat er minder transportkosten zijn. Spanje zou het recent beter doen op het gebied van
kamerplanten: de transportafstand is beperkt en de kwaliteit is voor bepaalde producten gestegen,
doordat de kwekers zich meer specialiseren. Minder goed gaat het met Denemarken door relatief hoge
prijzen.
De concurrentie van de ‘flying Dutchmen’ lijkt niet heel bedreigend te zijn. Er wordt geschat dat zij
momenteel een marktaandeel van 20% tot 30% hebben. Vanwege de hoge brandstofprijzen die hun
winstgevendheid beperken en het feit dat ze niet continu actief en vaak ook weinig professioneel zijn,
worden ze niet als belangrijke bedreiging gezien.
De belangrijkste bedreiging voor de Franse importeurs is dat Nederlandse leveranciers de
‘tussenhandel’ overslaan en rechtstreeks verkopen aan tuincentra, supermarktketens, maar ook aan
bloemisten. Internet en online bestellen hebben deze ontwikkeling versneld. Voor bloemen is dit meer
zichtbaar dan voor planten.
Transport
De kosten van transport bedragen 10% tot 35% van de inkoopprijs van de bloemen en planten. Volgens
enkele importeurs zijn de transportkosten voor bloemen iets lager dan voor planten. De (relatieve)
transportkosten zijn afhankelijk van de waarde, de grootte van de producten, het totale volume en het
seizoen (hogere kosten in de zomer).
Meer dan de helft van de importeurs heeft wel eens een probleem met transport en/of levering. Het
grootste probleem zijn te late leveringen (vooral tijdens de groupage transporten). Andere problemen
die zich wel eens voordoen zijn, communicatieproblemen, slechte service, verkeerde hoeveelheden,
bloemen/planten in slechte staat of in een slechte verpakking, gebrek aan specialisatie in het transport
van bloemen en planten.
Internet is mooi, persoonlijk contact ook
Voor de importeurs speelt internet een steeds prominentere rol bij de inkoop van bloemen en planten.
Zij zien duidelijk een voordeel en een belangrijke toegevoegde waarde van dit medium, o.a. door de
beschikbaarheid van productfoto’s en andere informatie, zoals up-to-date prijzen,
verpakkingsgroottes, naam van de kweker, facturen, etc. De telefoon/fax en het directe persoonlijke
contact blijven echter heel belangrijk voor het opbouwen van een relatie en flexibiliteit ten aanzien
van de prijs. Communicatie is blijkt niet altijd eenvoudig te zijn, vanwege de taalbarrière of door het
gebrek aan persoonlijk contact. Bovendien mag het internet mag geen gevaar betekenen voor hun
positie als tussenpersoon.
Bloemist is belangrijkste verkoopkanaal
Bloemisten zijn de belangrijkste klantgroep voor importeurs van snijbloemen (50 tot 100% van hun
omzet). Straatmarkten zijn ook relatief belangrijk (10 tot 50% van hun omzet). Bij de importeurs van
kamerplanten vormen bloemisten (30 tot 100% van omzet) en tuincentra (tot 65% van omzet) de
belangrijkste klanten. Voor de meeste importeurs zijn er in de laatste 3 jaar geen grote veranderingen
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waarneembaar wat betreft het type klant dat ze bedienen. Een aantal importeurs hebben om
commerciële redenen wijzigingen in hun klantenbestand doorgevoerd:
 Een verschuiving van tuincentra naar bloemisten (minder strenge leveringsvereisten en
minder prijsgevoelig);
 Een verschuiving naar “high-end” designer/bloemist (meer gericht op kwaliteit en niet alleen
op prijs/volume);
 Een verschuiving van het bloemisten- naar het supermarktkanaal om meer volume/omzet te
kunnen realiseren.
De importeurs vinden dat ze momenteel aan de meeste klantenbehoeften kunnen voldoen: de
gevraagde producten leveren met de juiste kwaliteit voor een correcte prijs en binnen de afgesproken
termijn. Heel af en toe krijgen ze moeilijke verzoeken, bijvoorbeeld: producten buiten het seizoen, “fair
trade” producten, scherpe of onmogelijke levertermijnen, bepaalde gevraagde kortingen of
betalingsvoorwaarden of specifieke kleuren (pastels, crème, zwart).
Verkoopmarge voor planten hoger dan voor bloemen
De gehanteerde verkoopprijs is een simpele optelsom van inkoopprijs, transportkosten en een vaste
marge. Er is een aantal importeurs die een zekere mate van flexibiliteit in de marge inbouwen door de
verkoopprijs te verhogen indien er zich een kans voordoet, of deze te verlagen als het nodig is om de
producten te kunnen verkopen. De gemiddelde verkoopmarges voor snijbloemen liggen tussen 20% en
30%, voor kamerplanten liggen deze tussen 50% en 100%. Alleen voor tuincentra of supermarkten
liggen de marges op kamerplanten in de regel iets lager.
Fair Trade
Er is bij de importeurs een groeiende belangstelling voor ‘fair trade’ bloemen en planten, ook al is er
momenteel weinig marktvraag naar. De importeurs vinden deze producten moeilijk te verkrijgen.
Bovendien zijn de prijzen hoger en neemt het transport vanuit de ‘fair trade’ landen meer tijd in beslag
vanwege de grotere afstanden.
Informatie
Franse importeurs gebruiken verschillende informatiebronnen om op de hoogte te blijven (vakpers,
internet, mond-op-mond, leveranciers/exporteurs, newsletter van Bloemenbureau Holland, fax, email,
telefoon en vakbeurzen zoals “Salon du Végétal” in Angers en de “Hortifair”). De belangrijkste redenen
om naar beurzen te gaan, zijn nieuwe trends, nieuwe kleuren, nieuwe variëteiten, nieuwe
presentatievormen (voor bloemisten) en persoonlijk contact met leveranciers. De importeurs zijn
tevreden met de informatie die beschikbaar is voor hen. Enkele importeurs van Nederlandse
kamerplanten vinden dat ze onvoldoende informatie krijgen.
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1 Inleiding
Op verzoek van Bloemenbureau Holland heeft Productschap Tuinbouw een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd onder 16 Franse importeurs van (Nederlandse) bloemen en planten. De interviews hebben
plaatsgevonden op het bedrijf van de respondenten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke interviews, is
eerst een telefonische screening uitgevoerd.

1.1

Achtergrond van het onderzoek

Frankrijk is van oudsher een zeer belangrijke markt voor de afzet van Nederlandse bloemen en planten.
Binnen dit onderzoek wordt geprobeerd om (o.a.) de volgende vragen te beantwoorden: hoe kijken
Franse importeurs tegen Nederland aan als productie-, maar ook als doorvoerland van bloemen en
planten? Welke producten zijn belangrijk? Hoe ‘scoren’ andere productielanden?Welke relevante
ontwikkelingen zien zij en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

1.2

Doelstelling van het onderzoek

Doelen van het kwalitatieve onderzoek kunnen als volgt worden omschreven:



1.3

enerzijds na te gaan welke structuur, ontwikkelingen en koopgedrag importeurs en
groothandelaren van Nederlandse bloemen en planten in Frankrijk hebben;
anderzijds inzicht te verkrijgen in de gebruikte inkoopkanalen van Franse importeurs met de
daarbij behorende evaluatie. Tevens dient duidelijk te worden hoe de importeurs de toekomst
zien, wat zijn mogelijke wensen en ideeën voor de toekomst en hoe kijkt men naar de toekomst
wat betreft de verkoopverwachting. Maar ook dient antwoord gegeven te worden op vragen als
het belang van het land van herkomst, beschikbaar assortiment, informatie voorziening en behoefte.

Toelichting op het onderzoek

Er is gekozen voor het vrije, individuele diepte-interview om de discussiepunten zo open en exploratief
mogelijk te benaderen. De resultaten verkregen uit het ene interview zijn ter verdere verdieping
voorgelegd in de daaropvolgende interviews. In totaal zijn 16 interviews van elk circa 60 minuten
gehouden en verdeeld over 6 regio’s (Lille, Toulouse, Marseille, Nantes, Lyon en Parijs). De selectie van
bedrijven is uitgevoerd op basis van een adresbestand met adressen van de grotere Franse importeurs
van (Nederlandse) snijbloemen en kamerplanten.

© Productschap Tuinbouw
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1.4

Interpretatie onderzoeksgegevens

In kwalitatief onderzoek gaat het om achterliggende motivaties van de respondenten in kaart te
brengen. Deze methode wordt vooral toegepast wanneer een bepaalde diepgang in de informatie
gewenst is. Kwalitatief onderzoek stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in de (emotionele) drempels,
knelpunten, attitudes, percepties, wensen en behoeften van de respondenten. De resultaten zijn
statistisch niet voldoende onderbouwd om ‘harde’ uitspraken te doen.
Er is gebruik gemaakt van een adresbestand met uitsluitend Franse importeurs die al een bepaalde
relatie hebben met Nederland op het gebied van bloemen en planten en al uit Nederland importeren.

1.5

Indeling rapport

Dit rapport geeft in samenvattende zin de belangrijkste resultaten weer.
In het tweede hoofdstuk wordt allereerst kort een omschrijving van de deelnemers gegeven en het
kader omschreven van de tijdsgeest die op moment van onderzoek gaande is. Vervolgens wordt in het
derde hoofdstuk stilgestaan bij het assortiment van de importeur en de ontwikkeling in het
assortiment. De inkoopstrategie is onderwerp van het vierde hoofdstuk en in hoofdstuk vijf wordt de
distributiestrategie behandeld. Het zesde hoofdstuk handelt over de verkoopstrategie en hoofdstuk
zeven over de communicatiestrategie. In hoofdstuk 8 wordt, op basis van dit onderzoek, de
concurrentieanalyse geschetst. In het negende en laatste hoofdstuk staan de conclusies en
aanbevelingen vermeld.

12

Productschap Tuinbouw ©

© Productschap Tuinbouw

13

14

Productschap Tuinbouw ©

2 Het kader
In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte omschrijving van de deelnemers gegeven en vervolgens het
kader omschreven van de tijdsgeest die op moment van onderzoek gaande is.

2.1

Omschrijving deelnemers

Zoals vermeld zijn 16 interviews ter plaatse gehouden. Hiervoor zijn in 6 regio’s met 16 verschillende
groothandelaren/importeurs gesprekken gevoerd (Lille, Toulouse, Marseille, Nantes, Lyon en Parijs).
Negen deelnemers importeren hoofdzakelijk snijbloemen en 5 handelen hoofdzakelijk in
kamerplanten. Bij twee importeurs is de verhouding ongeveer 50-50. Zes importeurs hebben eigen
productie (lelie, roos, Alstroemeria, Antirrhinum, violen, pioen, Primula, Begonia, Poinsettia, Geranium,
Azalea, Hibiscus, Dipladenia, Hydrangea, Impatiens, Cyclamen en Gerbera).
Vier importeurs hebben naast import- ook exportactiviteiten, naar landen als Spanje, België,
Nederland, ‘Corsica’, Polen en Oekraïne.
In 8 van de gevallen is gesproken met de directeur-eigenaar en in 5 gevallen met de bedrijfsleider. In de
overige gevallen is gesproken met het hoofd inkoop.
Over het algemeen bestaan de importeurs redelijk lang: 9 importeurs doen dit werk al meer dan 20
jaar (waarvan 4 al meer dan 40 jaar!). Twee importeurs zijn relatief kort begonnen (2 jaar in business).
De meeste importeurs (9 in totaal) beschikken over 1 locatie. De andere importeurs of 2 of meer (met
een maximum van 5 verschillende locaties).
Tot slot is gevraagd aan de importeurs om aan te geven in welke categorie van jaaromzet zij geplaatst
kunnen worden. Vier importeurs zetten 2 miljoen euro (of minder) per jaar om. Vijf importeurs vallen
in de categorie tussen de 2 en 5 miljoen en 4 importeurs zetten tussen de 5 en 10 miljoen euro per jaar
om. Een importeur komt ruim boven de grens van 10 miljoen euro omzet per jaar uit.

