MARKT EN AFZET

FOCUS OP KANSEN

‘Bedrijven die kiezen voor sam
‘Niks doen is geen optie’, zei
Anthos-voorzitter Henk Westerhof eerder in een interview
met BloembollenVisie over
de tanende verkoop van met
name droge bollen. Inmiddels
ligt er een rapport van Berenschot met de richtinggevende titel ‘Focus op kansen!’ en
is een vervolgtraject ingezet.
Ondernemers zijn met elkaar
in gesprek over drie thema’s.
BloembollenVisie belicht deze
thema’s aan de hand van interviews met de drie desbetreffende projectleiders. Kees Rippen, consultant bij Berenschot,
bijt het spits af.

Kees Rippen: ‘Werken met vaste relaties zorgt voor meer stabiliteit in de markt’
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ls enige van de drie projectleiders, is
Kees Rippen al vanaf het begin betrokken bij Focus op kansen. “De wereld
van de afzet is de laatste jaren sterk veranderd,
je ziet de voorkeuren van de consument verschuiven”, weet Kees Rippen. “Zo neemt de
retail een steeds groter deel van de omzet voor
zijn rekening. Dit leidt tot schaalvergroting en
hogere eisen aan toeleveranciers, terwijl er
niet meer voor het product wordt betaald. De
exporteur ziet zich geconfronteerd met deze
ontwikkelingen en moet zich afvragen of zijn
bedrijfsvoering is afgestemd op de klant van
de toekomst. De markt vraagt namelijk steeds
meer om professionaliteit. Om dat te kunnen
bieden, is een zekere omvang nodig. Een grote58 • BLOEMBOLLENVISIE • 2 december 2010

re onderneming kan immers specialisten aantrekken.”

‘De bollensector moet dit
vijanddenken aan de kant
zetten. Daarmee veroordeelt
de sector zichzelf tot de rol
van prijsvechter’
GELD VERDIENEN
Hoewel de belangstelling voor het planten van
bloembollen is teruggelopen, is er geen breuk

in de markt, zo blijkt uit het rapport. “De consument is wel degelijk bereid om te kopen. Als
je het goed aanpakt, valt er echt nog geld te verdienen, zo blijkt uit de resultaten binnen de
sector. Er is wel enige reden voor ongerustheid,
maar met de juiste aanpak kan het tij worden
gekeerd.” Samenwerking is het sleutelwoord
voor een succesvolle toekomst, voorspelt
Rippen. “De bollensector zal meer moeten
samenwerken met de retail, het belangrijkste
verkoopkanaal. Daarbij is de vraag: hoe kun
je de retailer helpen om geld te verdienen aan
jouw bollen? Door samen te werken kun je
meer omzet en meer marge realiseren.” Retailers worden nogal eens uitgemaakt voor ‘uitbuiters’ die hun marktmacht misbruiken. “De bollensector moet dit vijanddenken aan de kant
zetten. Daarmee veroordeelt de sector zichzelf
tot de rol van prijsvechter. Beter is het om te
kiezen voor bondgenootschap, lange termijnre-

menwerking, gaan het winnen’
‘samenwerking’ als rode draad hebben. Daarbij gaat het om de ins en outs rond samenwerken, samenwerking op het gebied van inkoop
en samenwerking op het gebied van marketing.
Alle handelsbedrijven in de sector konden zich
hiervoor aanmelden. Elke groep bestaat uit zo’n
vijftien deelnemers. “Het enthousiasme voor
deelname was best groot. Sommige bedrijven
nemen zelfs deel aan twee ondernemerstafels.”

is ook logisch. Dan weet je nog niet wat je kunt
verwachten. Maar, langzamerhand ontstaan er
mooie gesprekken en zie je dat sommige partijen elkaar vinden. De sessies leiden er ook toe
dat ondernemers gaan nadenken over hun perspectieven en meer zicht krijgen op de mogelijkheden voor hun bedrijf.” Na de derde sessie moeten ondernemers uiteindelijk zelf actie
ondernemen om daadwerkelijk tot samenwerking met eventuele partners te komen. “Anthos
kan daarbij eventueel nog ondersteunen.”

