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VOORWOORD
Er is al veel geschreven over de veranderende positie van de Nederlandse glastuinbouw.
Het maken van de omslag van aanbodsgericht denken naar vraaggericht denken met als
achtergrond een concurrentiepositie, die onder druk staat lijkt in eerste instantie geen
prettig vooruitzicht.
Aan de andere kant betekent onder druk staan vaak dat een veranderingsproces versneld kan worden doorgevoerd. Dit gaat tevens gepaard met aanpassingsproblemen.
Hierbij geldt de wet van de sterkste.
Degenen, die overleven kenmerken zich vaak door hun vernieuwingsdrang. Zij staan
open voor nieuwe ontwikkelingen en blijven niet in het verleden stilstaan. Het gestructureerd samenwerken met ketenpartners uit de andere schakel is zo'n ontwikkeling. Ondernemers zoeken elkaar steeds meer op om een gezamenlijke meerwaarde tot stand te
brengen. Dit kan tot hele succesvolle samenwerkingsverbanden leiden.
Samenwerken brengt echter ook een stuk complexiteit met zich mee. Men is vaak onbekend met de werkwijzen van de ander. Daarom moet men het eerst met elkaar eens
worden welke de werkwijze van het samenwerkingsverband is. Omdat samenwerken
zoveel aspecten bevat moet je er ook voor kunnen zorgdragen dat elk van deze aspecten zijn kwaliteit behoudt. Niets is erger dan te constateren dat de eens gemaakte afspraken zijn verwaterd door onduidelijkheden of misverstanden.
In mei 1998 is het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG) te Naaldwijk gestart met de uitvoering van het project "Ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen
in de glastuinbouw". De opdrachtgever van het project was het Productschap Tuinbouw; gedelegeerd opdrachtgever LTO groeiservice. Het project is uitgevoerd door een
werkgroep, die bestaat uit bedrijfskundig onderzoekers van het PBG en de bij verschillende deelprojecten betrokken ketenpartners. Het project werd beëindigd op 31 oktober
1999.
Het feitelijke resultaat van dit project is een Ketenzorgsystematiek, die er voor moet
zorgdragen dat Ketenpartners gestructureerd met elkaar afspraken kunnen maken. Dit
op een zodanige manier dat alle samenwerkende partijen zich committeren aan een
werkwijze, die voor een ieder acceptabel is. De systematiek vindt zijn plaats in het ontwikkelde Handboek Ketenzorg Glastuinbouw. Deze kunnen ondernemers hanteren als
hulpmiddel bij hun samenwerking. Hierbij ligt het accent vooral op de informatie overdracht, die tussen partijen in de keten plaatsvindt. Deze zal geborgd moeten worden om
optimaal naar elkaar te functioneren.
Wij spreken de hoop uit dat dit handboek een leidraad is voor veel ondernemers, die
ketensamenwerking een warm hart toedragen. Dat met dit handboek optimaal functionerende ketens gebouwd mogen worden.
Daarnaast willen wij alle personen en organisaties, die hebben meegewerkt aan dit project en de totstandkoming van het Handboek Ketenzorg Glastuinbouw, hartelijk danken
voor hun bijdrage. Het gezamenlijk met ondernemers uit de praktijk hebben mogen werken aan dit project beschouwen wij als een voorrecht!
Namens de projectgroep Ketenbeheer PBG Naaldwijk,
Gerben Splinter (projectleider Ketenbeheer)

SAMENVATTING
Veranderende consumentenbehoeften en toenemende eisen van de grootwinkelbedrijven
zorgen voor een verandering in de afzet van producten door de glastuinbouwsector. De
bedrijven in de keten moeten meer marktgericht gaan werken. Eén van de mogelijkheden daartoe is samenwerkingsverbanden in de keten opzetten. Vooral met betrekking
tot samenwerking tussen partijen in de keten is het belangrijk dat iedereen zijn afspraken goed nakomt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is kwaliteitszorg door de gehele keten (ketenzorg). Het opzetten en uitvoeren van ketensamenwerking tussen de verschillende bedrijven is niet eenvoudig te verwezenlijken.
In de periode mei 1998 - oktober 1999 heeft het Proefstation voor Bloemisterij en
Glasgroente te Naaldwijk (PBG) het project Ketenbeheer uitgevoerd om de glastuinbouwsector meer inzicht te verschaffen in bovenstaande zaken. Het project Ketenbeheer bestond uit een drietal deelprojecten, waarbij verschillende sectoren binnen de
glastuinbouwsector werden betrokken. Voor respectievelijk de potplanten-, snijbloemenen glasgroentesector heeft LTO groeiservice (als gedelegeerd opdrachtgever van het
Productschap Tuinbouw) diverse landelijke gewasgroep commissies benaderd, met de
vraag of zij als praktijkvoorbeeld konden dienen voor de genoemde sectoren. In de
meeste gevallen is deze functie waargenomen door een telersvereniging. De verwachting was dat door middel van het opzetten van het Ketenproject, in samenwerking met
telers in de verschillende sectoren, een structuur kon worden ontwikkeld voor verbetering van samenwerking. Deze structuur zou handvaten moeten geven voor de bedrijven
in de keten om op een goede manier samen te werken met de andere schakels in de
productiekolom van de tuinbouwsector.
De doelstelling van het project Ketenbeheer is tweeledig:
• Ontwikkeling en invoering van integrale ketenzorgsystemen d.m.v. praktijkvoorbeelden in de glasgroente-, snijbloemen- en potplantensector
• Opstellen van praktisch bruikbare handboeken voor integrale ketenzorg in de genoemde sectoren
De eerste stap binnen dit deelproject was het werven van projectdeelnemers. In juni
1998 is begonnen met het werven van deelnemers in de potplanten- en snijbloemensector. De schakel teelt was hierbij het eerste aanknopingspunt om van daar uit andere
partners in de keten aan dit project te binden. De Landelijke gewascommissie Saintpaulia en telersvereniging Unicum als representant van het gewas Freesia werden respectievelijk bereid gevonden om deel te nemen aan het project.
Het deelproject glasgroente werd later opgestart. Het bleek moeilijk te zijn om geschikte
participanten voor dit project te vinden. Uiteindelijk bleken de twee telersverenigingen
Red Fresh (pruimtomaten) en Quality Queen (tomaat / paprika) geschikte deelnemers.
Een uitzonderlijke situatie vanwege het deelnemen van twee partijen, die de schakel
teelt vertegenwoordigen. De getoonde interesse en de twee verschillende invalshoeken
met betrekking tot productvermarkting maakten deelname van beiden interessant.
Middels literatuurstudie, eerdere kennismaking in het project Combizorg en interviews
met de projectdeelnemers en gewasonderzoekers is een goed beeld verkregen van de
ketens waarin de telers binnen de verschillende deelprojecten opereren. Literatuur in
vakbladen en deze gesprekken gaven onder meer een beeld van het product en zijn positie in de huidige afzetmarkt, de kwaliteit en knelpunten in de keten. Ook de latere ge-

sprekken over de kritische beheerspunten hebben meer duidelijkheid verschaft over het
ketenvoortbrengingsproces van specifieke ketens. Het voortbrengingsproces binnen de
drie deelsectoren vormde de basis voor het ontwikkelen van de ketenzorgsystematiek.
Geconstateerd werd dat ondanks de grote verschillen tussen sectoren en ketens er toch
een groot aantal gezamenlijke processen tussen de schakels in de keten valt te onderkennen.
Literatuur is tevens bestudeerd om hieruit kennis te putten met betrekking t o t zorgsystematiek, die binnen dit project ontwikkeld dient te worden. Na een brede oriëntatie op
alle verschillende vormen van ketenzorg werd besloten om de uiteindelijke richting in te
slaan van het borgen van informatiestromen tussen partijen in de keten. Communicatie
tussen ketenpartners is immers van groot belang voor een succesvol samenwerkingsverband. Daarnaast is het van groot belang om met de zorgsystematiek ook toekomstige knelpunten te kunnen oplossen. Het borgen van 'kritische beheerspunten' tussen de
schakels in de keten met betrekking t o t de gezamenlijke informatiestromen bleek de
juiste afbakening in dit project. Informatie, die daarop aansloot werd gevonden in het
uitgevoerde project ICC-potplanten (95-97) en het artikel 'Optimalisatie ketencommunicatie' [ 1 ] .
Gedurende de looptijd van het project is het projectteam constant bezig geweest met
het ontwikkelen van een ketenzorgsystematiek. Op basis van onder meer de verschillende gesprekken die binnen de deelprojecten zijn gevoerd, zijn alle essentiële informatiestromen in een relatie tussen t w e e opeenvolgende schakels door het projectteam in
kaart gebracht. Vervolgens is de set van informatiestromen gerubriceerd in acht kritische beheerspunten. Dit zijn de aandachtsgebieden tussen t w e e opeenvolgende schakels in een keten die cruciaal zijn voor het succes van de keten, en dus goede afspraken
en borging behoeven. Deze kritische beheerspunten zijn getoetst bij de projectdeelnemers.
Eén manier om afspraken te borgen en te laten zien dat ze geborgd zijn, is door gebruik
te maken van kwaliteitszorgprincipes. Daarom is van elk kritische beheerspunt in de
relatie tussen t w e e schakels een procedure uitgewerkt. Deze procedures zijn voorbeeldbeschrijvingen en geven weer hoe een samenwerkingsverband tussen t w e e schakels in
de keten kan worden vormgegeven. Omdat iedere keten zijn eigen specifieke werkwijze
heeft, zijn deze procedures (en bijbehorende werkinstructies) zo opgesteld dat zij gemakkelijk keteneigen kunnen worden gemaakt. Deze procedures, werkinstructies en
formulieren zijn opgenomen in het opgeleverde Handboek Ketenzorg Glastuinbouw.
Nadat de acht kritische beheerspunten door het projectteam waren vastgesteld en beschreven was dit het aangrijpingspunt om met de afzonderlijke projectdeelnemers de
verschillende ketenrelaties verder te analyseren. Om een goed beeld te verkrijgen van de
aandachts- en knelpunten in een relatie tussen t w e e schakels is een vragenlijst ontwikkeld. Met alle ketenpartners is afzonderlijk een gesprek gevoerd om hun specifieke relaties te analyseren. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de knel- en aandachtspunten die spelen in een relatie tussen t w e e schakels in de keten.
Allereerst is de relatie tussen de teeltbedrijven en handelsbedrijven geanalyseerd. Hieruit
kwam veelal naar voren dat met name het gezamenlijk vorm geven aan marketingactiviteiten voor beide partijen het aandachtspunt was waaraan het meeste belang werd toegedicht. Het daadwerkelijke komen t o t concrete actiepunten op dit vlak was echter niet
voor elke ketenrelatie weggelegd. Dit bleek sterk afhankelijk van het vertrouwen dat
ketenpartners in elkaar hadden om een gezamenlijk doel na te streven.
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Nadat er een analyse heeft plaatsgevonden van de relatie teelt - handel is de volgende
stap het analyseren van de relatie veredeling - teelt geweest. Ook in deze relatie is het
gezamenlijk uitvoeren van marketingactiviteiten vaak een speerpunt. Daarnaast speelt
tevens het afstemmen van vraag en aanbod op lange termijn een rol.
De belangrijkste constatering is echter dat de analyses van de verschillende ketenrelaties hebben laten zien dat allereerst de relatie 'an sich' nog sterk verbeterd kan worden.
Veel van de ketenpartners vonden het alleen al een waardevolle ervaring om in een andere omgeving over niet alledaagse zaken met elkaar van gedachten te wisselen.
De kern van de ketenzorgsystematiek is uitgewerkt in een achttal procedures. Dit zijn
voorbeeldprocedures, die door de betreffende ketenpartners zelf verder uitgewerkt moeten worden. Het geven van een aantal voorbeeldprocedures om hiermee het achttal kritische beheerspunten voor een optimale informatie uitwisseling af te dekken alleen is
niet voldoende. Om er mee te kunnen werken is ook zicht nodig op de inhoud, structuur, samenhang, etc. Al deze onderdelen gezamenlijk geven daadwerkelijk inhoud aan
de Ketenzorgsystematiek. Hoe de systematiek moet worden gezien wordt in het 'Handboek Ketenzorg Glastuinbouw' verder verduidelijkt.
Het Handboek Ketenzorg is in een eerste versie voorgelegd aan een aantal projectdeelnemers. Daarnaast hebben kwaliteitzorgdeskundigen een blik op dit handboek geworpen. De leesbaarheid liet in eerste instantie nogal wat te wensen over. Hierin zijn verbeteringen aangebracht. Het zal echter altijd zo zijn dat ondernemers, die de ketenzorgsystematiek willen gaan toepassen, begeleid moeten worden door adviseurs die kennis
hebben van de materie.
Het borgen van gevonden oplossingen middels een specificering van de procedures lag
in de oorspronkelijke lijn van de opdracht van dit project. Met deze vertaalslag zou een
handboek Ketenzorg kunnen ontstaan dat specifiek voor de betreffende ketens geschreven is. Dit heeft echter door de beperkte looptijd van het project voor geen van de deelprojecten plaatsgevonden. Doordat er geen specifieke ketenprocedures voor de projectdeelnemers zijn geschreven kon hieruit ook niet een vertaalslag naar het bedrijfseigen
zorgsysteem worden gemaakt. Het is logisch dat de afspraken, die je in keten met elkaar maakt, ook zijn weerslag op het eigen bedrijf zullen hebben.
De uitvoering van het project Ketenbeheer heeft er voor gezorgd dat deelnemers aan het
project een beter contact hebben gekregen met hun (toekomstige) partners in de keten.
Men is over en weer beter geïnformeerd over al dan niet gezamenlijke knel- en aandachtspunten. Met het vaststellen van deze punten wordt het mogelijk om de relatie te
verbeteren middels het zoeken van oplossingen hiervoor. Een zorgsystematiek, zoals
ontworpen binnen dit project, kan een handig hulpmiddel zijn om ketensamenwerking te
optimaliseren.