2.2

Impact van huidige economische situatie lijkt erg beperkt

Het onderzoek is uitgevoerd in de context van een internationale economische crisis (voorjaar 2009).
Wat betreft de groothandel van bloemen en planten, lijkt deze crisis echter niet iedereen op dezelfde
manier te beïnvloeden. Sommige van de ondervraagde Franse importeurs melden zelfs eerder een
positieve verandering, of in ieder geval een situatie van weinig concrete invloed op hun business.
Enkele anderen geven dan weer een omzetdaling tot 50% aan of andere duidelijke gevolgen, zoals
meer aanvragen voor uitstel van betaling of faillissementen bij bloemisten. Een aantal van de
importeurs zegt dat de duurdere producten in het assortiment momenteel moeilijker te verkopen zijn
en dat bepaalde bloemisten de aankopen tot een minimum beperken.
Wat bovenstaand betreft is er geen duidelijk verschil tussen de twee segmenten: snijbloemen en
kamerplanten.
“Ik kan niet zeggen dat er een sterke daling merkbaar is.”
“Nee, niet echt. De recessie is niet voor iedereen.”
“Onze omzet is blijven groeien. De grootste impact hebben we gemerkt op het vlak van totale
waarde van een gemiddelde inkoop. Tien jaar geleden konden we enkele heel dure producten
verkopen. Maar nu wordt dat moeilijk, zelfs al gaat het om een heel origineel of exclusief
product. Boven een bepaalde prijs wordt het gewoon zeer moeilijk.”
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“De economische situatie heeft een weerslag op onze verkoop. Onze klanten reduceren hun
aankopen en beperken zich strikt tot een voorbereide lijst van producten die ze echt nodig
hebben. Ze laten het bij zichzelf niet toe om ‘verleid’ te worden bij het zien van bloemen.”
“Natuurlijk heeft de recessie ons geraakt. We merken een significante daling qua orders.
Bloemisten nemen uitsluitend het strikt noodzakelijke.”
“Sinds november vorig jaar merken we een omzetdaling van 20%.”
“De koopkracht en het bestedingsniveau is gewoon erg gedaald. De mensen hebben minder geld.
Ik zou zeggen dat er een daling van minstens 50% is.”

2.3

Crisis heeft geen verhoogde impact op inkopen uit Nederland

Met uitzondering van één respondent, zijn alle importeurs unaniem over het feit dat er wat betreft de
economische crisis geen verschil is met betrekking tot het land van inkoop van de bloemen en/of
planten. Wanneer de importeurs een daling melden ten gevolge van de crisis, dan wordt steeds
verwezen naar een totale impact, dat wil zeggen over alle landen heen.
“Alle producten kennen een daling. Het is niet zo dat bepaalde landen een kleinere of grotere
daling kennen.”
“Er is niet zozeer een verschil tussen de landen, maar wel meer wat betreft prijsniveau: de
duurdere producten hebben het extra moeilijk.”
“Nederland lijdt onder de crisis zoals alle andere landen.”
“Alle producten lijden eronder. Het heeft niets te maken met het land van inkoop.”
“Er zijn gewoon minder orders in het algemeen.”
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3 Assortimentsstrategie
In dit derde hoofdstuk wordt ingegaan op het assortiment bloemen en planten dat wordt ingekocht
(en verkocht) en welke ontwikkelingen daarin zijn geweest.

3.1

Roos en lelie belangrijkste bloemen

De belangrijkste snijbloemen (op basis van belang in termen van waarde) die door de importeurs
verkocht worden, zijn rozen en lelies. Chrysanten en tulpen volgen.
Belangrijkste snijbloemen
Roos
Lelie
Chrysant

Aantal importeurs uit steekproef
(van 16)
11
8
5

Tulp
“Fleurettes” (kleine veldbloemen zoals gips, Solidago,
etc.)
Gerbera

5
3
3

Pioen
Anjer
Cymbidium

2
2
2

Alstroemeria
Seizoensbloemen
Anemoon

1
1
1

Mimosa
Lelietje-van-dalen
Hydrangea

1
1
1

Exotische bloemen
Amaryllis

1
1

3.1.1
Veranderingen assortiment bloemen ten behoeve van groter onderscheid
Relatief veel importeurs spreken over bewuste, specifieke veranderingen qua assortiment snijbloemen,
die de laatste vijf jaar zijn doorgevoerd: als een manier om het verschil te maken en te onderscheiden
ten opzichte van de concurrentie. Of soms uit noodzaak vanwege de gewijzigde voorkeuren van de
klant en de (eind)consument.
Anderen vermelden opnieuw het slechtere economische klimaat als de oorzaak voor een verschuiving
van de marktvraag naar goedkopere basisproducten en dus een noodzakelijke verandering (i.c.
vernauwing) in het assortiment als gevolg daarvan.
“Eigenlijk is alles continu in beweging, maar ik kan niet zeggen dat er drastische veranderingen
zijn geweest. Er zijn nieuwe soorten. Anderen die verdwijnen. Maar globaal genomen, blijft het
totaal aan soorten ongeveer hetzelfde.”
“Ons assortiment verandert voortdurend. Je moet met de tijd mee. Er zijn altijd nieuwe vormen,
kleuren, nuances: zwart, bordeaux, crème, dieprood, oranje, etc.”
“We bieden nu kortere bloemen aan. Niet meer zo lang. Kortere bloemen zijn ‘in’. We verkopen
bijvoorbeeld minder gladiolen of rozen met lange stelen.”
“We verkopen meer snijgroen.”
“We bieden specialiteiten aan om het assortiment te verbreden en onszelf te differentiëren van
de concurrentie.”
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“We verkopen niet meer dezelfde producten als vroeger, omdat de nieuwe generatie bloemisten
niet meer op dezelfde manier werkt. Zij willen heel graag nieuwe soorten, nieuwe types. We
verkopen dus veel minder zonnebloemen of traditionele lelies. Alles gaat mee met de trends van
de tijd.”
“Ja, ons aanbod is veranderd, maar dat waren meer algemene trendwijzigingen over de laatste
10 jaar. Zo is de knopgrootte van de bloemen veranderd. We hebben nu grotere knoppen, grotere
bloemen. Ook is er een algemene tendens naar basisproducten, dus is ons assortiment minder
breed geworden.”
“Geen echte veranderingen, maar het hangt af van wat de leveranciers beschikbaar hebben. We
proberen voor de beste prijs in te kopen voor onze bloemisten. Ik bied zowel ‘high-end’ als ‘lowend’ aan, maar sinds november vorig jaar wil zowat iedereen inkopen voor de laagste prijs. Er
zijn heel weinig speciale wensen of verzoeken.”

3.2

Veranderingen in het aantal soorten snijbloemen bij importeur

De meningen van de Franse importeurs zijn behoorlijk verdeeld als het gaat over eventuele wijzigingen
in het aantal soorten snijbloemen dat door hen wordt afgenomen: van ‘stabiel’ tot ‘grote wijzigingen’.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een aantal importeurs weinig of geen onderscheid ziet tussen
de termen ‘soort’ (‘species’) en ‘variëteit’ (‘variety’).
“Dat is zeer stabiel. Ik focus op de producten die het best afgestemd zijn op de wensen van mijn
klanten.”
“Nee, de grootste wijzigingen waren 10 of 15 jaar geleden.”
“Ongeveer 10% van het assortiment wijzigt van jaar tot jaar. En er zijn er die verdwijnen en niet
vervangen worden, dus er is een daling van het aantal soorten.”
“Gemiddeld hebben we 2 tot 3 nieuwe variëteiten per week. We hebben ongeveer 500
verschillende rozen, 50 lelies. We passen ons aan de vraag van de markt aan. Klanten worden
steeds veeleisender. Met de nieuwe teelttechnieken worden er ook steeds meer hybriden
ontwikkeld. Dus het aantal stijgt.”
3.2.1
Aantal variëteiten per soort neemt toe
Voor sommige importeurs is het niet altijd even duidelijk wat het verschil is tussen soort en variëteit.
Bij de groep importeurs die wel een duidelijk onderscheid kan maken, kan vastgesteld worden dat de
meeste importeurs de indruk hebben dat het aantal beschikbare variëteiten duidelijk gestegen is. Er
wordt hierbij specifiek verwezen naar de roos en in mindere mate ook naar de lelie. Veel mogelijke
verklaringen worden niet vermeld. Er is een aantal opmerkingen genoteerd over een betere
beschikbaarheid/toegang van bepaalde lijsten op het internet.
“Het aantal variëteiten is stijgend. Er zijn veel nieuwe ‘rooshybriden’. Vroeger hadden we er 15,
nu 150. Eigenlijk weten we niet precies wat we ermee moeten.”
“Dit is duidelijk stijgend. Vooral voor de roos. Vroeger veranderde een variëteit om de 3 tot 4 jaar.
Nu zijn er ieder jaar nieuwe variëteiten. Soms moeilijk om bij te houden.”
“Moeilijk te zeggen, maar volgens mij toch wel een stijgend aantal variëteiten. Wellicht meer
dan soorten.”
“Er zijn meer variëteiten qua vorm of kleur. Er is ook meer originaliteit, zoals de tweekleurige
roos, grotere bloemen. Ook bijv. de Avalanche-rozen die duidelijk van vorm zijn veranderd.”
“De rozen zijn kleurrijker en de grootte van de bloemen is veranderd. Er zijn ook meer bloemen
uit Kenia en Ecuador; niet meer alleen uit Nederland. Ook een aantal typische oude, klassieke
geuren zijn teruggekomen.”
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3.3

Phalaenopsis nummer 1

Phalaenopsis is voor relatief veel Franse importeurs de belangrijkste kamerplant (in termen van
omzetaandeel).
Belangrijkste kamerplanten

Aantal importeurs uit steekproef (van 16)

Phalaenopsis
Begonia
Hydrangea

7
3
2

Potroos
Ficus
Kalanchoë

2
2
1

Areca
Azalea
Cyclamen

1
1
1

Saintpaulia
Spathiphyllum
Hibiscus

1
1
1

Anthurium
Artemis
Dracaena

1
1
1

Yucca
Overige groene kamerplanten

1
1

3.3.1
Sommige importeurs zien veranderingen in hun assortiment planten
Er is weinig tot geen eensgezindheid bij de ondervraagde importeurs over de vraag in welke mate hun
assortiment kamerplanten de afgelopen 5 jaar is veranderd. Voor sommigen is er de laatste jaren zeer
weinig dynamiek en innovatie; voor anderen is er wel degelijk verandering geweest wat betreft de
kwaliteitsverbetering of ook wel een verschuiving ten voordele van bloeiende kamerplanten.
De meeste importeurs vinden het wel heel belangrijk om in lijn te blijven met de huidige voorkeuren
en trends op de markt. Zo zijn er wel algemene wijzigingen te melden van meer traditionele producten,
zoals Begonia, naar meer eigentijdse planten zoals Phalaenopsis. Een aantal importeurs heeft ook een
verandering bemerkt waarbij de consument de kamerplant meer als onderdeel van het interieur gaat
beschouwen. Dat is vaak de reden waarom het leveren van een passende, bijhorende pot in bepaalde
gevallen belangrijker wordt. Voor veel bloemisten en ook groothandelaren is dit een commerciële kans
die nog verder ontwikkeld kan worden.
“Er zijn weinig nieuwe variëteiten vanuit Nederland. Het is moeilijk om nieuwe producten te
vinden. Alles blijft een beetje hetzelfde.”
“Er is een duidelijke trend naar meer kwaliteit en een ruimere keuze qua aanbod.”
“Er is momenteel een trend naar meer bloeiende kamerplanten. De consument vraagt er meer
naar.”
“Ons assortiment moet voortdurend veranderen om bij te blijven. We moeten op de hoogte
blijven van wat er beschikbaar is in Nederland en Frankrijk. Bovendien kan Nederland ons niet
alles aanbieden, ze hebben geen volledig assortiment.”
“Het is ons opgevallen dat onze bloemisten/klanten steeds meer op zoek gaan naar een
decoratieartikel, en niet zozeer naar een eenvoudige plant uit het basisassortiment. Als we hen
dan een “duo-decoratie” kunnen aanbieden, dus een plant met een bijpassende pot, dan vinden
ze dat geweldig, omdat die zo in de winkel kan om verkocht te worden.”
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3.3.2
Nauwelijks veranderingen in het aantal plantsoorten
Het aantal soorten is volgens de meeste Franse importeurs niet echt veranderd over de afgelopen 5
jaar. Desondanks is er een bepaalde behoefte merkbaar bij een aantal respondenten. Ze willen meer
dynamiek in de markt, zodat ze de verkoop van en naar hun klanten kunnen stimuleren.
“Ik kan me maar een paar kleine wijzigingen herinneren.”
“De klanten willen toch alleen maar basisplanten.”
“De vraag van de consument is veranderd. Maar het aanbod volgt niet altijd.”
“Vijf jaar geleden was er alleen vraag naar klassieke planten. Deze zijn nu ook gewoon
beschikbaar in de supermarkten, voor veel lagere prijzen. De bloemisten willen nu iets anders
aanbieden, of hetzelfde, maar van een hogere kwaliteit.”
3.3.3
Veranderingen in het aantal variëteiten per plantsoort
Het lijkt dat er minder innovaties of (grote) veranderingen zijn op niveau van de variëteiten bij
kamerplanten dan bij snijbloemen. Indien er veranderingen worden vermeld, dan gaat het meestal om
een paar specifieke producten (zoals bijvoorbeeld Phalaenopsis).
“Er zijn uitsluitend een paar variëteiten die veranderd zijn. Maar dan nog alleen maar van naam.
Eigenlijk blijft alles hetzelfde.”
“Er zijn een paar nieuwe variëteiten bij Begonia, bijvoorbeeld. Maar geen grote veranderingen.
Nieuwe kleuren van Phalaenopsis bijvoorbeeld.”
“Er zijn nu iets meer variëteiten van Phalaenopsis.”
“Er zijn altijd wel wat nieuwe variëteiten, of hier en daar wat meer originaliteit. Het probleem is
dat daardoor de inkoopprijs ook hoger komt te liggen en dat de producten duurder worden. Dan
wordt het nog moeilijker om ze te verkopen.”
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4 Inkoopstrategie
In dit vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de inkoopstrategie die de ondernemers er op na houden wat
betreft het assortiment bloemen en planten. Tevens wordt besproken welke criteria gehanteerd
worden op het moment van inkoop en uit welke landen de importeurs overwegend bloemen en
planten inkopen. Hoe wordt naar Nederland gekeken en zijn er mogelijke verschuivingen te
verwachten?