VERSNELLEN

laties op te bouwen en te streven naar continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Ik ben ervan
overtuigd dat de daghandel het op termijn zal
verliezen van de langjarige samenwerking.”
Nadat het rapport ‘Focus op kansen!’ was verschenen, kwam de logische vraag: hoe nu verder? “Nu is het zaak om de sector in beweging
te krijgen. Anthos wil bedrijven helpen om op
basis van de informatie die nu op tafel ligt, een
volgende stap te zetten.” Dit leidt tot verschillende activiteiten. Zo hebben dertig exportbedrijven laten weten dat zij sowieso belangstelling hebben om met gelijkgestemden eens
verder te praten over de mogelijkheden voor
samenwerking. “Dit moet uiteindelijk leiden tot
een concreet plan. Vandaag vindt de eerste bijeenkomst plaats.” Daarnaast konden ondernemers zich aanmelden voor zogeheten ‘ondernemerstafels’ over drie thema’s die allemaal

Elk van de ondernemerstafels wordt aangestuurd door een andere projectleider. Kees Rippen begeleidt de ondernemerstafel over de ins
en outs van samenwerken. “Het doel van deze
ondernemerstafels is dat we energie losmaken bij bedrijven zodat zij daadwerkelijk een
volgende stap gaan zetten, tot vernieuwingen
komen en mooie samenwerkingsverbanden
aangaan. Overigens gebeurt er op dit terrein
ook al het nodige. Wij hopen deze ontwikkeling hiermee te versnellen.” Op het moment van
het interview hebben er al twee sessies van de
ondernemerstafels plaatsgevonden. “Tijdens
de tweede bijeenkomst kwam een collega
uit de sector aan het woord. Hij vertelde over
zijn positieve en negatieve ervaringen op het
gebied van samenwerken. Een fusiedeskundige
zette uiteen hoe je komt tot de waardering van
een onderneming. Vervolgens hebben deelnemers in groepjes een praktijkcase behandeld.
Daarbij ging het vooral om van elkaar leren.”
De tweede sessie draaide om de vraag: welke
stappen moet je zetten om tot samenwerking
te komen? De derde en laatste sessie is gericht
op het omzetten van plannen naar de concrete
uitvoering.
In de loop van de sessies ziet Rippen de sfeer
aan de ondernemerstafels veranderen. “In het
begin kijkt iedereen de kat uit de boom, en dat

PARTNERSCHAP
Rippen ziet de komende jaren grote concentraties van bedrijven ontstaan die met elkaar
gaan samenwerken. “De samenwerking met de
retail zal van organisatievorm veranderen. Er
zal meer partnerschap ontstaan door de keten
heen. Dit leidt uiteindelijk tot ketenverkorting.
Een logische ontwikkeling: hoe minder handelingen er worden verricht, hoe minder kosten
je maakt, hoe gunstiger de marges. Het werken
met vaste relaties zal bovendien zorgen voor
meer stabiliteit in de markt.” Verder verwacht
Rippen dat er een tweedeling zal ontstaan.
“Je houdt altijd bedrijven die hechten aan
het avontuur en kiezen voor vrijheid blijheid.
Daarnaast opereren de ketenpartners die kiezen voor continuïteit en stabiliteit. Ik ben ervan
overtuigd dat die laatste groep het gaat winnen.
De afnemer zal deze manier van werken steeds
meer afdwingen. De retail heeft behoefte aan
massa, zekerheid en betrouwbaarheid en zal
dat van zijn ketenpartners eisen. Daarbij wordt
de tracking & tracing van producten steeds
belangrijker. Afnemers willen de herkomst van
producten kunnen herleiden in het geval er iets
mis mee is. Via vaste relaties is dat makkelijker
te achterhalen.” Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander zal uitpakken,
maar wat Rippen betreft, is een ding zeker: “De
markt moet in beweging komen.”

Resumé
In vervolg op het rapport ‘Focus op kansen!’ dat op initiatief van Anthos is verschenen, organiseert de belangenorganisatie zogenoemde ‘ondernemerstafels’ voor
belangstellende leden. De rode draad van deze ondernemerstafels is samenwerken.
Uiteindelijk moeten deze bijeenkomsten ertoe leiden dat deelnemers daadwerkelijk stappen gaan zetten en samenwerking gaan zoeken met partners in de keten.
BloembollenVisie interviewt de projectleiders die de ondernemerstafels begeleiden,
te beginnen met consultant Kees Rippen van Berenschot.
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