1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET KETENBEHEERPROJECT
Het niet voorhanden zijn van een zorgsysteem, dat zich op de eerder geschetste informatiestromen tussen ketenpartners richt, geeft invulling aan de doelstelling van dit project.
De doelstelling van het project "Ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen in de
glastuinbouw" is tweeledig:
• Ontwikkeling en invoering van integrale ketenzorgsystemen d.m.v. praktijkvoorbeelden in de glasgroente-, snijbloemen- en potplantensector
• Opstellen van praktisch bruikbare handboeken voor integrale ketenzorg in de genoemde sectoren
Het tastbare resultaat is een ketenzorgsystematiek voor de drie deelsectoren, dat zijn
plaats krijgt in een algemeen handboek Ketenzorg. Dit handboek is voor 90% direct
toepasbaar voor al deze sectoren. De handelingen tussen de schakels in de keten van de
groente-, bloemen- en plantensector komen sterk overeen. Daarom is gekozen voor de
ontwikkeling van 1 handboek, dat middels een aantal aanpassingen sector- of nog liever
gezegd ketenspecifiek gemaakt kan worden.

1.3 AFBAKENING
Het project Ketenbeheer is onderverdeeld in drie pilotprojecten. Er is een deelproject
opgestart in de snijbloemen-, één in de potplanten- en twee in de qlasqroentensector.
Om aan de doelstellingen die hierboven zijn beschreven te voldoen zijn per sector pilotprojecten opgezet. Voor de potplantensector is het product Saintpaulia als pilot genomen, voor de snijbloemensector het gewas Freesia en voor de glasgroentesector wordt
het project met ketens zowel met pruimtomaten als met paprika/tomaten uitgevoerd.
Het beoogde handboek Ketenzorg Glastuinbouw dat wordt opgesteld moet in de genoemde sectoren gebruikt kunnen worden als hulpmiddel bij het invoeren van integrale
ketenzorg.
Naast het te verschijnen handboek [7] worden van de ervaringen in de verschillende
deelprojecten afzonderlijke rapportages aangemaakt [8], [9] en [10].
De deelnemers aan de verschillende deelprojecten worden als voorbeeld gezien voor de
behoeften van een grotere groep telers / meerdere telersverenigingen binnen de betreffende sector, die hiervan kunnen leren. Binnen het deelproject potplanten geldt dat gewerkt is met individuele saintpauliatelers die geen telersvereniging vormen. Binnen het
deelproject snijbloemen is gewerkt met een telersvereniging en voor het deelproject
glasgroente geldt dat er gewerkt is met twee telersverenigingen. Eén die handelt via The
Greenery (pruimtomaat) en de andere handelt direct met de afnemers zonder tussenkomst van de veiling(tomaat en paprika). De keuze voor twee telersverenigingen is gemaakt om een breder draagvlak te creëren. Zowel voor telers die buiten de veiling om
als voor telers die via de veiling handelen is het handboek interessant.
In dit project is niet gestreefd naar het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvormen. Er wordt gewerkt met bestaande relaties tussen verschillende schakels in de
keten. Activiteiten van groepen telers op gebied van kwaliteitszorg en afzet worden
hierbij als uitgangspunt genomen. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor verbeteringen
van de huidige samenwerkingsvormen en het borgen van de kritische beheerspunten in
deze samenwerkingsvormen.
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In de projecten is in eerste instantie gericht op de relatie tussen de schakels teelt en
handel. Hiervoor is gekozen omdat de telers met de schakel handel vaak het meest intensieve contact hebben. Hierdoor is deze schakel gemakkelijk te benaderen. Daarnaast
is het niet reëel alle schakels in de keten direct bij het project te betrekken. Vooral bedrijven die dichter bij de consument zitten, lijken in eerste instantie niet bereid hier tijd
voor vrij te maken. Het benaderen van de laatste schakel vóór de consument is zeer
moeilijk. Zelfs voor partijen in de keten gaan er vaak enkele jaren overheen voordat men
met enige regelmaat overleg heeft met de afzetpunten.

1.4 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN
Activiteiten van bestaande groepen telers op het gebied van kwaliteitszorg en afzet zijn
in dit project als uitgangspunt genomen. Binnen de deelprojecten is gewerkt met telersverenigingen) en hun bestaande relaties. Het project ketenbeheer is dus niet gericht
op het richten van de keten maar op de inrichting van de keten. Vanuit de schakel teelt
worden contacten met andere schakels in de keten gelegd. Er is gestreefd om tot een
betere afstemming van processen tussen bestaande relaties te komen. Aangezien in dit
project is gewerkt met telers(verenigingen) en hun bestaande relaties wordt verder niet
ingegaan op de 'softe kant' van ketensamenwerking. De softe kant van een samenwerkingsverband is de wijze waarop de ketenpartners met elkaar om gaan. De relatie tussen
de schakels moet goed zijn om tot een goede samenwerking te kunnen komen.
Om een ketenzorgsysteem op een succesvolle manier in te kunnen voeren, moet een
relatie aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste is wel dat er een goede
relatie bestaat tussen de verschillende schakels. Dit wordt gezien als de 'softe kant' van
ketensamenwerking. Naast een goede relatie zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een ketenzorgsysteem succesvol in te kunnen voeren. De
wil om langdurig samen te werken moet bij de verschillende ketenpartners aanwezig zijn
en ook (juist) het management moet er achter staan. De individuele schakels moeten
over een bepaalde basis van kwaliteitszorg beschikken (dit vormt de basis voor de invoering van een ketenzorgsysteem). Er moet een gezamenlijk doel worden nagestreefd
met minimale tegenstrijdige belangen. Ook is openheid naar elkaar toe zeer belangrijk.
De ketenpartners moeten bereid zijn informatie met elkaar te delen. Er moet over het
geheel gezien een win-win situatie zijn. De verschillende ketenpartners moeten baat
hebben bij de samenwerking.
Bij het selecteren van de ketens die interessant zijn voor het ketenbeheerproject is rekening gehouden met de hierboven genoemde voorwaarden. Voor de relaties waarmee in
de verschillende pilotprojecten is gewerkt, geldt dat men al grotendeels aan deze voorwaarden voldoet. Dit is de reden waarom in het project Ketenbeheer verder niet wordt
ingegaan op deze voorwaarden. Het zal echter duidelijk zijn dat deze voorwaarden de
basis vormen voor het opzetten van een ketenzorgsysteem. Een zorgsysteem, dat
communicatiestromen tussen ketenpartners kan borgen is echter nog niet voorhanden.
Een dergelijk zorgsysteem zou de communicatie tussen ketenpartners kunnen ondersteunen. Hiermee kunnen de processen tussen de schakels in de keten beter worden
beheerst.
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1.5 LEESWIJZER
De hoofdstukken 2 en 3 vormen de kern van het rapport dat hier voor u ligt.
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 geschetst welke werkwijze is gehanteerd bij het uitvoeren van dit project. Het project is onder te verdelen in twee belangrijke onderdelen: Het
operationele gedeelte betreffende de interactie met de verschillende deelnemers in hun
specifieke ketens en het meer theoretische gedeeite van de ontwikkeling van de ketenzorgsystematiek.
In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste resultaten van de ervaringen binnen de drie
deelprojecten beschreven. Dit betreft resultaten op hoofdlijnen. Meer specifieke informatie met betrekking tot de uitvoering van drie deelprojecten in de potplanten-, bloemenen glasgroentesector is opgenomen in afzonderlijke deelrapporten, die per project zijn
verschenen [8], [9] en [10]. Deze deelrapporten zijn in eerste geschreven voor de projectdeelnemers. Daarnaast kan hier voor de betreffende sectoren ook interessante informatie uit worden gehaald.
Tevens wordt in hoofdstuk 3 beschreven welke de resultaten van het ontwikkeltraject
met betrekking tot de ketenzorgsystematiek zijn. Het handboek Ketenzorg Glastuinbouw, dat hiervan het tastbare resultaat is, wordt als separaat rapport verstrekt [7].
Afsluitend vindt u in conclusies en aanbevelingen respectievelijk de belangrijkste resultaten van dit project en suggesties voor een vervolg op dit project.
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2 WERKWIJZE
2.1 HET WERVEN VAN DE PROJECTDEELNEMERS
Voor het werven van projectdeelnemers is de schakel teelt als beginpunt genomen.
LTO-groeiservice heeft het project onder de aandacht van haar leden gebracht. Binnen
de diverse productcommissies in de planten-, bloemen- en groentesector is daarom de
interesse gepeild voor deelname aan dit project.
Na gebleken interesse is middels een presentatie het project verder onder de aandacht
gebracht om de aanwezigen definitief aan het project te kunnen binden. Tijdens het
werven van deelnemers is vooral gelet op de bekendheid van ondernemers met het fenomeen kwaliteitzorg. Ondernemers, die op het eigen bedrijf reeds kwaliteitzorg toepassen hebben namelijk - door hun bekendheid hiermee - een lagere instapdrempel om dit
tevens in hun afzetketen(s) toe te passen. Zij herkennen het belang van kwaliteitszorg
en hebben bovendien veelal kwaliteitszorg reeds binnen het eigen bedrijf toegepast,
waardoor er een basis ligt voor ketenzorg en een structuur voor het nakomen van afspraken.
Vervolgens is vanuit de schakel teelt een traject ingezet om de resterende projectdeelnemers te werven. Dit gebeurde stap voor stap. De deelnemers uit de schakel teelt in de
drie deelprojecten bevonden zich allen in één of meerdere afzetketens. Zowel achterwaarts als voorwaarts in de keten is er contact met bedrijven waarmee direct dan wel
indirect zaken wordt gedaan. Per schakel is een keuze gemaakt voor respectievelijk een
handelsbedrijf en een veredelings- / vermeerderingbedrijf die voor deelname aan het
project interessant kunnen zijn.
Het eerste contact met deze bedrijven is veelal door de teeltbedrijven zelf gelegd. Tijdens een introductiegesprek of -bijeenkomst is het project onder de aandacht gebracht
en de interesse gepeild. Op deze wijze zijn ketens van bedrijven geworven voor het
project.
Als minimumeis is binnen de projecten doelbewust de keuze gemaakt om de schakels
Handel en Veredeling / Vermeerdering naast de schakel Teelt te werven. Alle overige
schakels, die geworven kunnen worden binnen de looptijd van het project, zijn extra.
Voor deze keuze zijn een aantal redenen aan te wijzen:
1. Om het project 'behapbaar' te houden is gekozen voor een voorzichtige aanpak.
Bouwen vanuit de schakel Teelt aan ketenrelaties is het devies;
2. Het werven van de schakel Retail was afhankelijk van het in het project deelnemende handelsbedrijf. Zij moeten dit project bij hun afnemer kenbaar (willen) maken;
3. Retailers in deze sectoren zijn vaak grote multinationals. Het betrekken van deze
bedrijven in een project is organisatorisch vaak een lastige zaak (taal, tijd, locatie,
etc);
4. Veilingen en transporteurs worden in dit project niet als volwaardige schakels aangemerkt. Zij zijn geen eigenaar van het product, maar dienstverlener. Zij worden als
het ware 'ingehuurd' door de schakels in de keten. Alleen wanneer deze partijen als
participant binnen de keten een bepaalde meerwaarde kunnen bieden worden zij bij
het project betrokken.
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2.2 INVENTARISATIE V A N BESTAANDE KETENKENNIS
Voor het opzetten van een samenwerkingsverband in een keten zijn veel aandachtspunten die moeten worden geregeld. Daartoe is gezocht naar bestaande ketenkennis waarin
degelijke onderwerpen worden behandeld.
Zoals reeds aangegeven in de uitgangspunten (paragraaf 1.4) is gekozen om de 'softe
kant' van samenwerking binnen dit project niet te behandelen. Binnen dit project is uitgegaan van een situatie waarbij ketenpartijen in principe al goed met elkaar samenwerken.
Er wordt dan ook vooral gezocht naar kennis om de daadwerkelijk te ontwikkelen systematiek mee te kunnen onderbouwen / verstevigen. Deze systematiek wordt ook wel
de 'harde kant' van samenwerking genoemd. Omdat voor een invalshoek is gekozen,
waarbij het uitgangspunt een ketenzorgsystematiek betreft, die de verbinding tussen de
schakels legt (zie paragraaf 2.4.1), wordt hier ook op gefocust bij het zoeken naar bestaande ketenkennis.
Er is oriënterend gebruik gemaakt van literatuur. Dit betekent dat vooral in het beginstadium van het project veel literatuur is bestudeerd met als onderwerp ketenzorg om hier
elementen uit te kunnen halen voor de latere ontwikkeling van de ketenzorgsystematiek.
Kwaliteitzorgbegrippen als HACCP, TQM, ISO, IKZ, 1KB, etc. vormen veelal de kern van
veel van dit soort literatuur. Deze onderwerpen zijn verkregen uit onder meer vakbladen,
internet, studies van derden, bedrijfsinformatie, etc.
Daarnaast is een aantal gesprekken gevoerd met deskundigen uit diverse sectoren over
het onderwerp ketenzorg. Deze deskundigen zijn of waren veelal betrokken bij eerder
uitgevoerde ketenprojecten. Hun ervaringen worden vastgelegd en meegenomen in de
richtingsbepaling voor het ontwikkelen van een ketenzorgsystematiek binnen de looptijd
van dit project.