4.1

Aanbod mede bepalend in beslissing opnemen of weglaten variëteiten

De beslissing om een bepaalde (nieuwe of bestaande) variëteit op te nemen in het assortiment van een
Franse importeur wordt genomen door de bedrijfsleider of de inkoper (afhankelijk van de grootte en/of
de organisatie van het bedrijf). Deze beslissing kan echter vaak sterk worden beïnvloed door het
aanbod van de leveranciers en/of de kwekers. In mindere mate spelen ook andere partijen (zoals de
lokale klanten of agenten, of zelfs de eindconsument) een rol.
“Ik neem als bedrijfsleider de beslissing en de leveranciers geven suggesties over nieuwe
producten. We willen graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe producten, zodra ze
beschikbaar zijn.”
“Ik beslis op basis van wat de leveranciers mij voorstellen.”
“Eigenlijk zijn het de kwekers die beslissen. Soms proberen we bepaalde wensen van onze klanten
door te geven, maar uiteindelijk volgen de Nederlandse leveranciers de keuzes van de kwekers.”
“Ik bepaal of er nieuwe variëteiten worden geïntroduceerd. Het is heel belangrijk om met de tijd
mee te gaan en niet bij oubollige producten te blijven.”
“Ik heb een groot bedrijf met verschillende inkopers. Elke inkoper neemt zijn eigen beslissingen.
We moeten er vooral voor zorgen dat we voldoende voorraad hebben en dat we derving
beperken. We werken samen om de beste prijs te krijgen; om sterker te staan naar de
leveranciers. We houden elkaar op de hoogte van de inkopen in elke afdeling. We bekijken 2 tot 3
keer per jaar wat er in de aanbieding staat bij de leverancier (bijv. via de foto’s die we krijgen
toegestuurd). Voor nieuwigheden kopen we eerst kleine hoeveelheden in, die we dan kunnen
tonen aan de bloemisten.”

4.2

Bij inkoop letten importeurs op veel verschillende aspecten

De belangrijkste inkoopcriteria zoals importeurs die hanteren bij de inkoop van bloemen en planten
zijn (in willekeurige volgorde):













Prijs in verhouding tot productkwaliteit
Stabiele kwaliteit (betrouwbare kwaliteit, continue kwaliteit, geen kwaliteitsverschillen tussen
de verschillende leveringen)
Originaliteit, creativiteit en innovatie
Versheid van de producten
Betrouwbaarheid / Regelmatigheid van de aanvoer
Opvolging en service (klantenservice in de breedste zin van het woord, beschikbaarheid bij
vragen en/of klachten, goede opvolging van de bestellingen/vragen)
Kwaliteit van de relatie met de leverancier
Goede communicatie (vlotte communicatie (heeft o.a. met de Franse taal te maken), goede
overdracht van informatie, aangename gesprekspartner, geen communicatiestoornissen)
Goede transparantie over de productie (duidelijkheid over de teeltmethodes en de naam van
de kweker)
Flexibiliteit qua bestelhoeveelheid
Specifieke verpakkingseisen
Beschikbaarheid van bloemen en planten, die in lijn zijn met de verwachtingen van de markt
(qua soorten, variëteiten, kleuren)
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“Als het product origineel is dan kijken we niet naar de prijs.”
“Nieuwigheden zijn belangrijk.”
“Uiteindelijk draait alles om value for money.”
“Ik heb een aantal wensen qua verpakkingen, e.d.”
“Ik wil mijn leveranciers kunnen vertrouwen. Dus ze moeten mij goed kennen.”
“Ik wil een prettige samenwerking met een leverancier. Niet alles onpersoonlijk.”
“Innovaties en nieuwe producten zijn heel belangrijk.”

4.3

Snijbloemen

4.3.1
Nederland dominant als invoerland van snijbloemen
Nederland domineert de markt wat betreft de aanvoer van snijbloemen in Frankrijk. Een aantal van de
ondervraagde importeurs vermeldt echter ook Frankrijk als zijnde een belangrijk (herkomst)land. Als
derde land wordt Italië vermeld. Andere landen zijn: Kenia, Ecuador, Costa Rica, Spanje, België, Israël,
Colombia, Ethiopië, Kroatië, Marokko en Thailand.
Nederland wordt door de Franse importeurs vermeld als belangrijkste leverancier bij de meeste van de
vermelde soorten. Lelie, Gerbera en een aantal andere soorten komen ook vaak uit Frankrijk zelf.
Soorten

Belangrijkste landen (n = 16)

Roos

Nederland (11), Frankrijk (4), Kenia (2), Italië, Marokko

Orchidee
Tulp
Freesia

Nederland (11), Thailand
Nederland (10), Frankrijk (4)
Nederland (10), Frankrijk(5)

Chrysant
Lelie
Anjer

Nederland (9), Frankrijk
Nederland (7), Frankrijk (7), Spanje
Nederland (4), Italië (2), Frankrijk (2), Colombia, Spanje

Alstroemeria
Gerbera
Ranonkel

Nederland (4), Frankrijk (4), Colombia
Frankrijk (7), Nederland (2)
Frankrijk

Anemoon
Antirrhinum
Gladiool

Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk

4.3.2
Nederlands belang gestegen wat betreft inkoop snijbloemen
Nederland wordt door de Franse importeurs vrij vaak genoemd als land dat in de afgelopen jaren in
belang is toegenomen (zeker in waarde). Verschillende importeurs zeggen dat Nederland qua
snijbloemen een zeer duidelijke voorsprong heeft genomen en de markt echt begint te domineren.
Vaak verwijst de importeur naar het gebruik van internet als groeiend inkoopmedium, waar in
Nederland duidelijk op ingespeeld wordt (de ondersteuning en informatie via internet is belangrijker
geworden. Ook de bestelmogelijkheden via internet via de websites van de leveranciers is duidelijk een
verbetering).
Er is een duidelijk verschil met andere landen, met name wat betreft de breedte van het assortiment,
de algemene productkwaliteit, teelttechnieken, logistieke efficiëntie en organisatie, commerciële
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kracht (waarbij internet ook meer een rol gaat spelen). Dit zijn duidelijke verschillen die de importeurs
zien bij Nederland ten opzichte van andere landen.
Bepaalde importeurs wijzen daarnaast ook op een aantal ‘kleinere’ landen die recent in belang zijn
toegenomen, zoals bijvoorbeeld Kenia, Colombia, Ecuador en Ethiopië. Dit heeft volgens hen meestal te
maken met een specifiek voordeel, zoals de lage lonen, een klimaatsvoordeel of het voordeel van de
rechtstreekse levering (i.c. niet meer via Nederland).
“Nederland heeft alles ingenomen. Ze lopen 20 jaar voor op de rest. Het is een monopolie. Je kan
werkelijk alles via het internet kopen vanuit Nederland.”
“De Nederlanders zijn de markt nu al 10 jaar aan het domineren”.
“Die lijsten op het internet zijn interessant. Ik doe mijn aankopen van 7u tot 9u ’s ochtends. De
namen van de kwekers staan ook op die lijsten. Dat is belangrijk, want zo kan je de beste eruit
halen.”
“Volgens mij gaat Nederland alles innemen. Ze hebben er het talent voor.”
“Een aantal Afrikaanse landen hebben een goede kwaliteit en lagere prijzen.”
“Kenia, Ecuador en Colombia stijgen in belang vanwege het voordeel van de loonkosten.”
“Bepaalde landen in Afrika & Midden-Amerika hebben een voordeel qua klimaat.”
“Een aantal landen zijn rechtstreeks gaan exporteren en gaan dus niet meer via Nederland. Ik
denk dan aan Kenia, Colombia, Israël.”
“In Kenia en Ethiopië is er echt een explosie. Ze overspoelen de markt echt. Dit gaat ten nadele
van de Nederlandse en Belgische leveranciers.”
Frankrijk wordt genoemd als de belangrijkste verliezer van de afgelopen jaren. Als oorzaak hiervan is er
een aantal uiteenlopende redenen genoemd: er zijn steeds minder Franse kwekers (de oude kwekers
stoppen met hun bedrijf en worden niet vervangen door een jongere generatie); de lokale Franse
productie van snijbloemen is minder geïndustrialiseerd dan de Nederlandse; loonkosten en sociale
lasten zijn hoog, en ook de stijgende energiekosten hebben een belangrijke invloed op de dalende
winstgevendheid en concurrentiekracht van de Franse kwekers.
“Het is bijna onmogelijk geworden voor Franse kwekers om rendabel te zijn en te overleven.”
“Er zijn minder en minder kwekers in Frankrijk. Vele bedrijven stoppen en worden niet meer
overgenomen.”
“En hun teeltmethoden zijn niet dezelfde als in Nederland. De Nederlanders hebben hoge
kwaliteitsnormen qua productie. Frankrijk is gewoon minder professioneel, minder modern,
minder geautomatiseerd.”
Een aantal van de importeurs wijzen ook Kenia, Marokko en Spanje aan als recente verliezers op het
vlak van snijbloemen.
“Kenia heeft transportproblemen. Het duurt gewoon bijna 3 weken voor de producten hier zijn.
Kenia en andere Afrikaanse landen zijn eigenlijk alleen geschikt voor de supermarkten.”
“Volgens mij heeft Spanje besloten om zich te richten op andere producten.”
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4.4

Kamerplanten

4.4.1
Ook voor kamerplanten is Nederland (zeer) dominant
Voor alle ondervraagde importeurs is Nederland het belangrijkste land van waaruit kamerplanten
worden aangevoerd. Andere vermelde importlanden zijn: Frankrijk, Spanje, Italië en in mindere mate
Denemarken, Duitsland en België.
Nederland wordt door de importeurs vermeld als het belangrijkste land voor nagenoeg alle soorten
kamerplanten. Alleen voor producten als Hydrangea, Cyclamen en potchrysant is Frankrijk meer
genoemd als belangrijkste land van aanvoer dan Nederland.
Soorten

Belangrijkste landen (n = 16)

Phalaenopsis
Anthurium
Kalanchoë

Nederland (7), Frankrijk
Nederland (7)
Nederland(7), Frankrijk (3)

Dracaena
Ficus
Potroos

Nederland (6), Spanje(2), Frankrijk
Nederland (6), Spanje (3)
Nederland (6), Spanje, Frankrijk, Denemarken, België

Hydrangea
Cyclamen
Spathiphyllum

Frankrijk (6), Nederland (2)
Frankrijk (6), Nederland (3)
Nederland (5), Frankrijk (2)

Hedera
Chrysant

Nederland (5), Frankrijk (3), België, Denemarken
Frankrijk (4), Nederland (3)

4.4.2
Geen grote veranderingen qua belang in aanvoerlanden kamerplanten
In het algemeen zijn er weinig veranderingen waarneembaar op de markt van kamerplanten wat
betreft het belang van bepaalde landen. Een aantal landen die het volgens de Franse importeurs recent
beter doet op het gebied van kamerplanten zijn vooral Spanje, maar ook Nederland en Polen.
De belangrijkste reden van een toename is de productkwaliteit van het aanbod. In Spanje lijkt de
kwaliteit gestegen te zijn voor bepaalde producten, omdat de kwekers zich hierin zijn gaan
specialiseren. Spanje is qua afstand ook een interessant land voor Frankrijk, maar leveranciers leveren
vaak niet de vereiste kwaliteit. Daar lijkt nu voor een deel verandering in te zijn gekomen, waardoor
Spanje toch een interessant land wordt voor bepaalde producten voor Franse importeurs.
“Spanje heeft het geschikte klimaat. Ze hebben bepaalde producten waar ze echt leidend in
beginnen te zijn, zoals Dipladenia. Dit is een product dat we uitsluitend uit Spanje kopen en we
verkopen het veel.”
“De kwaliteit van Spaanse producten is beter geworden.”
“In Nederland hebben ze gewoon een ruimere keuze.”
Als er al een land wordt genoemd dat het minder goed doet, dan is dat Denemarken, waarbij er door
enkele importeurs wordt verwezen naar het prijsnadeel van dit land.
“De Deense producten zijn gewoon te duur geworden.”
“Eigenlijk zijn er geen winnaars of verliezers. We behouden goede contacten met alle
leveranciers.”
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4.5

Verwachte veranderingen komen uit het oosten

Hoewel de importeurs het moeilijk te voorspellen vinden, verwachten bepaalde importeurs dat een
aantal landen in de toekomst in belang zullen toenemen. De vermelde landen lopen echter erg uiteen:
India, China, Spanje, Nederland, Polen, Kenia en andere Afrikaanse landen.
De belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op het toekomstige relatieve belang van de
landen zijn: de consumenten- en klantenvoorkeuren, algemene markttrends, prijsevoluties en of
bepaalde (nieuwe) landen erin zullen slagen om bepaalde standaarden qua kwaliteit en service te
halen.
“De markt zal het zeggen.”
“Als ze erin slagen om een goed kwaliteitsniveau te halen, dan verwacht ik wel wat van Polen,
Kenia en andere Afrikaanse landen. Het is afwachten.”
“Met nieuwe landen is het nooit zeker hoe stabiel de kwaliteit zal zijn.”
Er zijn weinig concrete antwoorden over landen die de afgelopen jaren in belang zijn afgenomen,
hoewel een aantal importeurs Denemarken noemt. Enkele importeurs noemen België en Frankrijk in
dit verband.