2.3 INVENTARISATIE KETENVOORTBRENGINGSPROCES
In samenwerking met deelnemende telers zijn de bestaande ketens verkend en wordt
daarin een afbakening gemaakt voor het project. Vanuit de bestaande contacten van de
deelnemende telers worden binnen de overige schakels in de keten projectdeelnemers
geworven, die bereid zijn om binnen het project ervaring op te doen. Deze keten is uiteindelijk onderwerp van verdere studie.
Het voortbrengingsproces1 van deze ketens en hun deelprocessen is in kaart gebracht
door gesprekken met de deelnemers en gedeeltelijk middels bestudering van hierover
bestaande literatuur. Dit resulteert in een helder overzicht van de raakvlakken, die ketenpartijen met elkaar hebben. Deze raakvlakken (ketenprocessen) waren de basis voor
ontwikkelen van de ketenzorgsystematiek.
Mogelijke knelpunten in de keten, die in deze inventarisatie reeds naar voren worden
gebracht, verstevigen het feit dat specifieke ketenprocessen (raakvlakken) borging behoeven middels een ketenzorgsystematiek.
Tijdens de inventarisatie van het ketenvoortbrengingsproces bleek het mede van belang
om te bepalen welke ketenpositie de verschillende schakels innemen en welke ketenstrategie (kan) word(t)(en) gevoerd. Dit verschafte een beeld van hoe de verhoudingen
liggen en wat de mogelijkheden binnen die specifieke keten en dit project zijn.

Hetprocesdateenproductdoorlooptvanproducenttoteindafoemerenwaarbij indetijdgeziensprakeisvan
eenbepaaldematevanwaardetoevoeging.
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2.4

KETENZORGSYSTEMATIEK

2.4.1 Ontwikkelen ketenzorgsystematiek
Invalshoek
Uitgangspunt was dat tijdens de inventarisatiefase verschillende knelpunten in de keten
worden vastgesteld en vervolgens vastgelegd. Daarnaast was reeds bepaald welke
knelpunten en aandachtspunten binnen het project zouden worden aangepakt ter verbetering.
Vervolgens zouden de oorzaken van de geselecteerde knelpunten nader worden geanalyseerd. Daarna zou op basis van een conceptmodel voor ketenzorgsysteem nagegaan
worden of de knelpunten kunnen worden opgelost door het maken van afspraken tussen de ketenpartners. Voor de knelpunten waarvoor dit mogelijk zou zijn werd een voorstel gemaakt voor de wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt en aantoonbaar
kunnen worden nagekomen. Nadat de voorstellen, eventueel na aanpassing, worden
goedgekeurd door de betrokken ketenpartners worden deze oplossingen, binnen de
structuur van het integrale ketenzorgsysteem, stapsgewijs ingevoerd en getoetst.
Bovenstaande verwoord samengevat de oorspronkelijke invalshoek.
De insteek waarmee een integraal ketenzorgsysteem opgezet diende te worden is lopende het project echter - mede onder invloed van de inventarisatie van bestaande ketenkennis - veranderd. Desondanks is niet alles gewijzigd. Het oorspronkelijke idee om
vanuit huidige knelpunten - geconstateerd in de diverse pilotketens - een ketenzorgsystematiek te ontwikkelen zou er echter toe leiden dat toekomstige, nog niet zichtbare
knelpunten niet door de systematiek worden ondervangen. Hiermee zou de systematiek
naar de toekomst toe niet effectief zijn. Er is dus bewust afgeweken van de oorspronkelijke, in het projectvoorstel verwoorde, opzet.
Door het blikveld te verwijden en alle kritische beheerspunten 2 tussen twee schakels in
beeld te brengen is voorkomen dat de systematiek wellicht snel achterhaald zou zijn.
Daarnaast is een ander belangrijk vertrekpunt het feit dat is uitgegaan van de situatie,
dat elk afzonderlijk bedrijf in zijn schakel al een vorm van kwaliteitszorg toepast. Dit
betekent dat de te ontwikkelen ketenzorgsystematiek een brug moet slaan naar de bedrijfseigen systemen.
De bedrijfseigen systemen zijn goed in staat om de operationele goederen-, informatieen geldstroom voor de eigen schakel te borgen. De verbinding met de kwaliteitszorgsystemen van de andere schakels in de keten vergt meer inzicht en capaciteiten. De communicatie tussen de schakels over hoe men eikaars systemen het beste op elkaar laat
aansluiten ontbreekt. Hierop wordt ingezet middels de te ontwikkelen systematiek.
Belangrijk hierin is te weten dat waar er in de keten op een veel abstracter niveau over
de kwaliteit van de product-, informatie- en geldstroom wordt gesproken, de bedrijven
zelf de vertaalslag dienen te maken naar wat dit in detail betekent voor het kwaliteitzorgmanagement van het eigen bedrijf.

2

Indeverschillendeprocessentussentweeschakelsindeketenkunnenmeerderekritischebeheerspunten wordenonderkend.Hethandelthierbijmeestalomoverdrachtsmomenten,diegoedeafspraken endusborgingbehoeven.Wordteropditvlaknietsgeregelddanisereenverhoogdekansdaterietsmisgaattussenbeidepartijen.Zokanerduseenknelpuntontstaan.
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Uitgevoerde stappen om te komen tot de ketenzorgsystematiek
De ontwikkeling van de ketenzorgsystematiek is te typeren in een aantal stappen die
zijn genomen om tot deze systematiek te komen. Deze stappen zijn hieronder (in drie
blokken) verder beschreven.
Bepalen en vaststellen kritische beheerspunten
Stap 1: keuze voor een keten
De keuze is gemaakt om de situatie aangetroffen in de Saintpaulia-pilot als uitgangspunt
te nemen bij het ontwikkelen van de systematiek. Dit betekende dat gericht wordt ingezoomd op de kritische beheerspunten in deze keten. In een later stadium werd dit verbreed naar de overige twee pilotprojecten.
Deze keuze is gemaakt omdat, zoals reeds vermeld in paragraaf 1.2, het tastbare resultaat een ketenzorgsystematiek is voor de drie deelsectoren, dat zijn plaats krijgt in een
algemeen handboek. Het handboek Ketenzorg is voor 90% direct toepasbaar voor al
deze sectoren. De handelingen tussen de schakels in de keten van de groente-, bloemen- en plantensector komen sterk overeen. Daarom is gekozen voor de ontwikkeling
van één handboek, dat middels een aantal aanpassingen sector- of nog liever gezegd
ketenspecifiek gemaakt kan worden.
Stap 2: uitwerken van relatie teelt - handel
Besloten is om een nieuwe afbakening te maken. Binnen de keten wordt allereerst gericht gekeken naar de kritische beheerspunten tussen de schakels Teelt en Handel. Zoals reeds in paragraaf 1.3 is gemeld is de relatie tussen teelt en handel in een glastuinbouwketen meestal het intensiefst. Hierdoor is deze schakel makkelijk te benaderen.
Daarnaast is het niet reëel alle schakels in de keten direct bij het project te betrekken
(zie afbakening).
Elke schakel wordt afzonderlijk bekeken in relatie tot de andere schakels. Het volgende
stappenplan is gehanteerd om uiteindelijk te komen tot de definitieve set van kritische
beheerspunten tussen de twee schakels:
1. Breng in kaart welke processen er binnen zowel het teelt- als het handelsbedrijf een
rol spelen (zie ook 2.3 Inventarisatie ketenvoortbrengingsproces);
2. Geef aan welke processen een raakvlak hebben met de processen bij de andere
schakel;
3. Geef van elk van deze processen aan of ze kritische beheerspunten bevatten in relatie tot de andere schakel en benoem ze;
4. Deel de kritische beheerspunten in naar informatie-, goederen- en geldstroom.
Stap 3: koppelen van Kritische Beheerspunten op hoofdlijnen
Nu er van de twee schakels Handel en Teelt afzonderlijk van elkaar kritische beheerspunten op papier staan is het belangrijk dat deze op elkaar aansluiten. Het 'koppelen'
van deze kritische beheerspunten is dan ook de volgende te nemen stap. Door de twee
uitwerkingen naast elkaar te leggen werd overlap en verschil zichtbaar. De uitwerking
hiervan resulteerde uiteindelijk in één document met daarin beschreven de kritische beheerspunten in de relatie tussen teelt en handel. Dit was in eerste instantie een behoorlijk aantal punten, die kon worden teruggebracht naar het aantal van acht.
Stap 4: verdere uitwerking van Kritische Punten
Vanuit de definitief vastgestelde kritische beheerspunten tussen Teelt en Handel (8
stuks) is de vertaalslag gemaakt naar vragenlijsten, die per kritisch punt alle facetten die
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hierbij van belang zijn behandelen (Zie bijlage 2: vragenlijst kritische beheerspunten).
Door deze vragen zowel aan telers als handelaren voor te leggen ontstond een goed
beeld van de daadwerkelijk in praktijk aanwezige kritische beheerspunten.
Zo kan het voorkomen dat sommige kritische beheerspunten als overbodig werden gezien, dat kritische beheerspunten een aanvulling behoeven of dat er nog extra kritische
punten zijn in de relatie teelt - handel. Daarnaast bleek op welke wijze de relaties in de
pilot zelf al zorgdragen voor het borgen van deze kritische beheerspunten.
Bepalen aandachtsgebieden en oplossingen
Stap 5: beoordelen Kritische Punten per relatie
Na dat de kritische beheerspunten ook definitief zijn onderkend door de schakels in keten worden deze in individuele gesprekken verder uitgediept. Per kritisch beheerspunt
wordt in detail nagegaan (zie Bijlage 3: Beoordelingslijst Kritische Beheerspunten) hoe
dit in relatie tot de andere ketenpartner(s) wordt ervaren. Daarbij heeft men de mogelijkheid om te kiezen uit de typeringen "knelpunt", "aandachtspunt", "voldoet goed" of
" onbelangrijk". Als eindresultaat wordt een beeld verwacht, dat de accenten binnen de
diverse relaties duidelijk weergeeft.
Stap 6: schakels bepalen het gezamenlijk belang van de Kritische Beheerspunten
In een bijeenkomst waarbij zowel het teeltbedrijf als het handelsbedrijf (en mogelijk ook
de veiling) aanwezig zijn werden de individuele ervaringen van de ketenpartners ten
aanzien van de verschillende kritische beheerspunten tegen over elkaar gezet.
In discussie zou blijken waar voor beide partijen de prioriteiten liggen. Gezamenlijk onderkende knelpunten of aandachtspunten zijn een aanleiding om in actie te komen. Eenzijdige knel- of aandachtspunten kunnen dit ook zijn. Het vergt waarschijnlijk alleen
meer inspanning om tot een oplossing te komen. Uit het vinden van oplossingen kan de
winst binnen de samenwerking worden gehaald.
De actiepunten, die uit deze discussie voortvloeiden vormen de aandachtsgebieden binnen een dergelijke relatie (zie ook paragraaf 2.5.1).
Stap 7: ketenzorg als oplossing
Met het vaststellen van de kritische beheerspunten wordt het mogelijk om hiervoor een
systematiek te ontwikkelen.
De systematiek is allereerst in theorie ontwikkeld. Voor elk van de kritische beheerspunten wordt een algemene procedure geschreven, die het mogelijk maakt om - met deze
procedure als vertrekpunt - een kritisch beheerspunt af te dekken. De algemene procedures kunnen per keten - en specifiek voor twee deelnemers aan deze keten - worden
aangepast voor de unieke situatie waarin zij zich bevinden.
De procedure moet de samenwerkende schakels in de ketens houvast bieden in het maken en borgen van afspraken met elkaar. Welke knelpunten kunnen worden opgelost of
welke aandachtspunten kunnen worden uitgewerkt binnen de huidige ketenrelatie? Deze
vraag speelde specifiek voor de deelnemers aan het project. Bovendien gaven zij hiermee belangrijke accenten binnen de verschillende kritische beheerspunten aan.
De ketenzorgsystematiek wordt mede op basis van deze gegevens verder ontwikkeld.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van het PBG op het gebied van
kwaliteitzorg op teeltbedrijven. Kwaliteitzorg op teeltbedrijven laat zien dat processen
zijn te beheersen door duidelijke afspraken hierover te maken. Deze na te komen en ze
bovendien te kunnen aantonen. Detoegepaste vorm is door beschrijvende procedures
( = werkwijze) per proces - of in dit geval per kritisch beheerspunt - uit te werken. Hier-
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aan kunnen vervolgens werkinstructies en registraties worden gekoppeld om een en
ander te ondersteunen.
Daarnaast wordt met de ketenzorgsystematiek de verbinding gelegd naar de bedrijfseigen zorgsystemen. De afspraken die tussen ketenpartners worden gemaakt in de verschillende procedures om de kritische beheerspunten af te dekken vinden hun weerslag
in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf zelf (zie stap 10).
Toepassen en verbreden van Ketenzorgsystematiek
Stap 8: op maat maken van ketenzorgsysteem
Eén of meerdere algemene ketenprocedures kunnen worden aangepast c.q. beschreven
voor een relatie tussen ketenpartners in de deelprojecten. Hiermee borgt men één of
meerdere kritische beheerspunten.
Stap 9: verbreden naar de hele keten
Een zelfde proces als bovenstaand is gevolgd voor de andere relaties in de keten. Te
weten tussen de schakels teelt en veredeling / vermeerdering. Ook dit leverde uiteindelijk een set van kritische beheerspunten op waarover afspraken tussen 2 schakels in de
keten gemaakt dienen te worden. Zo ontstond een compleet beeld binnen een keten
over sets van afspraken, die partijen met elkaar dienen te maken.
Stap 10: het koppelen van ketenzorg aan bedrijfseigen kwaliteitzorg
De kritische beheerspunten in de keten tussen twee schakels hebben hun invloed op de
dagelijkse gang van zaken in elk afzonderlijk bedrijf. Er wordt voor een aantal van deze
kritische beheerspunten bekeken welke praktische vertaalslag er binnen een bedrijf moet
plaatsvinden in de eigen zorgsystemen om deze kritische beheerspunten af te dekken.

2.4.2 Toetsen ketenzorgsystematiek
Het toetsen van de ketenzorgsystematiek vond een aantal keer plaats gedurende het
ontwikkeltraject.
Zoals reeds in paragraaf 2.4.1 is vermeld zijn middels opgestelde vragenlijsten de verschillende kritische beheerspunten op hun belang beoordeeld. Aan de verschillende projectdeelnemers is een document met begeleidende brief toegestuurd waarin precies is
uitgelegd wat er onder de acht kritische beheerspunten wordt verstaan. Daarbij is een
vragenlijst gevoegd, die de verschillende punten stuk voor stuk behandelt. Er is op een
schaal van 1tot 5 naar het belang van de punten gevraagd. Doel van deze vragen was
na te gaan of en welke onderdelen van de kritische beheerspunten geborgd zijn. Deze
kritische beheerspunten vormen de basis van waaruit de ketenzorgsystematiek verder
wordt ontwikkeld.
Voor de verschillende kritische beheerspunten werden zoals vermeld procedures ontwikkeld. Ook deze procedures werden aan de projectdeelnemers voorgelegd en op hun
werkbaarheid getoetst.
Als laatste resulteerde dit in een handboek Ketenzorg Glastuinbouw waarin een geheel
van procedures, werkinstructies en formulieren is te vinden. Hieruit moest vooral de
samenhang der zaken blijken. De complete systematiek van ketenzorg zal hierin zichtbaar worden. Ook dit handboek werd aan de projectdeelnemers voorgelegd ter beoordeling. Tenslotte zijn ook Arie Ton van het Productschap Tuinbouw en Pieter Ruijter van
het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente gevraagd om een beoordeling over het
ontwikkelde handboek af te geven.
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2.5 VASTSTELLEN AANDACHTSGEBIEDEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE
KETEN
Binnen de looptijd van dit project moet een ketenzorgsystematiek tot stand worden gebracht. De ervaringen in de diverse deelprojecten fungeerden mede als input voor het
ontwikkelen van deze systematiek. De wijze waarop deze systematiek werd ontwikkeld
is hiervoor reeds beschreven.
Als eindresultaat van dit project is een handboek Ketenzorg Glastuinbouw opgeleverd.
Het was in eerste instantie de bedoeling om een algemene versie van dit handboek tot
stand te brengen en een verbijzondering naar de verschillende projectsituaties te maken.
In het laatste geval dient het handboek een verbijzondering te zijn voor specifieke kritische beheerspunten die zich in de deelnemende projectketen voor doen. Dit maakt het
voor de deelnemers aan het project interessant om input te leveren. Algemene informatie kan worden gebruikt in het belang van de desbetreffende sector. Deze kunnen leren
van de gevonden oplossingen voor vastgestelde aandachtsgebieden. Deze oplossingen
worden vertaald naar het algemene handboek en dit komt beschikbaar voor de praktijk.
Specifiek voor de betreffende ondernemers in de verschillende deelnemende ketens kan
er een voordeel worden behaald in het oplossen van huidige knelpunten of het aansturen naar meer concrete oplossingen voor aandachtspunten. Hierdoor vindt de ontwikkeling van procedures en het vinden van een oplossing voor knelpunten / aandachtspunten
min of meer gelijktijdig plaats tijdens de looptijd van het project.
Na enkele maanden doorlooptijd is binnen het project echter de keuze gemaakt om de
benadering qua werkwijze om te keren. Het ontwikkelen van een algemeen handboek
was het feitelijke resultaat waarop diende te worden ingezet. Deze verandering in gedachte kwam tot stand nadat werd geconstateerd dat 90% van het ontwikkelde materiaal voor een handboek direct toepasbaar voor al deze sectoren zou zijn. De handelingen tussen de schakels in de keten van de groente-, bloemen- en plantensector komen
sterk overeen. Daarom is gekozen voor de ontwikkeling van één handboek, dat middels
een aantal aanpassingen sector- of nog liever gezegd ketenspecifiek gemaakt kan worden.

2.5.1 Vaststellen aandachtsgebieden
Voor de projectdeelnemers is het essentieel om vast te stellen waar binnen elk van de
kritische beheerspunten de aandacht naar uit gaat.
Hiermee werd een begin gemaakt met het versturen van de vragenlijst voor Kritische
Beheerspunten (zie Bijlage 2). Hierin waren een aantal vragen opgenomen. Deze betroffen:
• Bestaan over dit kritische punt al vaste afspraken?
• Over welke onderwerpen binnen dit kritische punt wordt informatie uitgewisseld?
• Wie is binnen uw organisatie het meest betrokken bij dit punt?
Kort na het versturen van dit document en de hiermee vastgestelde kritische beheerspunten werd een gesprek met de individuele projectdeelnemers gepland. In dit gesprek
is met behulp van een meer uitvoerige vragenlijst verder afgezakt binnen de verschillende kritische beheerspunten (zie Bijlage 3). Hierdoor is per project en per beheerspunt
een nog beter beeld gekregen van de verschillende aandachtsgebieden (knelpunt of
aandachtspunt), die de projectdeelnemers van belang achten.
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2.5.2 Vaststellen oplossingen voor de keten
Nadat in de diverse individuele gesprekken de aandachtsgebieden per kritisch beheerspunt waren vastgesteld konden deze worden afgezet tegen aandachtsgebieden van de
specifieke ketenpartners. Per Kritisch beheerspunt werden knel- of aandachtspunten
gerangschikt onder de noemer 'gezamenlijk' of 'eenzijdig'. De ketenpartners zelf werd
gevraagd op basis van hun gespreksverslag betreffende de acht Kritische Beheerspunten
(mbv vragenlijst) de drie belangrijkste prioriteiten in hun relatie met de betreffende ketenpartner aan te geven. Deze werden aan het projectteam teruggekoppeld. In overleg
met adviseur Flip van der Eijk werd uiteindelijk bepaald welke twee onderwerpen in een
gezamenlijk overleg besproken en uitgewerkt dienden te worden.
De laatste stap voor de projectdeelnemers binnen dit project was dan ook de onderlinge
confrontatie met de ketenpartner. Onder begeleiding van (in de meeste gevallen) procesbegeleider Flip van der Eijk (Agro Cursus Centrum) werden de aandachtsgebieden,
die voor beide partijen in de keten van groot belang zijn, behandeld.
Door op deze wijze te werk te gaan is als het ware steeds meer toegespitst tot binnen
een specifieke keten en binnen een bepaalde relatie alleen de allerbelangrijkste aandachtsgebieden bleven staan. Deze hadden voor de deelnemers de hoogste prioriteit om
middels een ketenzorgsystematiek een oplossing te verkrijgen.

2.5.3 Systematiek / Handboek / Procedures
De procedures voor de acht Kritische Beheerspunten, die te samen de kern van het
handboek voor ketenzorg zullen vormen, zijn lopende het project ontwikkeld. Hierbij
werd gebruik gemaakt van bestaande ketenkennis om de vorm van de procedures en
het handboek te kunnen bepalen. Daarnaast speelt de praktische toepasbaarheid in de
praktijk een belangrijke rol. Overleg met die praktijk over de ontwikkelde procedures is
dus van belang.
Het was de bedoeling om de gevonden oplossingen voor de aandachtgebieden binnen
de diverse deelprojecten in een later stadium binnen de procedures te beschrijven. Zo
zou een ketenspecifiek Handboek tot stand zijn gekomen.
Daarnaast is als insteek gekozen om het handboek aan te laten sluiten op de bedrijfeigen zorgsystemen, zoals die op teeltbedrijven wordt gebruikt. Het handboek zal daarom
ook met dit gegeven als uitgangspunt worden geschreven.
Als laatste werd helder gemaakt hoe de samenhang tussen de procedures is. Een gedeelte van het handboek bestaat uit een toelichting over hoe de verschillende procedures in gebruik in de praktijk in relatie tot elkaar toegepast kunnen worden.

2.5.4 Stappenplan
Om de procedures in het algemene handboek Ketenzorg ook daadwerkelijk te kunnen
vertalen naar de voor ondernemers relevante praktijksituatie is een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan staat hoe ondernemers de voorbeeldprocedures kunnen vertalen
naar de eigen keten situatie. Dit stappenplan is tot stand gebracht op basis van de ervaringen in de deelprojecten. Binnen deze deelprojecten is het doel om enkele van dealgemene procedures op basis van maatwerk verder uit te schrijven voor de binnen deze
keten(s) aangetroffen praktijksituatie. Hoe dit gerealiseerd kan worden komt in dit stappenplan ter sprake.