4.6

Toekomst inkopen uit Nederland komt niet onder druk

Geen van de ondervraagde importeurs verwacht een toekomstige daling wat betreft hun aankopen
van snijbloemen en kamerplanten uit Nederland. De meesten verwachten dat het belang van
Nederland in hun inkoopgedrag vrij stabiel zal blijven. Een viertal importeurs denkt de komende drie
jaar meer te gaan inkopen vanuit Nederland.
“We zullen minder vanuit Frankrijk kunnen halen, dus wellicht dat we meer bij de Nederlandse
leveranciers gaan aankloppen.”

4.7

Rol internet bij inkoop bloemen en planten wordt groter

Voor de Franse importeurs speelt het internet een steeds belangrijkere rol bij de inkoop van bloemen
en planten. Zij zien duidelijk een voordeel en een belangrijke toegevoegde waarde van dit medium, o.a.
door de beschikbaarheid van productfoto’s en andere informatie, zoals up-to-date prijsinfo,
verpakkingsgroottes, naam van de kweker, facturen, ...
Toch blijft bij hen de telefoon/fax en het directe persoonlijke contact belangrijk. Internet heeft zo wel
een plaats ingenomen als extra informatie- en bestelmedium.
Er is een aantal meer traditionale importeurs die toch het persoonlijke contact belangrijk vinden en/of
de telefoon en fax liever gebruiken. Meestal gebruiken zij toch ook af en toe het internet.
“We doen 80% via de telefoon en 20% via internet. Zo vallen we hen niet altijd lastig met vragen,
e.d. Het lijkt me wel belangrijk dat een leverancier me regelmatig opbelt. Als hij er niet achteraan
gaat, dan bestel ik niets. Het is een impuls.”
“Internet is bijzonder praktisch. Je hebt zoveel informatie.”
“We kopen soms online, maar we blijven praten met de vertegenwoordiger. Dat is toch nog altijd
leuker. Hij zegt of een product goed is of niet”
“We hebben een intranet systeem met onze leverancier. Daarop geven we bestellingen door. ’s
Ochtends worden we dan meestal opgebeld voor speciale producten of wensen.”
“Ik ben heel slecht met computers. De foto’s zijn wel goed. Je kan de producten zien. Bloemen
koop je met je ogen.”
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“Internet is belangrijk voor het plaatsen van orders. Voor speciale producten kunnen we dan een
foto zien. We doen onze facturatie ook via het internet.”
“Nee, we kopen niet via internet. We krijgen de foto’s door via email en dan plaatsen we de
bestelling via de telefoon/fax of email.”
“We kopen veel in Nederland en zij zijn heel sterk op het internet. Er kunnen 600 referenties zijn
en voor ¾ zijn er foto’s. Alle informatie staat erop: prijs, aantal potten per Deen, aantal trays per
laag.”
Concrete, extra verwachtingen met betrekking tot internet zijn er niet bij de Franse importeurs.
Bovendien zijn ze niet altijd voldoende technisch onderlegd om de verschillende mogelijkheden van
internet te kennen of te omschrijven. In het algemeen algemeen zijn de Franse importeurs tevreden
met de huidige kwaliteit van de internetdiensten.
Belangrijk om te vermelden is dat indien het internet zich naar de toekomst toe nog verder zou
ontwikkelen, er toch nog voldoende mogelijkheden zouden moeten zijn tot een dialoog, persoonlijk
contact, het opbouwen van een relatie, flexibiliteit ten aanzien van pricing, e.d. Het internet mag voor
hen geen gevaar betekenen voor hun positie als tussenpersoon.
“Het werkt prima zoals het is.”
“Laat ze maar verder gaan zoals ze het nu doen. Ik wou dat de Fransen ook meer via internet
gingen doen.”
“Internet is goed, maar als er problemen zijn, dan moeten ze opgelost worden. Dan verwacht ik
flexibiliteit en dat er naar mij geluisterd wordt.”
“Het gevaar bestaat wel dat onze klanten ook steeds meer rechtstreeks via het internet gaan
kopen.”
“Uiteindelijk draait het om de productkwaliteit.”
“Ik wil nog altijd een goed contact, flexibiliteit en kortingen wanneer ik erom vraag.”

4.8

Imago van Nederland als leverancier van bloemen en planten is ijzersterk

In het algemeen spreken de Franse importeurs zeer positief en zelfs met bewondering over de
Nederlandse leveranciers. Af en toe wordt Nederland zelfs benijd, vooral t.o.v. het thuisland Frankrijk
dat vaak niet in staat is het niveau van Nederland te halen. De belangrijkste positieve punten van
Nederland als bloemen en plantenleverancier zijn volgens de Franse importeurs:









het brede en diepe assortiment;
de snelle levering;
de consistente kwaliteit met een correcte, soms scherpe prijs;
de grootschaligheid;
de efficiënte organisatie;
de flexibiliteit en snelheid qua opvolging van orders, vragen en klachten;
de commerciële en technische knowhow (kennis en expertise over producten (variëteiten,
soorten), teeltmethoden en andere meer technische teeltgebonden aspecten);
traceability.
“Ze kunnen bijna alles in de breedte en de diepte aanbieden, en dan ook nog in grote
hoeveelheden. Dan kan Frankrijk niet, vanwege de kleinschaligheid. In Nederland is alles
geïndustrialiseerd en is alles gericht op winstgevendheid en efficiëntie.”
“We vinden er altijd alles wat we nodig hebben. Ze reageren altijd heel snel.”

26

Productschap Tuinbouw ©

“Ze hebben gewoon een zeer sterke positie op de snijbloemenmarkt. Bijna een monopolie.”
“Je kan er gewoon niet omheen. Ze zijn ook zeer sterk commercieel gezien.”
“Logistiek, opvolging, traceability.”
“Meestal hebben ze zeer goede prijzen.”
Toch heerst er bij de Franse importeurs een zekere mate van bezorgdheid dat er door de
grootschaligheid en het belang van de Nederlandse sierteeltindustrie geen of in ieder geval steeds
minder plaats is voor flexibiliteit op het gebied van prijzen, hoeveelheden en service.
Communicatie is ook niet altijd eenvoudig, vanwege de taalbarrière of door het gebrek aan dialoog of
persoonlijk contact. De meeste importeurs vinden wel dat deze minpunten ruimschoots worden
gecompenseerd door de pluspunten van de Nederlandse leveranciers.
“Als ik nu een probleem heb met de prijzen uit Nederland, dan kan ik nog altijd terugvallen op
Franse leveranciers. Als Nederland meer en meer een monopolie gaat krijgen, dan kan dit niet
meer.”
“De prijzen variëren wel enorm. Heel onvoorspelbaar. Italië is bijvoorbeeld meer voorspelbaar
qua prijzen.”
“Er is niet genoeg concurrentie. Soms heb ik de indruk dat ze hier misbruik van maken door
hogere marges toe te passen.”
“Het zijn zeer harde onderhandelaars. Moeilijk om kortingen te krijgen. Ze weten dat we toch
zullen kopen.”
“Ze doen het uitsluitend voor de business.”
“Soms wel onflexibel en weinig contact. Ze spreken amper Frans en het is soms lastig praten met
hen.”
“Af en toe zijn er wat kwaliteitsproblemen, maar algemeen is het meer positief dan negatief.”
“Je moet natuurlijk wel kritisch (kunnen) blijven. Niet alles is goed.”

4.9

Grote waardering voor de Nederlandse kwekers van bloemen en planten

De Nederlandse kwekers worden unaniem gerespecteerd en bewonderd voor hun algemene niveau
ten aanzien van kwaliteit, consistentie in productkwaliteit, uniformiteit van hun aanbod en het zeer
brede en diepe assortiment dat vrijwel direct beschikbaar is (qua soorten en variëteiten). Ook andere
aspecten zoals verpakking (goede bescherming, weinig schade), logistiek (snelle en efficiënte
leveringen. Ervaring met het transporteren van bloemen en planten) en innovatie (ontwikkelen van
nieuwe kleuren en variëteiten) worden sterk gewaardeerd.
“Er is gewoon zoveel keuze qua kleuren, variëteiten en soorten. Echt enorm. In Frankrijk heeft een
kweker van chrysanten 6 tot 8 variëteiten. In Nederland een stuk of 25.”
“Ze kunnen de bloemen leveren die je wenst in minder dan 24 uur.”
“Ze produceren alleen maar bloemen van excellente kwaliteit en er is gewoon zeer veel keuze.”
“De kwaliteit is super. En als er een probleem is dan krijg je het product terugbetaald.”
“Ze zijn niet alleen sterk in snijbloemen. Ze willen Nederland maximaal promoten.”

© Productschap Tuinbouw

27

“De Nederlandse producten zijn heel uniform. Het is allemaal heel goed georganiseerd. De
bestelling komt in de grootte die je gevraagd hebt. Geen centimeter meer of minder.”
“Ze zijn de standaard. De referentie.”
“Ze hebben een grote commerciële machine die hen ondersteunt.”
“De verpakking is gewoon heel goed. Alle bloemen zijn goed verpakt. Ze transporteren op water.
Dat is gewoon beter.”
“De kwaliteit is er recent enorm op vooruitgegaan. En dat gaat gewoon verder. Ze kijken
voortdurend naar nieuwe variëteiten. En er komen veel nieuwe. En de veranderingen
beantwoorden meestal aan de verwachtingen van de vraag.”
De Franse importeurs hebben het dan ook bijzonder moeilijk om punten van kritiek te vinden over de
Nederlandse kwekers. Er is slechts een aantal negatieve opmerkingen over de houdbaarheid van de
snijbloemen, het feit dat sommige bloemen in een te vergevorderd stadium worden aangeleverd, wat
problemen met enkele ziektes of het algemene prijsniveau.
“Ik kan gewoon helemaal niets bedenken.”
“De houdbaarheid van de snijbloemen is eigenlijk beter in Frankrijk. Vanwege het klimaat. In
Nederland is alles kunstmatig, door de teelt in kassen. ’s Nachts wordt er ook belicht, zodat de
plant gewoon doorgroeit. Ze denkt dat het nog dag is.”
“Ze zijn natuurlijk niet goedkoop.”
“Het ontwikkelingsstadium van de bloemen is niet altijd wat ik wil. Soms gewoon te ver.”
“Af en toe krijgen we planten met ziekten. Die worden niet terugbetaald.”
“Soms forceren/pushen ze hun bloemen teveel. Vooral in de herfst en winter. Daardoor staan ze
minder lang. Als het een koude winter is, dan blijven ze maar 2 dagen goed.”
“Soms is het wel allemaal wat verwarrend. Je weet niet meer wat nu precies van waar komt. En
of het allemaal wel voor een eerlijke prijs is.”
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5 Distributiestrategie
In dit hoofdstuk wordt vooral bij het logistieke proces stilgestaan, hoe vervoer geregeld is en wat de
kosten daarvan zijn.

5.1

Logistiek verzorgd door Franse importeur of Nederlandse transporteur

Voor de leveringen vanuit Nederland gebruiken de Franse importeurs een Nederlandse transporteur
(georganiseerd door de leverancier), of ze huren ze zelf de diensten in van een Franse transporteur. De
voorkeur wordt beïnvloed door gewoonte, vertrouwen, prijs en algemeen gemak en efficiëntie (qua
organisatie, taal, opvolging van de bestelling, klachten, etc.). Een paar importeurs noemen dat ze eigen
transportvoertuigen ter beschikking hebben.
Er is bij de importeurs een duidelijke voorkeur voor direct, apart georganiseerd transport, zodat de
transporttijden kunnen worden geoptimaliseerd. In veel gevallen worden de leveringen gegroepeerd,
wat betekent dat de importeur minder controle heeft over de leveringsschema’s en -tijden..
“De Nederlandse leveranciers organiseren dit. Het zit in de inkoopprijs. Ze zijn veel beter in staat
om over de transportkosten te onderhandelen.”
“We regelen het transport via een Franse transporteur uit de Vendée. Met Nederlandse
vervoerders weet je wanneer ze Nederland verlaten, maar niet wanneer ze hier aankomen. Ze
doen ook meestal groupage en dan weet je zeker dat er vertragingen zijn. Onze transporteur
vervoert uitsluitend onze planten.”
“Mijn leverancier laat al het transport verzorgen. Ze doen groupage. Ze vertrekken ‘s avonds en
de bloemen zijn de volgende ochtend in het DC geleverd.”
“Ik gebruik een Frans bedrijf, uit Angers. Ze hebben trucks die gespecialiseerd zijn in het vervoeren
van planten. Zij doen 80% van onze leveringen uit Nederland. Als het om een kleinere levering
gaat, dan werken we met een Nederlands bedrijf. Zij vervoeren verschillende bloemen en
planten. Het vraagt dan 2 dagen van bestelling tot levering.”
“Het transport is Nederlands en georganiseerd door mijn Nederlandse leverancier. Wij betalen er
wel voor. Bij onvolkomenheden zijn er wel taalproblemen.”

5.2

Logistieke kosten schommelen per seizoen en per product

De kosten van transport liggen ongeveer tussen de 10% en de 35% bovenop de inkoopprijs van de
bloemen en planten. Volgens sommige importeurs zijn de transportkosten voor snijbloemen wel wat
lager dan voor kamerplanten, hoewel niet iedereen het hier mee eens is.
De (relatieve) transportkosten variëren naargelang de waarde en de grootte van de producten, alsook
naargelang het totale volume. Er kunnen ook seizoensgebonden schommelingen zijn (relatief hogere
transportkosten in de zomer door lagere productprijzen).
“De kosten hangen van het product af.”
“Ongeveer 15% bovenop de inkoopwaarde, maar dat schommelt per seizoen.”
“Hoe meer planten je op een tray kunt plaatsen, hoe goedkoper het transport. Moeilijk om een
gemiddelde te geven.”
“In ieder geval 5% hoger dan vorig jaar. Tijdens de zomermaanden is het ca. 18% bovenop de
inkoop. De rest van het jaar ca. 12%.”
“Het hangt natuurlijk van ons bestelvolume af. Hoe meer volume, hoe relatief goedkoper het
transport. Een “unit” kost tussen de 310€ en 339€. We zetten gemiddeld 27 emmers met
bloemen erop. De waarde van de bloemen schommelt natuurlijk.”
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5.3

Groot aantal verschillende leveranciers

Het aantal verschillende leveranciers waarmee de ondervraagde Franse importeurs werken, varieert
van 2 of 3 tot zelfs 80 (bij een grotere importeur van kamerplanten). Meestal zijn het wel minder dan
20 (regelmatige) leveranciers. Hierbij zijn er meestal 1 tot 4 Nederlandse leveranciers.

5.4

Logistieke problemen komen voor

Meer dan de helft van de ondervraagde importeurs heeft wel eens een logistiek probleem met
transport en/of levering. Het meest frequent vermelde probleem is de late leveringen (vooral tijdens de
groupage transporten). Andere problemen/issues die zich wel eens willen voordoen zijn:
communicatieproblemen, slechte service (bijvoorbeeld problemen met (klanten)service, de
beschikbaarheid bij vragen en/of klachten, klantonvriendelijkheid bij de levering, slechte
communicatie), foute hoeveelheden, bloemen/planten in slechte staat of in een slechte verpakking en
gebrek aan specialisatie in het transport van bloemen en planten.
“De trucks arriveren gewoonlijk nog voor we open zijn en ze nemen niet genoeg tijd om uit te
laden. Ze hebben vaak nog andere klanten te beleveren en willen snel verder.”
“Geen echte problemen. We weten soms niet of de vermelde voorraadlijsten wel up-to-date
waren.”
“De Spanjaarden zijn slecht georganiseerd qua transport. Ze zijn niet gespecialiseerd in bloemen
en planten. Meestal moeten we ook zeer lang wachten voor ze een truck vol hebben. Eerder
vertrekken doen ze niet. Kan soms wel 2 maanden duren.”
“Mijn Nederlandse leverancier is nooit te laat. Ze weten wat ze doen.”
“We hebben wel eens bevroren bloemen, gebroken bloemen, late leveringen, slechte verpakking,
etc. Bloemen zijn geen conserven.”
“We hebben problemen met de Italianen. Soms 2 dagen te laat. De Nederlanders hebben soms
moeilijkheden met het correct inschatten van het aantal units dat ze nodig hebben. Vorige week
zeiden ze dat ik 45 ‘karretjes’ zou hebben, maar het waren er maar 38. Twee trucks zouden dus
voldoende geweest zijn, maar ik heb er drie doorberekend gekregen.”
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6 Verkoopstrategie
In het zesde hoofdstuk wordt ingegaan op de verkoop van de verschillende bloemen en planten. Hierbij
wordt ingegaan op de klantgroepen en recente verschuivingen daarin. Tevens wordt gevraagd naar de
wensen en kansen van klanten voor de toekomst.

6.1

Bloemist is (en blijft) een belangrijke klantengroep

Franse importeurs van snijbloemen verkopen het grootste gedeelte van hun producten aan bloemisten
(ca. 50 tot 100% van hun omzet) en straatmarkten (ca. 10 tot 50% van hun omzet). Andere type
klantengroepen die vermeld werden, zijn: kiosken, tuincentra, horeca en supermarkten.
Bij de importeurs van kamerplanten worden zowel bloemisten (30 tot 100% van omzet) als tuincentra
(tot 65% van omzet) genoemd als hun belangrijkste klanten. Supermarkten en straatmarkten zijn voor
bepaalde importeurs ook belangrijk. Andere klanttypen worden niet of nauwelijks genoemd.

6.2

Geen recente veranderingen qua klanten

Voor de meeste importeurs zijn er in de afgelopen 3 jaar geen grote veranderingen opgetreden wat
betreft het type klant dat ze bedienen.
Enkele importeurs hebben om commerciële redenen een aantal wijzigingen doorgevoerd in hun
klantenbestand, bijvoorbeeld:




Een verschuiving van tuincentra naar bloemisten, omdat er minder strenge leveringsvereisten
zijn en omdat ze minder prijsgevoelig zijn;
Een verschuiving naar het segment van “high-end” designer/bloemist die zich meer richt op
kwaliteit en niet alleen op volume;
Een verschuiving van het bloemisten- naar het supermarktkanaal om meer volume/omzet te
kunnen realiseren.

Verschillende importeurs refereren naar een verandering in het profiel van de bloemist zelf. De oudere,
traditionelere bloemisten stoppen ermee en worden vervangen door jongere, meer dynamische
managers (overigens niet met altijd evenveel succes).
“Vroeger deden we 50% tuincentra en 30% bloemisten. Nu richten we ons meer op de
bloemisten. Die vragen bijna nooit naar de prijs. Ze gaan voor kwaliteit en originaliteit.”
“De straatmarkten vragen vaak grote volumes, maar de marges zijn klein. De marges bij de
bloemisten zijn dan weer een stuk interessanter.”
“De bloemisten gaan voor kwaliteit, maar ze helpen je niet om voldoende omzet te ontwikkelen.
Bovendien vinden ze het een schande dat we ook werken voor de supermarkten. Als we
uitsluitend voor bloemisten zouden werken, dan zouden we niet meer in business zijn. De
voorraad zou ook minder vers zijn. Ons volume bij de supermarkt helpt ons aan een betere
doorstroming en dus ook versere producten voor de bloemisten. Je moet dus een goed evenwicht
hebben.”
“Wijzelf veranderen niet echt ons klantenbestand, maar de klanten zelf zijn aan het veranderen.
Zeker de bloemisten. Daar is een echte verjonging aan de gang.”
“De nieuwe bloemisten zijn vaak heel professioneel.”
“De markt is heel gefragmenteerd geworden. Er zijn steeds meer kleinere klanten.”
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6.3

Trends voor de toekomst qua klanten onbekend

De meeste Franse importeurs hebben niet echt een mening of een idee over wat de toekomst zal
brengen wat betreft hun klantenbestand. Toch denkt het merendeel van de ondervraagde importeurs
dat de bloemisten belangrijker zullen worden. Relatief minder importeurs denken dat tuincentra of
supermarkten belangrijker voor hen zullen worden.
“Veel veranderingen verwacht ik niet.”
“De tuincentra zullen minder bloemen en kamerplanten gaan verkopen. Ze gaan zich meer en
meer richten op andere producten zoals tuinmeubelen, tuingereedschap en barbecuespullen.”
“De supermarkten zullen ons minder nodig hebben in de toekomst. Ze hebben inkoopcentrales
die rechtstreeks met de leveranciers en de kwekers gaan werken.”

6.4

Verwachting: stabiele Franse markt

Bij de importeurs is het vertrouwen vrij groot dat de Franse markt van bloemen en planten in de nabije
toekomst vrij stabiel zal blijven. De kleinere bedrijven zullen het wellicht wat moeilijker krijgen, maar
dat levert dan weer een aantal extra kansen op voor de meer professionele, dynamische (grotere)
importeurs die hun business daardoor kunnen zien groeien. Internet als in- en verkoopmedium zal
volgens de importeurs blijven groeien en de markt ook verder (door)ontwikkelen.
“Door de crisis zal er grote schoonmaak worden gehouden: de kleinere bedrijven vliegen eruit en
de grotere krijgen een ‘boost’ daardoor.”
“Groene planten zullen wat dalen ten voordele van bloeiende planten. De rest blijft stabiel.”
“Alles zal vrij stabiel blijven.”
“Als we goede, nieuwe, originele variëteiten krijgen, dan kan de markt misschien nog wel
groeien.”
“Het is een luxe-product, maar er zal wel altijd een markt voor blijven.”

6.5

Verkoopprijs is simpele optelsom

De meeste Franse importeurs bepalen hun verkoopprijs voor bloemen en planten steeds op de
volgende, eenduidige manier: Inkoopprijs + transportkosten + een vaste marge = verkoopprijs
Toch is er een aantal importeurs die een zekere mate van flexibiliteit in de marge inbouwt door de
verkoopprijs te verhogen indien er zich een kans voordoet, of deze te verlagen als het nodig is om de
producten toch te kunnen verkopen.
“De verkoopprijs wordt bepaald door rekening te houden met transportkosten. Wijzelf nemen
geen grote marge.”
“Het is de kostprijs die vermenigvuldigd wordt met een transportcoëfficiënt. Dit is dan de
verkoopprijs. Hierop passen we dan nog een andere coëfficiënt toe, afhankelijk van het land van
waaruit ingevoerd wordt. Dit is dan onze marge. De verkoopprijs varieert wel volgens de
verkochte hoeveelheid, dus werken we met een soort volumekorting. We hebben ook variable
transportkosten die we doorrekenen.”
“Er is een bepaald percentage dat opgelegd wordt door het management. Ik kan hier eigenlijk
nog boven gaan als de producten het waard zijn. Dan verhoogt onze marge. Uiteraard rekenen
we de transportkosten ook gewoon door.”
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“De inkoopprijs is wel heel variabel en kan per dag wijzigen. Het seizoen heeft natuurlijk ook
impact op de inkoopprijs. Deze inkoopprijs is de basis van onze verkoopprijs.”
“Soms verhoog ik mijn marge nog wat extra als ik denk dat het kan zonder dat mijn klanten
vragen gaan stellen.”
“Je mag natuurlijk nooit meer vragen dan wat aanvaard wordt door de markt. Er is wel een
zekere flexibiliteit.”

6.6

Verkoopmarges van kamerplanten liggen hoger dan bij snijbloemen

De gemiddelde verkoopmarges voor snijbloemen blijkt tussen de 20% en 30% te liggen. Er komen
verschillen per type klant naar voren:





Voor bloemisten: tussen de 25% en de 30%;
Voor kiosken en straatmarkten: tussen de 20% en de 30%;
Voor tuincentra: tussen de 25% en de 35%;
Voor supermarkten: tussen de 20% en de 25%.

Sommige Franse importeurs hanteren een standaardmarge die niet afhankelijk is van het type klant.
Anderen gebruiken een variërende marge.
De genoemde marges op kamerplanten liggen beduidend hoger (van 50% tot zelfs 100%). Alleen voor
tuincentra of supermarkten liggen de marges op kamerplanten in de regel wat lager:




Voor bloemisten: tussen de 25% en de 100%;
Voor tuincentra: tussen de 50% en de 80%;
Voor supermarkten: tussen de 50% en de 60%.
“Een jaar of 15 geleden had je een gemiddelde marge nodig van 20% tot 25% op jaarbasis. Dat
was toen goed. Nu heb je al gauw 30% nodig om te blijven draaien.”
“De standaardprijzen zijn voor iedereen gelijk. De onderhandelingen maken het verschil per
klant.”
“Het hangt ervan af of je de leveringskosten naar de klant toe verrekent.”