22

3 RESULTATEN
3.1 HET WERVEN VAN DE PROJECTDEELNEMERS
Binnen de diverse deelprojecten is gestart met het werven van de schakel teelt. Dit
heeft grotendeels via de organisatie LTO Groeiservice plaatsgevonden, die het project in
de landelijke productcommissies bekend heeft gemaakt.
Deelproject bloemen
In het deelproject bloemen had de landelijke gewasgroep commissie Freesia interesse
voor deelname. Aan telersvereniging Unicum is gevraagd deze 'vacature' te vervullen.
Deze telersvereniging bestaat uit 32 leden en maakt 25 % uit van het totaal in Nederland geteelde areaal aan Freesia's. Injuni '98 was deelname een feit.
Vanuit deze telersvereniging zijn vervolgens contacten gelegd met de andere schakels in
de keten. Dit betrof allereerst de schakel Handel. Hiervoor werd Van Staaveren Export
benaderd. Deze haakte later af en de plaats werd daarna definitief ingenomen door Bunches BV te Rijnsburg. Doordat pas in december '98 / januari '99 het eerste contact ontstond met Bunches moest de projectplanning flink worden bijgesteld.
Als schakel Veredeling / Vermeerdering / Preperatie is Van den Bos te Honselersdijk bereid gevonden om als klankbord te fungeren.
Deelproject potplanten
In het deelproject potplanten was het de landelijke Saintpaulia-commissie, die in mei '98
interesse toonde voor het project. De commissie was reeds actief met het inventariseren van knelpunten in de keten en zag dit project dan ook als een goede aanvulling hierop. Tijdens een bijeenkomst in juni '98 melden zich uiteindelijk 4 telers (commissieleden) aan, die definitief als klankbord binnen dit project wilden fungeren. Dit betrof de
bedrijven: Olympiade en H. Appelboom BV te Rijsenhout, Mariënoord te Honselersdijk
en De Eskamp te Westerbork.
Vanuit deze telers is verder gezocht naar projectdeelnemers. Ook hier is de schakel
Handel als eerste benaderd. Uiteindelijk bleven 3 handelsbedrijven over, die concreet
interesse in het project toonden. Hieruit werden de bedrijven Movrie en Edelman geselecteerd voor verdere deelname.
Als laatste is de schakel Veredeling / Vermeerdering benaderd. Het bedrijf Humako te
Rijsenhout is bereid gevonden om deel te nemen aan dit project. Toen lopende het project bleek dat een aanvulling op de gesprekspartners vanuit de schakel Teelt gewenst
was is teeltbedrijf O.K. Plant uit De Lier benaderd. Zij hebben in augustus '99 toegestemd in deelname.
Deelproject glasgroente
Het werven van projectdeelnemers in het deelproject glasgroente is later gestart en
heeft veel tijd gekost. Hierbij speelde sterk mee een telersgroep in het project te betrekken, die contacten onderhoudt met The Greenery. Het telerslandschap is de laatste jaren echter sterk veranderd. Er zijn tegenwoordig ook veel telers (verenigingen), die direct met handelsbedrijven contact zoeken. Uiteindelijk zijn in december '98 een tweetal
telersvereningen benaderd, die interesse toonden om deel te nemen aan het project. Dit
betrof Red Fresh (pruimtomaten) en Quality Queen (tomaat en paprika). De eerste verhandelt zijn producten via de Greenery. De tweede doet dat niet. Omdat beide partijen
interessant bleken is de keuze gemaakt om met twee telersverenigingen dit project op
te starten.
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Quality Queen
Quality Queen laat al zijn handelsstromen verlopen via het bedrijf Anaco. Het verkoopteam van dit bedrijf en de telersvereniging zijn zover geïntegreerd, dat zij als één geheel
gezien kunnen worden. Vandaar dat het logisch is dat zij de schakel handel vertegenwoordigen binnen dit project. Quality Queen heeft verder contacten met meerdere veredelings- en vermeerderingsbedrijven. Rijk Zwaan uit De Lier is bereid gevonden om aan
het project deel te nemen.
RedFresh
Red Fresh heeft handelsbedrijf S.V.-Continental benaderd om deel te nemen aan het
project. Bij dit bedrijf was de interesse voor kwaliteitzorgprojecten aanwezig en men
besloot daarom ook deel te nemen. Ook vanuit de Greenery werd positief gereageerd op
het project. Zij nemen tevens deel aan dit project.
Daarnaast is veredeling- / vermeerderingsbedrijf Novartis benaderd. Zij waren bereid om
deel te nemen en werden in juli '99 bij het project betrokken.
Algemene bevinding
Het werven van de projectdeelnemers in het algemeen heeft veel meer tijd gekost dan
hier oorspronkelijk voor was ingeschat. Allereerst was het verkrijgen van de contacten
met geïnteresseerden moeilijk. De factor tijd speelde een belangrijke rol. Dit speelde met
name in het groenteproject een rol. Daarnaast kostte het tot stand brengen van relaties
verderop of achterwaarts in de keten de nodige tijd. Dit was in het snijbloemenproject
een punt van aandacht. Het laten kennismaken van projectdeelnemers met een betrekkelijk nieuw onderwerp als ketenzorg vergt kennelijk tijd. Dit gold ook in relatie tot andere partners in de keten. Men kent eikaars standpunten hierin vaak nog niet goed. Wat
wil de ander? Er gaat dus nog een traject aan vooraf voordat ketenpartners zich definitief aan dit onderwerp willen committeren.

3.2 INVENTARISATIE V A N BESTAANDE KETENKENNIS
Na een oriënterende, brede studie naar reeds aanwezige ketenkennis en mede door het
in kaart brengen van het ketenvoortbrengingsproces kwam de uitvoerende projectgroep
tot de conclusie dat de verschillende schakels in een keten afzonderlijk van elkaar werken aan de invoering van kwaliteitzorgsystemen. Deze vormen van kwaliteitszorg kunnen zich op verschillende niveaus bevinden.
Waar deze kwaliteitzorgsystemen echter niet in voorzien is de verbinding met de kwaliteitszorgsystemen van de andere schakels in de keten. Na bestudering van deze kwaliteitzorgsystemen blijkt dat de operationele goederen-, informatie- en geldstroom per
schakel in de keten goed wordt geborgd middels dergelijke systemen. Echter de communicatie tussen de schakels over hoe men eikaars systemen het beste op elkaar kan
laten aansluiten ontbreekt in vele gevallen.
In de literatuur en in de praktijk is dan ook gezocht naar ketenzorgsystemen, die hier op
inspelen. Binnen het project Ketenbeheer is de keuze gemaakt (zie 2.4.1 ontwikkelen
ketenzorqsvstematiek: invalshoek) om het onderzoek te richten op de kritische beheerspunten tussen twee schakels in de keten. Voor deze onderkende kritische beheerspunten wordt specifiek onderzocht wat het belang is van informatie-uitwisseling voor onderliggende aandachtsgebieden binnen het ketenvoortbrengingsproces van de verschillende deelprojecten.
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Te beperkte informatie-uitwisseling maakt dat de potentiële voordelen van ketensamenwerking onvoldoende worden benut [1].
Plantania
In de potplantensector is het project Plantania (looptijd 1997 - 1998, financier Stichting
Agro Keten Kennis) één van de meest aansprekende ketenprojecten van de afgelopen
tijd geweest. Het project heeft de aandacht getrokken, mede met het behalen van de
Ketenkennis Award, vanwege het feit dat plantenexporteur Lemkes samen met OBI
bouwmarkten en telersvereniging MOS een logistiek systeem heeft opgezet.
Dit systeem maakt het mogelijk om filialen van de bouwmarkt te voorzien van de hoeveelheid, soort en kwaliteit planten die consumenten daar het meest op prijs stellen [2].
De opzet van dit logistieke systeem is een afgeleide van één van de twee kennisgebieden waar het project Plantania voor staat, te weten het realiseren van een keteninformatiesysteem (ketentransactiesysteem, datawarehouse, infozuilen). Hierin is het project
glansrijk geslaagd.
Het andere kennisgebied betreft Ketenzorg. Dit wordt omschreven als: 'onderzoeken en
implementeren van een kwaliteitssysteem op het teeltbedrijf en ketenkwaliteitssysteem
met behulp van HACCP-systematiek, waardoor een gegarandeerde kwaliteit aan de consument kan worden geleverd' [3].
Uit publicaties in diverse vakbladen (o.m. Vakblad voor de Bloemisterij) en door gesprekken met respectievelijk F. Engelbart (Rijnconsult, projectleiding Plantania) en R.
Grootscholten (Van der Zande Advies, externe adviseur Plantania) is gebleken dat de
telers nu werken met een kwaliteitssysteem, dat de helft van het ISO-pakket omvat. Dit
heeft de telers vele voordelen opgeleverd. Het blijkt echter dat de andere component,
betreffende het ketenkwaliteitssysteem, helaas niet van de grond is gekomen. De andere schakels in de keten werken (nog) niet met een zorgsystematiek welke aansluit op de
kwaliteitsprincipes, waarvan telersvereniging MOS de basis heeft gelegd. Volgens de
heer Engelbart staan de andere schakels hiervoor nog in de beginfase. De heer Grootscholten meldt dat de telers van MOS dit jammer vinden.
Dit is in de laatste fase van de uitvoering van het project Ketenbeheer tevens zwart op
wit bevestigd in de dan beschikbare eindrapportage van het project Plantania [4]. In de
conclusies van dit eindrapport staat vermeld: 'In het project is een ketenkwaliteitsanalyse uitgevoerd, waarbij voor alle schakels de kritieke punten die de houdbaarheid en
levensduur van planten beïnvloeden in kaart zijn gebracht. De toegepaste HACCPmethode is hiervoor bruikbaar. Na het project kan de implementatie van dit systeem
plaatsvinden en leiden tot een garantie-certificaat op de minimale levensduur van een
door OBI verkochte plant'.
Het rapport meldt echter ook in de paragraaf 3.2.2 Kwaliteitszorg in de keten: 'In de
zomer van 1998 is gebleken dat de HACCP-analyses niet goed aansluiten bij de belevingswereld van de kwekers, om een vloeiende implementatie en integratie in het kwaliteitszorgsysteem mogelijk te maken'. Kortom, op dit moment laat het project nog geen
resultaat zien waar de sector in het licht van ketenzorg iets van kan leren.
De hier gekozen aanpak is daarom een leerschool voor het uitvoeren van het project
Ketenbeheer. Met name het praktijkgericht en herkenbaar maken van de zorgsystematiek voor de sector moet als een belangrijk resultaat gelden voor het project.
ICC-potpianten
Naast Plantania is een ander project met de naam ICC-Potplanten (Innovatie, Coördinatie
en Controle) met financiering van de Stichting Agro Keten Kennis uitgevoerd (looptijd
95-97). Over de ervaringen in dit project is injuni 1998 gesproken met projectleider de
heer C. Jaspers (Bloemenveiling Holland).
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In dit project heeft Bloemenveiling Holland in samenwerking met TNO een methode
ontwikkeld om knelpunten in de keten (HACCP methode) van de supermarkt tot aan de
kweker in kaart te brengen. Helaas is de geschreven handleiding voor de ketenanalyse
bloemen en planten (Y. de Jong / N. Rijken, 1997) niet openbaar, zo wordt dit ook vermeld op de internetsite van de Stichting AKK (www.akk.nl).
Wel vermeldt de samenvatting van het eindrapport 'Vraaggestuurde potplantenketen'
[5] het volgende: 'De analyses hebben zeer veel inzicht gegeven in de problematiek ten
aanzien van de verkoop van planten bij deze supermarktorganisaties'. Daarnaast wordt
gesteld: 'Echt ketenmanagement komen we in de keten van de supermarkt tot aan de
kweker nog nauwelijks tegen. Ketenmanagement begint en eindigt vaak bij de naastgelegen schakel, ofwel iedereen optimaliseert zijn eigen schakel in de keten'.
In het licht van keten-kwaliteitsborging, één van de doelstellingen van dit project is het
opzetten van een systeem hiervoor, wordt tijdens het seminar 'vraaggestuurde plantenketen (18 juni 1998)' reeds gesteld dat keten-kwaliteitsborging verder gaat dan de intrinsieke kwaliteit van het product. Het richt zich ook op de processen!
In de eindrapportage van het project wordt dan ook vermeld hoe belangrijk communicatie voor samenwerking in keten is. Om de gezamenlijke processen te kunnen beheersen
zalje "dezelfde taal" moeten spreken. Het eindrapport meldt: 'Door middel van de ketenanalyse is vastgesteld dat er zowel tussen de schakels (kweker - exporteur - supermarkt) maar ook binnen de schakels (supermarkt - centrale of kwekers onderling)
nauwelijks informatieoverdracht plaatsvindt. De informatiebehoefte van de verschillende
schakels vertoont veel overlap. De behoefte aan specificatie van informatie neemt in de
keten van supermarkt tot kweker van schakel tot schakel toe'.
In het gesprek met de heer C. Jaspers is door hem een waardevolle toelichting op de
werkwijze binnen dit project gegeven. Eén van de meest waardevolle in dit licht is binnen het project Ketenbeheer stap voor stap te werk te gaan met het analyseren van de
diverse relaties in de keten. Zijn advies: "Begin kleinschalig met twee schakels en breidt
dit langzaam uit voor zover de projectlooptijd dit toelaat". Het ICC-project heeft laten
zien dat communicatie binnen de keten één van de belangrijkste factoren is voor een
succesvolle samenwerking. Pilots, die mede het accent hierop leggen moeten verder
worden gestimuleerd is dan ook de conclusie in het eindrapport.
Rijk Zwaan / IKZ
Naast het zoeken naar vergelijkbare zorgsystematieken in de plantensector is ook gekeken naar andere sectoren. In de groentesector is veredelingsbedrijf RijkZwaan al jaren
actief met het IKZ-concept. Momenteel kunnen bedrijven in aanmerking komen voor het
IKZ-I of IKZ-II certificaat. Het IKZ gedachtegoed is ondergebracht in een onafhankelijke
stichting Intercontrol. Certificering vindt plaats door ECAS. Het IKZ-concept is echter
niet vergelijkbaar met de binnen het project Ketenbeheer gekozen opzet. Bij IKZ staan
de processen op de bedrijven centraal. De keten is gericht op het beheersen van de processen ten einde de productkwaliteit in de keten te kunnen waarborgen. IKZ koppelt de
hoofdprocessen productontwikkeling, productie, logistiek en verkoop (persoonlijke
communicatie met M. Barten / Rijk Zwaan). In het project Ketenbeheer is dit een achterliggend doel. Door beheersing van processen tussen de schakels middels optimalisatie
van de informatie overdracht kan productkwaliteit worden geborgd.
IKB-kip
Een andere invalshoek werd geconstateerd in januari 1999 tijdens een gesprek met mevrouw ir. E. Hanssen van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Het hier tot stand
gebrachte IKB-kip is meer een regelgeving die productkwaliteit waarborgt dan dat er
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sprake is van gemaakte afspraken tussen diverse ketenpartijen. Er wordt uiteraard wel
naar verbetering van de productkwaliteit gestreefd.
Ketencommunicatie door ATC
Een overeenkomstige denkwijze over Ketenzorg als binnen het project Ketenbeheer
werd geconstateerd in het artikel 'Optimalisatie ketencommunicatie' van Grauwmans

m.
Hij stelt dat het uitwisselen van informatie tussen ketendeelnemers een voorwaarde is
voor een succesvolle keten. Er valt hier een koppeling te maken met het eerder besproken ICC-project. Het Agrarisch Telematica Centrum (werkgever van de heer Grauwmans) heeft een aanpak ontwikkeld om op een gestructureerde wijze de communicatie
binnen de keten inzichtelijk te maken en vervolgens te optimaliseren. Ook hierin wordt
een ketenanalyse, op basis van HACCP principes, toegepast om huidige en / of te verwachten knelpunten en tekortkomingen in de informatievoorziening te kunnen inventariseren.
Een uitwerking van een systematiek voor het optimaliseren van deze kritische beheerspunten ten aanzien van informatie overdracht is echter niet direct zichtbaar.
Conclusie
De aanpak gehanteerd in het ICC-project en beschreven in het artikel 'Optimalisatie ketencommunicatie' lijkt hiermee het dichtst tegen de gekozen invalshoek van het project
Ketenbeheer (zie 2.4.1 ontwikkelen ketenzorqsvstematiek: invalshoek) aan te zitten.
Elementen hieruit zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van de ketenzorgsystematiek. Speerpunten zijn:
•
•

het toepassen van een methodiek, die te vergelijken is met HACCP-techniek om kritische beheerspunten te kunnen bepalen in de relatie tussen schakels in de keten;
het analyseren, verbeteren, beheersen en borgen van informatiestromen in de keten.

Zoals reeds is gesteld dient voor de ontwikkeling van een ketenzorgsystematiek op een
laag niveau te worden ingestapt. De reden hiervoor is ten eerste omdat men binnen de
sector nog maar net bekend is geraakt met het fenoneem kwaliteitszorg. Ten tweede
omdat denkwijzen en richtingen over kwaliteitszorg met de dag veranderen en het daardoor het beste is om kleinschalig een aanvang te nemen met de ontwikkeling tussen
minimaal twee schakels. Van daar uit kan binnen pilotketens langzaam tot een definitieve vorm worden gekomen.

3.3 INVENTARISATIE KETENVOORTBRENGINGSPROCES
Met alle projectdeelnemers is in een eerste gesprek een beeld verkregen van de organisatie en de positie in de keten. Daarbij zijn tevens de knelpunten in de huidige afzetketen(s) aan bod gekomen. Daarnaast is er aanvullend informatie verzameld bij de projectdeelnemers zelf. Daar waar men reeds analyses had gemaakt met betrekking tot de positie in de keten zijn deze meegenomen om het beeld te verscherpen.
In alle projecten (behalve die met Quality Queen) had het PBG reeds eerder ervaring opgedaan met de deelnemende telers. Zij namen praktisch allen deel aan kwaliteitzorg op
het teeltbedrijf: Combizorg. Hierdoor was al gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt hoe het
ketenvoortbrengingsproces voor telers een invulling krijgt. Dit is aangevuld met kennis
vanuit de overige schakels en uit de literatuur. Zo werd het mogelijk om vanuit deze
kennis tot raakvlakken tussen de schakel teelt en handel te komen. Later zijn deze raakvlakken ook in beeld gebracht tussen de schakel teelt en Veredeling / Vermeerdering.
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Daarnaast werd inzichtelijk dat elke schakel in een keten reeds zelfstandig een bepaalde
vorm van kwaliteitszorg toepast. Hiervoor zijn verschillende niveaus te onderkennen. Dit
maakte mede duidelijk dat de te ontwikkelen ketenzorgsystematiek een verbinding diende te zijn tussen deze afzonderlijke schakels. Het bleek namelijk dat voor de verschillende schakels wel goede afspraken bestonden binnen de eigen schakel, maar niet altijd
tussen de verschillende schakels. Hiervoor kan een ketenzorgsystematiek een oplossing
bieden.
Tijdens de gesprekken over de kritische beheerspunten - met de verschillende projectdeelnemers - heeft de laatste aanvulling op deze inventarisatie van het ketenvoortbrengingsproces plaatsgevonden. Door stuk voor stuk kritische beheerspunten te behandelen werd duidelijk welke aspecten van belang zijn binnen het ketenvoortbrengingsproces. Daarmee werd helder welke informatie uitwisseling en bijbehorende afspraken prioriteit hebben in de relatie tussen (minimaal) twee ketenpartners.
Verschillen in de sectoren
Hieruit bleek tevens dat er veel verschillen zijn waar te nemen in de diverse ketenrelaties. Allereerst op sectorniveau, maar daarbinnen ook op ondernemingsniveau. Op basis
van ervaringen in het project, maar ook door kennisname van informatie uit vakbladen
mag gesteld worden dat men binnen de groentesector bijvoorbeeld al erg ver is met het
toepassen van kwaliteitzorg op de bedrijven (in de gehele keten). Daarna volgt de potplantensector en vervolgens de bloemensector. Dit is ook wel verklaarbaar. De groentesector voelt veel meer de druk van de machtige eindafnemer. Grote supermarktconcerns
bepalen min of meer de inrichting van het ketenvoortbrengingsproces. Het is van levensbelang dat voedsel veilig een keten kan doorlopen voordat het bij de consument op
het bord komt. Processen in de keten moeten dus geborgd worden om dit te kunnen
garanderen. Een handelsbedrijf moet daardoor aan een eisenpakket voldoen. Dit heeft
allereerst gevolgen voor het eigen interne kwaliteitzorgtraject. Binnen niet al te lange tijd
wordt dit verder doorgetrokken naar de leveranciers van zijn producten. In de groenteketen is men zich dus zeer bewust van het belang van kwaliteitzorg en het feit dat je
daarvoor afspraken moet maken binnen het ketenvoortbrengingsproces.
In de potplantensector speelt dit toch veel minder. De afzetmarkt is meer versnipperd.
De macht is verdeeld over veel meer verschillende afzetsegmenten. Toch zie je ook in
deze sector de laatste jaren steeds grotere handelsbedrijven ontstaan, die vaste relaties
met telers zoeken. Men zoekt deze relaties om betere afspraken te kunnen maken en
productkwaliteit te garanderen. Men ziet graag het "gezicht van de teler" bij het product. Ook in deze sector worden langzamerhand bepaalde vaste relaties gelegd. Dit betekent dus dat partijen keuzes moeten gaan maken. Ook de grotere handelsbedrijven
zijn steeds meer gericht op het belang van ketenzorg. Eerst door zelf in eigen huis de
zaakjes op orde te krijgen middels kwaliteitzorg (bv. ISO-certificering) en later door hier
ook de toeleveranciers op aan te spreken. Het Bedrijfschap voor de Groothandel in
Bloemkwekerijproducten en de VGB hebben hierin ook een stimulerende rol door te
komen met een erkenningsregeling voor de groothandel (Florimark). Hiermee kunnen
handelaren zich herkenbaar positioneren alszijnde bedrijven die de kwaliteit van bloemen
en planten en hun logistieke dienstverlening goed beheersen.
De bloemensector is te typeren als een langzame starter op het terrein van kwaliteitzorg
in de keten. Dit ligt voor een groot deel aan de wijze waarop het product wordt verhandeld. Het is veelal daghandel zonder dat het direct een gezondsheidsgevaar voor de
consument kan vormen. Door deze twee redenen is de bloemenhandel het sterkst afhankelijk van de dagelijks op de klok gerealiseerde prijzen. Vooral door dit gegeven zijn
ondernemers in keten moeilijk in staat om langdurige, vaste relaties op te bouwen. Het
risico is snel te groot dat er teveel wordt betaald door de afnemers van het product. Dit
28

maakt het dan ook moeilijk om ketenrelaties op te bouwen en volgens kwaliteitzorgprincipes te werken. Alleen degenen die definitief afscheid nemen van de klok, als eerste en
enige afzetinstrument, zijn in staat om relaties op te bouwen.
Verschillen in ketenrelaties
Ook binnen de sectoren zelf zijn allerlei verschillende ketenrelaties waar te nemen met
gevolgen voor het ketenvoortbrengingsproces. Dit varieert van hele hechte relaties,
waar teler en handelsbedrijf heel nauw met elkaar samenwerken tot een relatie waarbij
men eikaars partner is op het moment dat het even goed uitkomt, leder type keten heeft
daarom een ander soort belangen om samen te werken met partners in de keten, omdat
de specifieke relatie nou eenmaal niet vergelijkbaar is met die van een ander. Ook hebben zij allen hun specifieke knel- en aandachtspunten.
Van elke keten binnen elk deelproject is dan ook het ketenvoortbrengingsproces apart in
beeld gebracht. Deze ketenspecifieke informatie is verwerkt in de afzonderlijke deelrapporten, die per project zijn aangemaakt [8], [9] en [10]. Hieruit kwam naar voren dat er
een aantal overeenkomstige ketenprocessen zijn te benoemen (communicatie tussen
schakels), die de basis kunnen vormen voor het ontwikkelen van de ketenzorgsystematiek. De wijze waarop hieraan verder uitwerking is gegeven wordt beschreven in paragraaf 3.4 Ketenzorgsystematiek.