6.7

Franse importeurs voldoen aan wensen van hun klanten

De meeste Franse importeurs vinden dat ze momenteel aan de meeste, specifieke klantenbehoeften
kunnen voldoen: de gevraagde producten leveren met de juiste kwaliteit voor een correcte prijs en
binnen de afgesproken termijn. Heel af en toe hebben ze het wat moeilijk met een ongewone vraag
naar een product of een bepaalde service, bijvoorbeeld: producten buiten het seizoen, “fair trade”
producten, scherpe of onmogelijke levertermijnen, bepaalde gevraagde kortingen of
betalingsvoorwaarden, specifieke kleuren (pastel, crème, zwart, etc.).
“Dat gebeurt heel weinig. Als ze bereid zijn om ervoor te betalen, dan vind ik het meestal wel.”
“Als een klant zelf levertermijnen en prijzen begint op te leggen, dan wordt het lastig.”
“Voor huwelijken krijg je soms wat aparte vragen. De kleuren worden steeds origineler. Vroeger
was het vooral wit of crème. Nu willen ze bordeaux, chocolade, pikzwart, ... Of ze willen tulpen
in augustus of Hydrangea in januari.”
“Alles buiten mijn assortiment is soms wat moeilijk. Maar het lukt me wel.”
“Ik heb het meestal moeilijk met pastelkleuren.”
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6.8

Tips voor leveranciers

De suggesties voor de Franse leveranciers gaan vooral over het verhogen van de algemene
productkwaliteit en het vermijden van bepaalde wanpraktijken, zoals het te lang op voorraad houden
van bloemen of planten.
De importeurs vinden het voor de Nederlandse leveranciers vooral belangrijk dat ze het imago van de
Nederlandse sierteeltsector in Frankrijk hoog proberen te houden en vooral de Nederlandse knowhow
inzake teelttechnieken en –methoden nog meer en beter proberen te communiceren.
Andere algemene suggesties voor de leveranciers zijn: betere communicatie en relatie met klanten,
scherpere prijzen van bloemen en planten, meer informatie over de identiteit en het profiel van de
kweker.
Het blijft voor de leveranciers ook vooral belangrijk om voortdurend met nieuwe producten te komen:
nieuwe kleuren, variëteiten en verpakkingen.
“Ik heb eens Franse narcissen gezien die 3 weken op voorraad gestaan hebben. Dat soort
praktijken moet gewoon stoppen.”
“De Nederlandse leveranciers en kwekers weten wat ze doen, dus ze kunnen hun methoden en
technieken nog meer communiceren via documentaires of informatie in de media. De Franse
media heeft het soms over het feit dat de Nederlandse bloemen te snel groeien en dat daardoor
de kwaliteit lager ligt. Dat is niet goed voor de markt.”
“Ze moeten wat meer moeite doen om een betere relatie met ons te hebben. Gewoon wat meer
praten met ons.”

6.9

Importeurs zien geen extra rol voor zichzelf

Volgens de importeurs is er nog weinig dat ze zelf extra kunnen doen om de verkoop en de markt in
Frankrijk verder te stimuleren. De meesten vinden van zichzelf dat ze het momenteel goed doen.
Enkele suggesties die ze wel hebben, zijn: ideeën voor betere verpakkingen en presentatie van de
bloemen en planten, nog meer aanwezig zijn op vakbeurzen, proberen de beste prijskwaliteitverhouding bij hun leveranciers te verkrijgen, voortdurend zoeken naar kansen (o.a. op het
internet), inspelen op de behoeften van de markt en indien nodig verder marge inleveren om de
verkoop te stimuleren.
“Voor bloemen en planten is de verpakking heel belangrijk. Het is een deel van het product dat
mee helpt te verkopen.”
“Je moet kritisch blijven t.o.v. jezelf.”
“Voor de Nederlanders telt elke cent. Zij zijn weinig flexibel. Als wij de lokale markt kunnen
stimuleren door een scherpere prijs te hanteren en marge in te leveren, dan zijn we gerust bereid
om dat te doen.”
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6.10 Importeurs zien belangrijke rol detailhandel
Ook voor de detailhandel hebben de importeurs een aantal suggesties om de verkoop van bloemen en
planten verder te stimuleren, met name: meer en betere marketing en communicatie, een scherpere
en flexibelere prijspolitiek, modernisering van de verkooppunten (meer aandacht aan netheid,
presentatie, sfeer), verhogen van de algemene en technische kennis inzake bloemen en planten, het
aanbod verbreden, creatief en origineel zijn.
“Ik zie toch weinig advertising voor bloemen en planten.”
“Wat doet een consument meer bloemen en planten kopen? Een goed, breed, verzorgd en
kwalitatief aanbod in de winkel.”
“Originaliteit en creativiteit: dat is hun taak.”
“De verkooppunten moeten de consument verleiden met een mooie presentatie.”
“De bloemist heeft absurde marges. Als hij die al zou aanpassen, dan kan hij scherpere prijzen
hanteren en daardoor de vraag stimuleren.”

© Productschap Tuinbouw
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7 Communicatiestrategie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op communicatie en promoties, maar ook wordt gekeken in hoeverre
de importeurs kennis hebben van bepaalde keurmerken. Tot slot wordt nagegaan welke
informatiebronnen geraadpleegd worden.

7.1

Franse importeur biedt veel service aan klanten

De Franse importeurs bieden momenteel een breed scala diensten aan hun klanten aan. Diensten op
het vlak van levering zijn de belangrijkste (de klant hoeft de bloemen en planten niet zelf op te komen
halen). Andere genoemde services zijn: klantenadvies en –informatie, website/internetdiensten,
ondersteuning bij de bestelling en/of transport, commerciële partnerships, speciale verpakking en
labelling, tailor-made marketingacties of promoties en klantgerichtheid in het algemeen (goede
relatie, beschikbaarheid, aanwezigheid, luisterbereidheid, vriendelijkheid, etc).
“We organiseren soms opleidingen. We bieden ook verkoop via internet aan. Soms organiseren
we zelfs een tombola of maken we voor een klant een poster met de ‘bloem van de maand’.
Soms ook pure verwennerij zoals croissants of geschenken voor hun verjaardag.”
“Kamerplanten zijn moeilijk qua transport. We ondersteunen hen daarbij.”
“Als ze een probleem van onderbezetting hebben, dan springen we bij. Als ze een last-minute
order hebben, dan regelen we het. De klant is koning.”
“We helpen hen met het voorspellen van de trends. We brengen hen op de hoogte van de
marktveranderingen. Vooral de bloemisten. Die vinden dat belangrijk. We leveren ideeën. We
weten ook wat ze willen, dus we weten wat we hen kunnen leveren.”
“Vriendelijkheid is belangrijk. Als we een show organiseren, dan hebben we een buffet en dan
krijgen ze geschenken en incentives van ons. We sturen een newsletter met de nieuwe trends.”
“Ik geef veel advies. Ik zorg voor de beste deals. En ik geef gratis levering vanaf 150€.”

7.2

Franse importeurs organiseren verschillende zaken

De meerderheid van de ondervraagde Franse importeurs organiseert promoties om de vraag te
stimuleren, maar vooral om voorraad weg te werken en om “slecht verkopende” producten te pushen.
Sommigen doen dit heel regelmatig, terwijl bij anderen dit slechts heel sporadisch gebeurt,
bijvoorbeeld in het geval van een overproductie of een product dat moeilijk loopt of einde voorraad is.
De speciale aanbiedingen of promoties nemen verschillende vormen aan en kunnen op uiteenlopende
wijze worden gecommuniceerd: via open-dagen, promo-weken, speciale prijzen, een vaste lijst met
weekpromoties, een promo-catalogus voor de seizoensgebonden festivals en dergelijke.
Deze promoties verlagen meestal de marge van de importeur, maar in bepaalde gevallen gaat het om
een gezamenlijke promotie met de leverancier (bijvoorbeeld wanneer een volumestijging wordt
verwacht als gevolg van de promotie).
“We hebben een speciale opslagruimte voor promoties.“
“Als we een overproductie hebben van Nederlandse planten, dan voeren we op eigen initiatief
promoties om de vraag te stimuleren.”
“Op onze open dagen zijn er altijd volumekortingen.”
“Elke week staan er zeker 5 of 6 planten in promotie.”
“Over alle promoties wordt onderhandeld met de leverancier. Ik wil geen marge inleveren.”
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7.3

Activiteiten en acties worden met leveranciers samen georganiseerd

Ongeveer de helft van de importeurs organiseert af en toe (tot zelfs regelmatig) gezamenlijke acties
met zijn leveranciers. Het gaat hierbij vooral om trainingen/opleidingen en open dagen. Andere
activiteiten kunnen zijn: sponsoring van lokale events, bepaalde demo’s of workshops rond een
specifiek onderwerp, bedrijfsbezoeken bij kwekers, ontwikkeling van leaflets/posters, incentives of
gadgets. Deze acties hebben vaak een bepaald thema, zoals Valentijn, Moederdag of andere
feestdagen.
De importeurs reageren meestal vrij enthousiast op deze initiatieven van de leveranciers, omdat ze zelf
weinig tijd (of budget) hebben om deze te organiseren of omdat een aantal van hun eigen, individuele
acties niet altijd even succesvol zijn (leveren niet het gewenste resultaat qua meerverkoop op).
“Voor Valentijnsdag hebben we rozen voor de kostprijs verkocht. Dat was een actie die we samen
met de leverancier hebben opgezet.”
“Zij hebben ook met ons een workshop/demo georganiseerd over bloemschikken en
presentatietechnieken. We doen ook wel wat sponsoractiviteiten samen.”
“Nederlandse leveranciers helpen ons altijd met demo’s in het Zuiden van Frankrijk. Wij
ontwikkelen dan samen met hen de leaflets en posters hiervoor. Zij komen dan de organisatie ter
plekke doen. We doen dit tweemaal per jaar.”
“Op bepaalde open dagen komen Nederlandse leveranciers hun nieuwe bloemen en planten
presenteren. Ze brengen dan Nederlands bier en andere producten mee en willen het imago van
Nederland versterken.”
“We hebben vroeger wel zelf acties gedaan en dat was altijd heel duur en met weinig resultaat.”
“Bedrijfsbezoeken vinden mijn klanten altijd heel interessant.”

7.4

Ondersteuning vanuit leveranciers kan beter

De mate van ondersteuning die de importeurs krijgen van de leveranciers loopt sterk uiteen. De
algemene relatie en samenwerking is meestal goed en correct (zoals het hoort), maar voor velen blijft
het daarbij. Het hangt volgens hen in grote mate af van de betrokkenheid, beschikbaarheid en
medewerking van de desbetreffende contactpersoon bij de leverancier.
Een aantal importeurs verwijzen terug naar de gezamelijke promoties/acties als een mogelijke vorm
van extra ondersteuning of de betrokkenheid en medewerking van de leverancier bij open-dagen,
demo- en/of trainingsdagen.
Andere importeurs vermelden ook het krijgen van speciale betalingsvoorwaarden of een zekere mate
van exclusiviteit of prioriteit op bepaalde (vooral nieuwe) producten.
Importeurs hebben de indruk dat de ondersteuning vanuit de leveranciers van snijbloemen toch nog
iets hoger is dan bij de kamerplanten. Voor beide productgroepen kan gesteld worden dat er een zeer
duidelijke behoefte is aan meer en betere ondersteuning door de leveranciers.
“Als we niks vragen, dan krijgen we niks. Ze ondersteunen ons wel bij bepaalde actie, maar dat is
alles. Uiteindelijk blijven wij heel trouw, dus misschien vinden zij het niet nodig.”
“Het lijkt me toch belangrijk dat we samen kunnen werken om de verkoop te stimuleren. Daar
kunnen ze toch wat meer ondersteuning geven. Het is immers in hun belang ook.”
“Het hoeft niet altijd over geld te gaan, of financiële steun. Er zijn ook andere vormen van
ondersteuning.”
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“Er is wel ondersteuning van Bloemenbureau Holland: demo’s, nieuwe verpakkingen of een
algemene presentatie 3 of 4 keer per jaar.”
“Als wij niet verkopen, dan zij ook niet. Dat moeten ze wel beseffen.”
“We hebben goede betalingsvoorwaarden. Dat wel.”
“We hebben een goede relatie met de leveranciers, dus we krijgen soms een
voorkeursbehandeling voor bepaalde producten, bijvoorbeeld nieuwe producten die eerst aan
ons worden voorgesteld.”
“Helemaal niks. Het is gewoon business voor hen.”
“De potplanten-leveranciers doen helemaal niets. Geen moeite. Is bij snijbloemen wel beter.”

7.5

Kennis kwaliteitslabels ligt relatief laag

De helft van de respondenten heeft nog nooit gehoord van de kwaliteitslabels Florimark, FFP of MPS.
De andere helft kende meestal één van de drie. We kunnen echter niet stellen dat één van de drie een
hogere of lagere bekendheid heeft dan de overige twee.
Er is bij de importeurs blijkbaar wel een groeiende belangstelling voor ‘fair trade’ bloemen en planten,
ook al is er momenteel weinig marktvraag naar. De importeurs vinden echter dat deze producten
moeilijk te verkrijgen zijn. Bovendien zijn de prijzen hoger en neemt het transport vanuit de ‘fair trade’
landen meer tijd in beslag vanwege de grotere afstanden. Toch stellen een aantal importeurs zich ook
de vraag of de kwekers van deze producten ook werkelijk een voordeel hebben van de hogere prijzen.
“Je vraagt je af waar het geld naartoe gaat als je ‘fair trade’ rozen uit Ecuador bestelt. Dit zijn
families die de rozen telen, geen grote koffieplantages. Beetje vaag allemaal.”
“Sommige klanten vragen wel naar ‘fair trade’. Of naar de omstandigheden waarin de producten
geteeld worden. Maar uiteindelijk is de klant vooral geïnteresseerd in de prijs die hij zelf moet
betalen. Hoe lager, hoe beter.”
“Het leeft niet in de markt – niet bij klanten noch consumenten.”
“Ik vind het persoonlijk wel belangrijk. Maar commercieel werkt het niet. De productiekosten zijn
hoger en de markt wil die niet betalen.”
“Fair trade is wel goed, maar moeilijk te vinden. Solidariteit is belangrijk. Maar de hele keten
moet meewerken. Tot en met de consument.”
“Ik probeer zelf ‘fair trade’ wat te pushen bij mijn klanten.”
“Al die landen hebben ook veel nadelen. Hogere kosten, ... Er zijn veel barrières.”
“Ik ben er tegen. Iedereen moet gewoon zijn eigen werk doen en dan gaat alles beter.”
“Mijn klanten vinden het maar niks.”
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7.6

Verschillende informatiebronnen geraadpleegd

De belangrijkste informatiebronnen die door de Franse importeurs worden vermeld zijn:








de vakpers (kranten en tijdschriften);
internet;
mond-op-mond (klanten, collega’s, etc.);
leveranciers/exporteurs;
de newsletter van Bloemenbureau Holland;
fax, email, telefoon;
vakbeurzen.

“Mijn klanten zijn mijn belangrijkste informatiebron. Hun wensen zijn belangrijk voor mijn business.”
“De vakpers en het internet algemeen. Nu wil ik wel even melden dat Bloemenbureau Holland niet
up-to-date is met haar magazines of brochures. Er zijn vrijwel geen updates en de bloemen die erin
staan, zijn achterhaald.”
“Mijn netwerk van klanten en leveranciers is zeer belangrijk. Ze houden me scherp met informatie uit
de markt.”
“Er gebeurt toch nog altijd veel via persoonlijke gesprekken en contacten. Zeker op die vakbeurzen.”
Ongeveer de helft van de ondervraagde Franse importeurs bezoekt regelmatig vakbeurzen:




“Salon du Végétal” in Angers;
“Hortifair” in Amsterdam;
kleinere Nederlandse vakbeurzen (in het algemeen).

De belangrijkste reden om naar deze beurzen te gaan, is het ontdekken van nieuwe dingen en
bijblijven op het vlak van nieuwe trends, nieuwe kleuren, nieuwe variëteiten, nieuwe
presentatievormen (voor bloemisten). Persoonlijk contact met leveranciers is ook belangrijk op deze
vakbeurzen.
“Ik wil zien wat ze met de bloemen doen, hoe ze het snijgroen erin verwerken, e.d.”
“Ik ga vooral om een gezicht bij een naam te kunnen plaatsen. En nieuwe mensen te leren
kennen.”
“Als ik ga, dan wil ik een maximum aan informatie.”
De meeste importeurs zijn tevreden met de informatie die beschikbaar is voor hen. Enkele importeurs
van Nederlandse kamerplanten maken toch enkele negatieve opmerkingen over het feit dat ze voor
zichzelf onvoldoende informatie over deze producten kregen. Zij zouden graag meer informatie krijgen
over de seizoenaliteit van nieuwe variëteiten (over de bloeiperiode, wanneer ze best verkocht worden)
maar ook onderhouds- en verzorgingstips.
Importeurs van snijbloemen willen graag op de hoogte gehouden worden over de concrete wensen
van specifieke ketens zoals bijvoorbeeld Interflora (Interflora stelt bepaald types van boeketten voor en
de bloemisten moeten deze kunnen maken met de bloemen van foto’s, uit de catalogus of online).
Importeurs klagen erover dat zij vooraf niet weten welke bloemen er nodig zijn en of de gevraagde
bloemen beschikbaar zijn (vooral tijdens bepaalde grote feestdagen zoals Valentijnsdag, Moederdag,
etc).
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“Soms maken ze specifieke boeketten, die wij dan leveren aan onze klanten, zonder dat we weten
welke bloemen ze gebruiken. Het zou wel handig zijn om daar steeds over geïnformeerd te
worden.”
“Technische informatie kan je nooit genoeg hebben.”
”Vooral over de nieuwigheden. Hierover hebben wij en onze klanten altijd veel informatie
nodig.”
“Voor de festivals. De bloemisten van Interflora moeten dan boeketten krijgen voor deze events,
maar wij hebben er geen informatie over. Gelukkig is er dan een aantal bloemisten die ons
vertellen wat ze nodig hebben.”
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8 Concurrentie-analyse
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op veranderingen in distributie en wat de impact van de Flying
Dutchmen is. Ook wordt gekeken naar de eigen toekomst (van de groothandel cq. importeur) en die
van de lokale productie van bloemen en planten.

8.1

Internet zal verder doordringen in distributie van bloemen en planten

De Franse importeurs geven de volgende belangrijke ontwikkelingen aan wat betreft de distributie van
bloemen en planten:







Internet: een belangrijke informatiebron over producten en voorraadniveaus bij leveranciers,
maar ook een mogelijke nieuwe concurrent;
Bepaalde verschuivingen in distributiekanalen (toename belang van online zaken doen);
Kleine bossen/boeketten worden belangrijker;
Breder aanbod;
Minder dialoog / persoonlijk contact (o.a. door het gebruik van onpersoonlijke media, zoals
internet);
Snellere leveringen.

“Het gaat allemaal veel en veel sneller dan vroeger.”
“De crisis heeft ervoor gezorgd dat de boeketten kleiner zijn geworden.”
“Nu kan je de voorraad checken op het internet en bestellen en de volgende dag heb je het.”
“Het wordt gemakkelijker om rechtstreeks vanuit Kenia en Ecuador te bestellen en niet meer via
Nederland te gaan.”
“Alles wordt geautomatiseerd. Toch blijft kennis, ervaring en knowhow belangrijk. Het blijven
bloemen en planten.”
“Het blijft belangrijk om met elkaar te praten en te overleggen.”

8.2

Concurrentie van ‘flying Dutchmen’ lijkt niet heel bedreigend te zijn

De meeste van de importeurs zijn op de hoogte van de ‘flying Dutchmen’ en de concurrentie die deze
vorm van verkoop vertegenwoordigt voor hen. Volgens sommigen staan zij momenteel op 20% tot
30% marktaandeel. Toch worden ze door velen niet gezien als een belangrijke bedreiging, vanwege de
hoge brandstofprijzen die hun winstgevendheid beperken en het feit dat ze niet continu actief en vaak
ook weinig professioneel zijn.
“Ze zijn vooral actief in kalmere periodes. In drukke periodes komen de bloemisten toch bij ons.”
“Ze zijn een bedreiging. Ze maken de hele markt kapot.”
“Ze nemen een stuk van een op zich al dalende markt”.
“Ze bestaan al 20 jaar.”
“Echt professioneel zijn ze niet.”
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8.3

Verwachting is stabiel voor de komende 3 jaar voor de eigen business

De helft van de ondervraagde importeurs verwacht een vrij stabiele situatie op korte termijn. Enkelen
verwachten een daling van de groothandel, vooral vanwege de dalende koopkracht en de druk op de
prijzen. Een paar importeurs voorzien een groei.
“De markt blijft stabiel als het aantal groothandelaars hetzelfde blijft.”
“De rechtstreekse concurrentie vanuit Nederland zal een daling van onze business betekenen.”
“Vrij stabiel, maar alleen de groteren zullen overleven.”
“Ik voorzie een stijging. Maar zullen we hard voor moeten werken.”
8.3.1
Lokale productie van snijbloemen gedaald
De importeurs zijn unaniem over het feit dat de lokale Franse snijbloemenproductie gedaald is over de
afgelopen 5 jaar, vanwege de hoge kosten (arbeid, energie, onderhoud), kwaliteitsissues, ouderwetse
teelttechnieken en kassen, een gebrek aan opvolging door de jongere generatie en vooral de stijgende,
harde concurrentie uit Nederland.
“Ze komen niet meer uit de kosten. Die zijn gigantisch. 15 jaar geleden waren er vier grote
markten in het Zuiden. Nu nog maar één. Vele bedrijven stoppen. De Nederlanders concurreren
hen kapot.”
“De Franse kwekers zijn alleen goed in bepaalde periodes van het jaar. De Nederlanders het hele
jaar rond.”
“Wij moeten competitief zijn qua prijzen. De Franse productie is dat niet meer. Dus moeten we
elders inkopen.”
“Alleen de kleinere Franse rozenkwekers in het Zuiden zijn nog goed. Hun kwaliteit is zelfs beter
dan de Nederlandse.”
“De kwaliteit is gewoon niet goed genoeg. En de service ook niet.”
“Er is veel gesjoemel in Frankrijk. Voorraad gaat in de koeling en komt er twee dagen later
opnieuw uit. In Nederland gooit men die weg. Moeilijk om er nog vertrouwen in te hebben. De
kassen zijn ook oud. “
“Er is een dringende behoefte aan modernisering op verschillende niveaus.”
8.3.2
Lokale productie van kamerplanten heeft nog kansen
De situatie lijkt minder negatief voor de lokale Franse productie van kamerplanten. De Franse kwekers
kunnen concurreren wat betreft kwaliteit, zelfs in die mate dat Franse kamerplanten vaak beter
afgestemd zijn op de lokale klimaatsomstandigheden dan de via kunstlicht geproduceerde planten uit
het buitenland. Het Franse product is wel duurder, maar heeft dan weer het voordeel dat er minder
transportkosten zijn.
“Er zijn nog steeds veel goede kwekers in Frankrijk.”
“Er zit ook nog voldoende dynamiek in de markt. Voldoende innovaties en nieuwe producten die
afgestemd zijn op de wensen van de markt.”
“Ik koop liever Franse kamerplanten, ook al zijn ze iets duurder dan de Nederlandse. De kwaliteit
is goed en stabiel. De houdbaarheid is zeer goed. Er is dus geen behoefte om steeds bij Nederland
te gaan aankloppen. En zo kunnen we ook transportkosten vermijden.”
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8.4

De ontwikkeling van de concurrentie in de Franse groothandel

De belangrijkste ontwikkeling op het vlak van concurrentie voor de Franse importeurs bevindt zich op
het vlak van Nederlandse leveranciers/exporteurs die het tussenniveau van de
importeurs/groothandelaars overslaan en rechtstreeks bloemen en planten verkopen op de Franse
markt (aan tuincentra, supermarktketens, maar ook aan bloemisten). Hoewel de importeurs een zekere
mate van concurrentie op zich goed vinden, hebben ze toch wel enige bezwaren bij de verdere
ontwikkeling van deze vorm van rechtstreekse concurrentie, waarbij zij in principe uitgeschakeld
worden. Velen vinden dat internet en de mogelijkheid van online bestellen dit hele proces nog versneld
heeft. Deze “nieuwe” vorm van concurrentie lijkt zich sterker te ontwikkelen voor snijbloemen dan
voor kamerplanten.
De importeurs van kamerplanten vinden immers dat ze voldoende alternatieven hebben om
bijvoorbeeld vanuit de Franse thuismarkt producten aan te bieden. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk
van Nederland dan importeurs van snijbloemen.
Importeurs proberen hun marktaandeel te handhaven door nog meer in te spelen op kwaliteit,
ervaring/kennis van de lokale markt en het feit dat ze in de buurt gevestigd zijn. Ze beseffen wel dat
prijs meer een rol gaat spelen, door deze nieuwe vorm van concurrentie.
“Het zijn vooral de Nederlanders die met hun trucks rechtstreeks aan tuincentra gaan leveren.”
“Hoe meer ze rechtstreeks kunnen gaan, hoe meer winst ze kunnen maken.”
“De Nederlanders worden zowel leverancier als concurrent.”
“Online gebeurt er veel. Iedereen kan online direct bestellen vanuit Nederland.”
“Je hebt concurrentie nodig. Niemand mag te dominant worden, want dan denken de klanten
dat je teveel marge neemt.”
“Concurrentie is er altijd geweest en dat zal altijd zo blijven.”
“Dat hele e-commerce / internet gebeuren bekijk ik wel met argusogen.”
“De hypermarkten groeien natuurlijk wel op de snijbloemenmarkt. Als zij erin slagen om goede
leveranciers te vinden, dan wordt het een bedreiging.”
“Sommige klanten willen geen grote leverancier. Ze willen iemand uit hun omgeving, die ze
kennen en die flexibel kan zijn.”
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9 Conclusies en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven om de verkoop van
het Nederlands assortiment bloemen en planten en de relatie met de Nederlandse leverancier vanuit
Frankrijk een impuls te geven.

9.1

Conclusies

Nederland is en blijft een zeer belangrijke leverancier op de Franse markt van bloemen en planten.
Misschien deels ingegeven vanwege het feit dat de grootste Franse importeurs van Nederlandse
bloemen en planten ondervraagd zijn, maar de dominantie komt duidelijk naar voren. De Franse
importeurs geven hier onder meer de volgende verklaringen voor:






breedte en diepte van het assortiment;
de algemene productkwaliteit in combinatie met de gebruikte teelttechnieken;
logistieke efficiëntie en organisatie;
de grootschaligheid;
commerciële power.

Nagenoeg het gehele assortiment bloemen en planten wordt uit Nederland gehaald. Het eigen land
komt als tweede land naar voren (voor zowel bloemen als planten), maar dat aandeel neemt elk jaar
(verder) af. Voor de inkoop van snijbloemen is Italië genoemd en voor kamerplanten Spanje. Een enkele
roos komt uit Kenia en soms een anjer uit Colombia. Deze landen hebben specifieke voordelen (lage
lonen, prima klimaat) en er wordt verwacht dat deze landen in de toekomt rechtstreeks gaan leveren
(buiten Nederland om). Op het gebied van kamerplanten wordt er meer van Spanje verwacht dan in
het verleden: blijkbaar zijn Spaanse kwekers steeds beter in staat om door specialisatie een goede
productkwaliteit aan te bieden.
Het Nederlands belang is in de afgelopen 5 jaar gestegen wat de inkoop van snijbloemen en
kamerplanten betreft (zowel relatief als absoluut). Internet heeft hierin een alles bepalende rol
gespeeld: de ondersteuning, informatie en bestelmogelijkheden die de Nederlandse handel biedt, heeft
Nederland een voorsprong op andere landen gegeven. Het is de verwachting dat het aandeel dat
Nederland heeft op de Franse markt stabiel zal blijven of nog iets verder zal toenemen. Het vertrouwen
van de Franse importeurs is overigens vrij groot dat de Franse markt voor bloemen en planten in de
nabije toekomst vrij stabiel zal blijven.
Importeurs letten bij aankoop van hun bloemen en planten op veel verschillende zaken die vooral met
prijs en kwaliteit (in het breedste zin van het woord) te maken hebben. Aspecten waar Nederland zeer
goed op scoort. Belangrijk is dat Nederlandse leveranciers dat ook blijven doen. Op aspecten als
originaliteit, creativiteit en innovatie kan nog een stap voorwaarts gemaakt worden. Ook de relatie
tussen de Nederlandse leverancier en de Franse importeur kan verder geoptimaliseerd worden
(klantenservice, communicatie, overdracht informatie, beschikbaarheid ‘up-to-date’ assortiment,
transparantie, persoonlijk contact en flexibiliteit).
De belangrijkste klanten van de Franse importeurs op het gebied van snijbloemen zijn bloemisten en
straatmarkten. Bloemisten en tuincentra zijn de belangrijkste klanten wat betreft kamerplanten. Er
zijn recent geen grote veranderingen opgetreden wat betreft het type klant dat ze bedienen.
Om commerciële redenen is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het klantenbestand:




Een verschuiving van tuincentra naar bloemisten, omdat er minder strenge leveringsvereisten
zijn en omdat ze minder prijsgevoelig zijn;
Een verschuiving naar het segment van “high-end” designer/bloemist die zich meer richt op
kwaliteit en niet alleen op volume;
Een verschuiving van het bloemisten- naar het supermarktkanaal om meer volume/omzet te
kunnen realiseren.
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De concurrentie van de ‘flying Dutchmen’ lijkt niet heel bedreigend te zijn. Geschat wordt dat zij
momenteel op 20% tot 30% marktaandeel staan. Toch zijn ze geen belangrijke bedreiging, vanwege de
hoge brandstofprijzen die hun winstgevendheid beperken en het feit dat ze niet continu actief en vaak
ook weinig professioneel zijn.
De belangrijkste ontwikkeling op het vlak van concurrentie voor de Franse importeurs is dat
Nederlandse leveranciers/exporteurs het tussenniveau van importeurs/groothandelaars overslaan en
rechtstreeks bloemen en planten verkopen op de Franse markt (aan tuincentra, supermarktketens,
maar ook aan bloemisten). Een zekere mate van concurrentie is op zich goed, maar het grootste
bezwaar is dat zij in principe uitgeschakeld worden. De mogelijkheid van online bestellen heeft dit hele
proces versneld. Deze concurrentie lijkt zich sterker te ontwikkelen voor snijbloemen dan voor
kamerplanten. De importeurs van kamerplanten hebben voldoende alternatieven en zijn dus minder
afhankelijk van Nederland dan importeurs van snijbloemen.
Franse importeurs proberen hun marktaandeel te handhaven door nog meer in te spelen op kwaliteit,
ervaring/kennis van de lokale markt en het feit dat ze in de buurt gevestigd zijn. Prijs zal een
belangrijke(re) rol gaan spelen om de gunst van de klant.
Importeurs zijn op zoek naar een assortiment (aanbod) om zich te kunnen onderscheiden van de
concurrentie, maar ook vanwege de gewijzigde voorkeuren van hun klanten en de consument. De
Franse importeur neemt liever zelf het voortouw over welk assortiment hij dient aan te bieden, dan dat
hij dat van zijn klanten moet horen. Het is heel goed mogelijk dat het slechtere economische klimaat
een andere verschuiving op gang brengt: meer vraag naar goedkopere basisproducten en een
verschraling van het assortiment. En dat terwijl de importeurs het idee hebben dat het aantal
beschikbare variëteiten vanuit Nederland duidelijk gestegen is. Dit is bij snijbloemen veel prominenter
dan bij kamerplanten. Het gevoel dat de importeur heeft bij kamerplanten is dat er weinig dynamiek
en innovatie is. Er zou hier en daar wel een kwaliteitsverbetering zijn doorgevoerd, maar overduidelijk
is het niet.
Franse importeurs zien dat Franse consumenten kamerplanten steeds meer als onderdeel van het
interieur gaan beschouwen. Het leveren van een passende, bijbehorende pot wordt dan belangrijker.
Daarnaast geldt dat veel importeurs het belangrijk vinden om in lijn te blijven met de huidige
voorkeuren en trends op de markt. Hier liggen duidelijk kansen voor Nederlandse leveranciers door
deze te communiceren met hun Franse afnemers.
Andere kansen hebben met de houdbaarheid van snijbloemen te maken: sommige bloemen worden in
een te vergevorderd stadium aangeleverd, waardoor de houdbaarheid te wensen over laat. Hierdoor
zijn er enkele problemen met ziekten opgetreden.
Internet heeft duidelijk een vaste plaats ingenomen als extra informatie- en bestelmedium en zal
steeds belangrijker worden bij de inkoop van bloemen en planten (beschikbaarheid van productfoto’s,
up-to-date prijsinformatie, verpakkingsgroottes, naam van de kweker, verzorgingsinformatie,
aanbodsinformatie, etc.).
Er dienen voldoende mogelijkheden te zijn voor persoonlijk contact, het opbouwen van een relatie,
flexibiliteit ten aanzien van pricing, e.d. Internet mag geen gevaar betekenen voor hun positie als
tussenpersoon in de Franse markt.
Er heerst bij de Franse importeurs een zekere mate van bezorgdheid dat er door de grootschaligheid en
het belang van de Nederlandse sierteeltindustrie geen of in ieder geval steeds minder plaats is voor
flexibiliteit op het gebied van prijzen, hoeveelheden en service. Er is namelijk bij de importeurs een
duidelijke voorkeur voor direct, apart georganiseerd transport, zodat de transporttijden kunnen
worden geoptimaliseerd. In veel gevallen worden de leveringen gegroepeerd, wat betekent dat de
importeur minder controle heeft over de leveringsschema’s en –tijden.
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Nederlandse leveranciers scoren duidelijk niet goed op aspecten zoals relatie, communicatie en
persoonlijk contact. De taalbarrière is een mogelijke oorzaak, maar het gaat verder. Met de
ontwikkeling van de mogelijkheden van online zaken doen, is de commerciële relatie een heel stuk
onpersoonlijker geworden. Fransen hebben heel duidelijk behoefte aan persoonlijk en direct contact
om tot een goede professionele, commerciële relatie te kunnen komen. Wellicht dat een aantal
Nederlandse leveranciers zich (misschien onnodig) laten verlammen door de taalbarrière.
De Franse importeur biedt een breed scala van servicediensten aan zijn klanten aan. Zij organiseren
met regelmaat promoties om de vraag te stimuleren, een bepaalde voorraad weg te werken of een
slecht verkopend product te pushen.

9.2

Aanbevelingen

1.

Het is de wens van de Franse importeurs om te komen tot een professionele, commerciële en
persoonlijke relatie door beter te communiceren (verhogen van de betrokkenheid,
beschikbaarheid en medewerking van de contactpersonen aan beide zijden). Online zaken
doen is in dit geval een “communicatief gevaar”. Er wordt veel belang gehecht aan persoonlijk,
direct contact en aan een gezicht. De Nederlandse leveranciers leggen momenteel de nadruk
op het product, terwijl de Franse importeurs meer de nadruk op het persoonlijke vlak leggen.

2.

De meeste importeurs zijn tevreden met de informatie die beschikbaar is voor hen, maar het
kan beter. Informatie over welk assortiment actueel is met de daarbij behorende
consumentenvoorkeuren en markttrends wordt gemist. Maar ook informatie (identiteit en
profiel) over de Nederlandse kweker is van belang voor de Franse importeur om er zijn
voordeel mee te kunnen doen. Aanbodsinformatie (wanneer is welk product in het seizoen
beschikbaar?) en verzorgingsinformatie (bloeiperiode, standplaats, watergift, etc.) maken het
beeld tenslotte compleet.

3.

De algemene productkwaliteit dient verder geoptimaliseerd te worden en zullen bepaalde
wanpraktijken (zoals het te lang op voorraad houden van bloemen of planten of producten in
een te vergevorderd stadium aanleveren) vermeden moeten worden.

4.

Nederlandse leveranciers dienen voortdurend met nieuwe producten te komen: nieuwe
kleuren, variëteiten (gestoeld op de behoeften van de markt) en verpakkingen (innovatie),
zodat er een breed en diep assortiment aangeboden wordt.

5.

Scherpe(re) aanbiedingen maken en indien nodig marge inleveren om de verkoop in Frankrijk
te stimuleren. De kwaliteit van de producten dient van een hoog niveau te zijn (blijven).

6.

Ondersteuning vanuit de Nederlandse leveranciers aan Franse importeurs is gewenst. Deze
ondersteuning kan bestaan uit speciale betalingsvoorwaarden, exclusiviteit op de verkoop van
een bepaald product of het gezamenlijk organiseren van productshows en promotionele
activiteiten (gezamenlijke stand op een vakbeurs). Voor de Nederlandse leveranciers van
snijbloemen en kamerplanten is het belangrijk dat ze het imago van de Nederlandse
sierteeltsector in Frankrijk hoog houden door de Nederlandse knowhow wat betreft
teelttechnieken en –methoden te (blijven) communiceren. Dit kan tijdens productshows,
demonstraties/workshops of trainingsdagen. En om de verkoop van bloemen en planten
verder te stimuleren, dient er tijdens deze dagen een programma voor bloemisten,
markthandelaren en tuincentra opgesteld te worden met de volgende onderwerpen:
Verhogen van het niveau wat betreft de algemene en technische kennis over bloemen en
planten;
Aandacht voor marketing, communicatie en pricing;
Modernisering van het verkooppunt (bijvoorbeeld door aandacht te geven aan netheid,
presentatie, sfeer, etc.);
Aandacht voor bindtechnieken in combinatie met creatieve en originele ontwerpen.
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Het is dus belangrijk om het persoonlijk contact (ondanks de taalbarrière) te behouden (demo’s,
trainingen, workshops, etc. organiseren). Direct contact dient dan ook als een kans gezien te worden en
niet als een ‘bedreiging’. Direct contact is immers voor de Franse importeurs niet alleen een belangrijke
basisvoorwaarde. Het is ook een instrument dat bijna rechtstreeks leidt tot meerverkoop (het zet een
klant aan om meer in te kopen).
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