3.4

KETENZORGSYSTEMATIEK

3.4.1 Ontwikkelen ketenzorgsystematiek
Resultaat van gekozen invalshoek en uitgevoerde stappen
De ervaring met het uitvoeren van kwaliteitszorgprojecten op teeltbedrijven heeft geleerd dat relatief veel aspecten die van belang zijn voor de ketenrelatie, binnen het eigen
bedrijf gestalte moeten krijgen. Dit vraagt om implementatie binnen het eigen zorgsysteem.
Het is met name de stap voor implementatie, die noodzakelijk is om te bepalen waar de
aandachtsvelden voor twee of meerdere partijen in de keten liggen, zodat de hierbinnen
plaats te vinden acties één op één kunnen worden terugvertaald naar het eigen bedrijf.
Bovendien is de uitkomst van de verschillende beschreven stappen in paragraaf 2.4.1,
een achttal kritische beheerspunten, datgene wat de inhoud van deze aandachtsvelden
tussen ketenrelaties beschrijft. Deze acht onderkende kritische beheerspunten worden
hieronder weergegeven.
De volgorde waarin de acht kritische beheerspunten worden beschreven is willekeurig.
In het communiceren over deze acht punten tijdens de uitvoering van het project is deze
volgorde altijd gehanteerd. In het binnen dit project ontwikkelde Handboek Ketenzorg
Glastuibouw [7] blijkt dat er op verschillende manieren een samenhang is te vinden tussen de acht kritische beheerspunten. Een voorbeeld hiervan is op basis van opeenvolgende processen.
De acht kritische beheerspunten
1
Het uitwisselen van algemene productinformatie
Onder algemene productinformatie wordt verstaan: De eigenschappen van de geleverde
producten, die voor het betreffende ras gelden. Hieronder valt dus niet informatie over
een bepaalde partij (logistiek)maar informatie die geldt voor alle producten van het be-
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treffende ras. Dit kunnen gegevens zijn over bijvoorbeeld houdbaarheid, brixgehalte
(suikergehalte), optimale bewaarcondities, smaak, ziektesymptomen etc.
2
Het afstemmen van vraag en aanbod op termijn
Het afstemmen van vraag en aanbod op termijn is de afstemming van de gevraagde en
aangeboden producten, hoeveelheden en specificaties tussen Teelt en Handel. De kern
hiervan is dat de teler aangeeft wat hij kan leveren en de handelaar geeft aan wat hij
verwacht af te gaan nemen. Het gaat hier dan vooral over de prognoses die door de
teler en de handelaar gemaakt worden op deze vlakken. Op basis van de jaarprognoses
kunnen er contracten worden opgesteld. Ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van
het product op termijn moeten bekend zijn zodat er producten, hoeveelheden en specificaties worden gevraagd die realistisch zijn.
3
Informatiestroom bij het bestellen van het product
De informatiestroom rond het bestellen bestaat uit de informatie-uitwisseling om van de
eerste wensen van de handelaar te komen tot de uiteindelijke samenstelling en afhandeling van de order met de schakel teelt. Dit kan gezien worden als het op korte termijn
afstemmen van vraag en aanbod.
4
De informatie-uitwisseling rond de leverinosovereenkomst
De leveringsvoorwaarden zijn afspraken die betrekking hebben op de verplichtingen die
beide partijen aangaan bij het komen tot een overeenkomst. Het kan hier gaan om jaarcontracten maar ook om afspraken op kortere termijn. Er kan opgenomen worden wat
de consequenties zijn als één van de partijen niet kan voldoen aan de leveringvoorwaarden. Dit is een punt dat bij beide partijen zeer gevoelig ligt. Daarom zullen hier zeer goede afspraken over gemaakt moeten worden, zodat er duidelijkheid in de relatie ontstaat.
5
Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling in de keten is het doorspelen van de klachten die bij bepaalde
schakels optreden naar de betrokken schakels en de verantwoordelijke personen.
De verwerking is van belang om de klacht in de toekomst uit te sluiten en de afnemer
alsnog tevreden te stellen. De gekozen oplossing kan naar de ketenpartners worden gecommuniceerd.
6
Logistiek en informatie
Bij het punt logistiek en informatie worden de informatiestromen bedoeld die spelen
rond de goederenstroom van het traject tussen de teeltruimte van de teler en de opslagruimte bij de handelaar.
7
Marktbewerking en productontwikkeling
Marketing richt zich in wezen op de vraag: Hoe kan een onderneming, gegeven haar
capaciteiten, de concurrentie en de randvoorwaarden van de overheid, haar marktinstrumenten zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften, wensen en koopkracht van
potentiële afnemers. De marktinstrumenten bestaan uit het product, de prijs, reclame en
distributie. Het begrip Marketing beslaat een zeer breed gebied. Marktinformatie en
productontwikkeling hebben de specifieke aandacht.
8
Informatie uitwisseling en het maken van afspraken in het ketenp/atform
Hieronder wordt het uitwisselen van allerlei informatie in al dan niet periodieke vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de verschillende schakels (hoofdzakelijk op directieniveau) in de keten verstaan. Hierbij worden alle onderdelen van het samenwerkings30

verband geëvalueerd en vindt de aansturing van de keten op hoofdlijnen plaats. Het
gaat hier om overkoepelend overleg waarbij in hoofdlijnen wordt gesproken over hoe de
samenwerking tussen schakels kan worden vormgegeven. Als er wordt gesproken over
de relatie tussen de teler en de handelaar kan dit platform bestaan uit een vertegenwoordiger van het management van het teeltbedrijf of de telersvereniging (vaak de teler)
en een vertegenwoordiger van het management van het handelsbedrijf. Overkoepelend
overleg tussen het teeltbedrijf en het handelsbedrijf kan dus ook worden gezien als een
ketenplatform.
Analyse van processen
Deze acht kritische beheerspunten zijn het resultaat van de analyse van de processen
tussen de schakels teelt en handel. Na een zelfde analyse te hebben uitgevoerd, maar
dan tussen de schakels teelt en veredeling / vermeerdering werden door het projectteam
dezelfde acht kritische beheerspunten geconstateerd. In dit rapport, de drie deelrapportages en het handboek wordt meestal als voorbeeld de relatie tussen de schakels teelt
en handel aangehaald wanneer de acht kritische beheerspunten ter sprake komen of
verder worden uitgewerkt.
Omdat de relatie tussen teelt en veredeling / vermeerdering op dezelfde acht kritische
beheerspunten berust, is besloten om geen dubbel werk te verrichten en de uitwerkingen met betrekking tot teelt - handel als voorbeeld voor de resterende schakels in de
keten te laten gelden.
De uitgevoerde analyse, die de uiteindelijke kritische beheerspunten heeft opgeleverd
staat op hoofdlijnen beschreven in paragraaf 2.4.1 Ontwikkelen ketenzorgsystematiek.
Alle processen tussen de schakels in de keten zijn geanalyseerd. Stap voor stap zijn ze
doorgenomen en besproken op het mogelijk kritisch zijn voor de relatie tussen ketenpartners. Het handelt hierbij meestal om overdrachtsmomenten, die goede afspraken en
dus borging behoeven. Wordt op dit vlak niets geregeld dan is er een verhoogde kans
dat er iets mis gaat tussen beide partijen. Zo kan een knelpunt ontstaan. Voor de eerder
opgesomde acht punten geldt dat zij hiervoor in aanmerking komen. De beschrijving van
de punten geeft een indicatie af waarom dit het geval kan zijn.
De acht kritische beheerspunten zijn met een uitleg en een vragenlijst (zie bijlage 2) naar
de projectdeelnemers verstuurd. Aan hen is de vraag gesteld of deze acht punten de
processen tussen hen en de betreffende ketenpartner(s) goed weergeeft. Het resultaat
was dat alle acht de punten als belangrijk tot zeer belangrijk werden ingeschat. Daarnaast werden geen aanvullende kritische beheerspunten ingebracht wat betekent dat de
beschreven punten een goede basis zijn voor het verder uitdiepen van ketenrelaties.
Uitdiepen van kritische beheerspunten
Nadat de acht kritische beheerspunten vast kwamen te staan zijn de onderwerpen verder uitgediept. Dit heeft zijn vorm gekregen in een beoordelingslijst. Elk kritisch beheerspunt heeft een aantal belangrijke subonderdelen, waarmee per punt de relatie tussen ketenpartners geanalyseerd kan worden.
De beoordelingslijst (zie Bijlage 3) was het hulpmiddel en de belangrijkste aanzet voor
het projectteam Ketenbeheer om te kunnen constateren waar de specifieke aandachtspunten of knelpunten binnen ketenrelaties liggen. Hierover meer in paragraaf 3.4.2.
Handboek Ketenzorg Glastuinbouw
Nadat de Kritische Beheerspunten definitief waren vastgesteld werd het mogelijk om per
kritisch beheerspunt algemene procedures in theorie te ontwikkelen, die de kern vormen
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van het handboek Ketenzorg Glastuinbouw. Het zijn namelijk deze kritische beheerspunten, die de basis vormen voor de relaties tussen ketenpartners. De manier waarop deze
procedures vorm hebben gekregen in een groter geheel staat beschreven in paragraaf
3.5
De wijze waarop de ketenzorgsystematiek gezien kan worden is te verduidelijken met
behulp van figuur 1. Dit figuur is tijdens het project veel gebruikt om een uitleg aan de
projectdeelnemers te geven over de bedoelingen van het project. Het figuur laat zien dat
iedere schakel blijft werken met zijn bedrijfeigen zorgsystematiek. Binnen dit project
wordt een oplossing gezocht om kritische beheerspunten tussen ketenpartners te borgen. Samenwerking kan worden verstevigd als men duidelijk voor ogen heeft volgens
welke werkwijze deze kritische beheerspunten worden geborgd.
Algemene bevinding
Het heeft veel 'denktijd' gekost voordat de projectgroep definitief het pad is ingeslagen
van een ketenzorgsysteem op basis van kritische beheerspunten, dat de verbinding legt
tussen de schakels in de keten. Intern is een weg afgelegd, waarbij de oorspronkelijke
denkwijze - het borgen van huidige knelpunten - is verlaten en heeft plaatsgemaakt
voor de uiteindelijk in dit rapport verwoorde aanpak.
Door hierin zo diep te gaan was er groot vertrouwen in de tentoongespreide systematiek
richting de projectdeelnemers. Het erkennen van de acht kritische beheerspunten door
de projectdeelnemers was een eerste belangrijke vingerwijzing voor de goede richting,
die met het project is ingeslagen.

Ketenoverlegplatform:

Veredeling /
vermeerdering
Kwaliteitszorg,
systeem V

Veiling

Teelt
Kwaliteitszorgsysteem W

Kwaliteitszorgsysteem X

Handelsbedrijf
Kwaliteitszorgsysteem Y

Afzetpunt
Kwaliteitszorgsysteem Z

Afspraken over kritische beheerspunten
Ketenzorgsystematiek borgt samenwerking

Figuur 1 : Ketenzorgsystematiek
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3.4.2 Toetsen ketenzorgsystematiek
Zoals reeds ter sprake kwam met betrekking tot de acht geconstateerde kritische beheerspunten zijn deze afgestemd met de diverse projectdeelnemers. Zij hebben vrijwel
unaniem laten weten dat de aan hen voorgelegde kritische beheerspunten de relaties in
de keten met de daarbij behorende verschillende processen als juist typeren. Daarnaast
werd er op de acht punten vrijwel geen aanvulling gegeven, wat betekent dat ze het
voortbrengingsproces tussen ketenpartners voor het grootste deel afdekken. Dit is een
belangrijke constatering. Indien je namelijk in staat bent om deze acht kritische punten
te borgen dan ben je ook in staat om ze te beheersen. Daar draait het in feite om bij het
ontwikkelen van de zorgsystematiek. De eerste stap in het toetsen «an de zorgsystematiek was hiermee dus gezet.
De acht kritische beheerspunten zijn dus de basis voor het verder ontwikkelen van het
ketenzorgsysteem. Dit ketenzorgsysteem krijgt in de praktijk vorm door gezamenlijke
afspraken over de acht kritische beheerspunten te maken. Deze afspraken kunnen worden verwoord in uitgeschreven procedures per kritisch punt. Uiteindelijk valt dit op zijn
plaats in het handboek Ketenzorg Glastuinbouw [7] (zie paragraaf 3.5).
Dit handboek Ketenzorg is voor een groot deel geschreven op basis van de aanwezige
kennis bij het projectteam, literatuurstudie en informatie uit de praktijk. De deelprojecten
hebben als spiegelbeeld gefungeerd om het te ontwikkelen handboek vorm te geven. De
ultieme test was dan ook het aan de projectdeelnemers voorleggen van de conceptvorm
van het te ontwikkelen handboek. De reactie op dit handboek, als belangrijke uitkomst
van dit project, worden verkort samengevat weergeven.
Projectdeelnemers
Projectdeelnemers zien het handboek Ketenzorg vooral als een praktisch hulpmiddel dat
zij kunnen gebruiken voor het structureren van hun relatie met ketenpartners. Uit het
handboek kunnen elementen worden gehaald, die van belang zijn voor het verstevigen
van die relatie.
Het handboek was naar mening van de projectdeelnemers wel lastig leesbaar. Zeker
voor diegenen, die nog nooit met het onderwerp ketenzorg in aanraking zijn geweest.
Voor de projectmedewerkers een belangrijk punt om hier in de laatste fase van het project nog aandacht aan te besteden.
Deskundigen
Naast de projectdeelnemers is ook om de reactie van een aantal deskundigen gevraagd.
Binnen het PBG is onder andere met kwaliteitzorgmedewerker Pieter Ruijter gesproken
over de ontwikkelde systematiek. Zijn mening hierover is dat het handboek alleen praktisch bruikbaar is wanneer er sprake is van goede begeleiding. Ondernemers kunnen er
moeilijk vanuit het niets mee aan de slag. Het is dan ook een voorwaarde om ondernemers te begeleiden bij de invoering van de in het handboek toegepaste systematiek.
Ook Arie Ton van het Productschap is gevraagd zijn mening te geven. Ton houdt zich al
jaren bezig met de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in de tuinbouwsector. Hij is zelf auteur van verschillende ketenzorgdocumenten, waaronder het in 1996
verschenen 'Draaiboek voor Integrale Ketenzorg'. Ton zijn mening over dit handboek en
de daarin verwoorde ketenzorgsystematiek is dat informatie-uitwisseling tussen partijen
in de keten tot op heden nog erg onderbelicht is gebleven. De poging om met dit handboek een invulling te geven aan de communicatie tussen schakels is dan ook waardevol.
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Het rapport zal in eerste instantie echter voor een klein aantal individuen of bedrijven
bruikbaar zijn. Dit zijn bedrijven die:
• reeds in enige vorm een vertrouwensrelatie hebben andere ketenpartners;
• bereid zijn een gezamenlijk beleid / strategie met ketenpartners te formuleren;
• binnen het eigen bedrijf werken met een vorm van kwaliteitzorg;
• de geformuleerde systematiek herkennen en willen toepassen.
Detoegankelijkheid van de systematiek is dus in zekere zin beperkt te noemen, omdat
allereerst aan een aantal randvoorwaarden voldaan dient te worden.
Bij deze reacties is het verder gebleven. Aangezien er binnen de projectlooptijd veel tijd
is besteed aan het werven van de projectdeelnemers en het bepalen van de richting en
inhoud van de ketenzorgsystematiek heeft toetsing in de praktijk niet binnen de looptijd
plaatsgevonden. Dit kan gezien worden als een gemis. Aan de andere kant is tijdens de
looptijd van het project gebleken, dat geen toegepaste systematiek hetzelfde is. De
ontwikkelde Ketenzorgsystematiek is echter wel breed van opzet, waardoor zij toepasbaar is voor een grote groep ondernemers in de glastuinbouw. Van het binnen dit project ontwikkelde handboek zal daarom altijd per glastuinbouwketen een verbijzondering
gemaakt moeten worden.

3.5 VASTSTELLEN AANDACHTSGEBIEDEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE KETEN
3.5.1 Vaststellen aandachtsgebieden
Zowel tijdens de eerste kennismaking met de acht kritische beheerspunten op schrift als
in een later stadium bij de individuele besprekingen met de projectdeelnemers met behulp van uitgewerkte vragenlijsten is per gesprek duidelijk geworden waar de aandachtvelden in de verschillende ketenrelaties liggen.
Discussie ketenpartners
Dit werd nog eens extra onderstreept door voor sommige projectdeelnemers een bijeenkomst te organiseren, waarin met de ketenpartner een gezamenlijk knel- of aandachtspunt binnen een specifiek kritisch beheerspunt werd besproken. Ook knel- of aandachtspunten, die door één ketenpartij dermate van belang werd geacht konden op de
agenda worden meegenomen. In een discussie onder leiding van adviseur Flip van der
Eijk (Agro Cursus Centrum) werd vervolgens gekeken naar mogelijke oplossingen. Het
overkoepelende beeld dat uit deze discussies naar voren kwam, met betrekking tot deze aandachtspunten binnen de drie deelprojecten, was dat de accenten in de diverse
relaties veelal gefocust waren op drie van acht kritische beheerspunten. Te weten:
•
•
•

Vraag en aanbod afstemmen op lange termijn
Marktbewerking en productontwikkeling
Informatie uitwisseling en het maken van afspraken in het Ketenplatform

3.5.2 Vaststellen oplossingen voor de keten
De uitkomsten van deze discussies met betrekking tot de vastgestelde aandachtsgebieden waren veelal zeer verhelderend voor de relatie van de deelnemende projectpartners,
die reeds bestaande contacten met elkaar hadden. De gevonden oplossingen voor de
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aandachtsgebieden staan beschreven in de afzonderlijke deelrapportages [8], [9] en [10]
en kunnen mogelijk een voorbeeld zijn binnen de verschillende deelsectoren. De gevonden oplossingen zijn echter zo ketenspecifiek, dat er nauwelijks een algemene lijn uit de
verschillende oplossingen gehaald kan worden.
Belangrijke constatering is echter wel dat veel oplossingen een relatie hebben met het
inhoudelijk beter en gestructureerder plegen van regelmatig overleg met elkaar. Gezamenlijke marketing en het afstemmen van vraag en aanbod zijn hierbij belangrijke aanknopingspunten om actiepunten te formuleren.
De gevonden oplossingen kunnen hun plaats vinden in de binnen dit project ontwikkelde
ketenzorgsystematiek. Het ontwikkelde Handboek Ketenzorg geeft een voorbeeld voor
een werkwijze waarop ketenpartners gevonden oplossingen kunnen borgen waar het
informatiestromen tussen de partijen aangaat.

3.5.3 Systematiek / Handboek / Procedures
De kern van de ketenzorgsystematiek is uitgewerkt in een achttal procedures. Dit zijn
voorbeeldprocedures, die door de betreffende ketenpartners zelf verder uitgewerkt moeten worden. Het geven van een aantal voorbeeldprocedures om hiermee het achttal kritische beheerspunten voor een optimale informatie uitwisseling af te dekken alleen is
niet voldoende. Om er mee te kunnen werken is ook zicht nodig op de inhoud, structuur, samenhang, etc. Al deze onderdelen gezamenlijk geven daadwerkelijk inhoud aan
de Ketenzorgsystematiek. Hoe de systematiek moet worden gezien is in het 'Handboek
Ketenzorg' verduidelijkt. Het 'Handboek Ketenzorg Glastuinbouw [7]' is het tastbare
resultaat van het project.
Met de procedures kunnen de acht kritische beheerspunten met betrekking tot informatie uitwisseling tussen ketenpartners worden beschreven. Een gedetailleerde uitwerking
van de in dit handboek weergegeven voorbeeldprocedures is het uitgangspunt voor een
specifieke ketenrelatie. De voorbeeldprocedures zijn zo veel omvattend mogelijk gemaakt. Voorbeeldprocedures dienen dus per ketenrelatie te worden verbijzonderd. Het
gegeven voorbeeld is hierbij een hulpmiddel om te kunnen bepalen wat partijen in de
keten zoal met elkaar kunnen afspreken en hoe zij de afspraken levendig, controleerbaar
en voor verbetering vatbaar houden.
Ketenpartners kunnen met behulp van de uitgeschreven procedures oplossingen vinden
voor gezamenlijke knel- en aandachtspunten. De gevonden oplossingen kunnen vervolgens een plaats krijgen in de voorbeeldprocedure(s) middels een verbijzondering.

Regelkring
Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van deze procedures is de zogenaamde regelkring (zie figuur 2). Werken volgens dit principe zorgt er voor dat uit te voeren activiteiten in het licht van één van de acht kritische beheerspunten altijd zorgvuldig worden
gepland, gecontroleerd en in later stadium zelf worden geëvalueerd. Door het werken
via een regelkring wordt een continue proces van verbeteren en aanscherpen in gang
gezet. Hiermee hou je de ketenrelatie continue op het hoogste niveau.
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Regelkring

Figuur 2: regelkring
Ketenzorgsystematiek
De procedures staan als gezegd niet op zichzelf. Bedrijven, die ketenzorg volgens de
hierin beschreven procedures zullen toepassen, dienen zich te beseffen dat er meer is
dan alleen het onderling afstemmen van informatiestromen op basis van acht kritische
beheerspunten.
Hierbij wordt binnen het handboek tevens stilgestaan. De beschreven ketenzorgsystematiek staat niet op zichzelf. De huidige ketenparticipant dient zich bewust te zijn van
het feit dat een groot deel van de relatie niet gebaseerd is op het werken volgens procedures en systemen. Het is een hulpmiddel. Ondernemers, die in de keten iets voor
elkaar willen betekenen dienen drie belangrijke pijlers in het achterhoofd te houden. Te
weten: onderling vertrouwen, een gezamenlijk doel en een goede communicatie (Flip
van der Eijk / Agro Cursus Centrum in discussie met projectdeelnemers).
Aan het eerste punt is binnen dit project geen aandacht besteed. Er is gewerkt met
reeds bestaande relaties waar het vertrouwen in meer of mindere mate aanwezig was.
Toch is dit het allerbelangrijkste. Werken volgens een systematiek zonder onderling vertrouwen is als het bouwen van een huis zonder eerst de fundering te leggen. Bij de
dwarsbalken van het huis wordt kort stilgestaan in het ontwikkelde handboek. Onder de
paragraaf 'Samenwerking organisatorisch vormgeven' wordt aangegeven dat het van
groot belang is eerst een gezamenlijk doel te bepalen alvorens van start te gaan volgens
het werken met de weergeven procedures.
Deze procedures zijn bedoeld voor het inrichten van de keten. De uitgewerkte procedures dekken hiermee de derde pijler af, te weten communicatie. Ze beschrijven voor acht
kritische beheerspunten de wijze waarop informatie uitwisseling dient plaats te vinden.
Ter verduidelijking wordt stilgestaan bij de samenhang die er te vinden is in het inrichten
van de keten. Niet elk proces staat op zichzelf. Overal liggen raakvlakken. Dit kan zijn in
afstemming of afhankelijkheid.
Als laatste wordt tevens verduidelijkt hoe de verbinding van het ketenzorgsysteem met
het eigen zorgsysteem dient plaats te vinden. De beschreven procedures haken alleen in
op datgene wat tussen twee schakels plaats dient te vinden. Dit heeft uiteraard ook
gevolgen voor het bedrijfseigen systeem. Hoe wordt die verbinding nu precies gelegd?
Ook dit komt aan bod.
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3.5.4 Stappenplan
Maar hoe ga je dit alles nu zelf aanpakken? Hiervoor is binnen het 'Handboek Ketenzorg'
een uitleg in de vorm van een stappenplan opgenomen. Dit stappenplan geeft aan hoe
procedures kunnen worden aangemaakt en op welke manier de inhoud van deze procedures voor specifieke ketens kan worden vastgesteld.
Daarnaast wordt aangegeven op welke manier de informatie met betrekking tot het ketenvoortbrengingsproces kan worden vertaald naar acties voor het bedrijfseigen systeem.

3.5.5 Specificering handboek voor de projectdeelnemers
Nadat met de projectdeelnemers de knelpunten en aandachtspunten binnen de diverse
kritische beheerspunten waren vastgesteld is hen de vraag gesteld of de gevonden oplossingen geborgd dienden te worden middels een specificering van de procedures in
een handboek Ketenzorg Glastuinbouw.
Dit heeft voor geen van de projectdeelnemers plaatsgevonden. Dit ondanks het feit dat
dit wel de bedoeling was binnen de projectlooptijd. Een uitzondering vormt het deelproject snijbloemen. Hier is wel een eerste aanzet gegeven tot een vertaalslag naar specifieke procedures voor de relaties in de keten van telersvereniging Unicum (deelproject
bloemen). Met deze vertaalslag zou een handboek Ketenzorg kunnen ontstaan dat specifiek voor de betreffende keten geschreven is. Wanneer dit handboek volledig was uitgewerkt binnen de drie deelsectoren was dit wellicht een voorbeeld voor anderen in de
betreffende sector.
De reden waarom dit niet binnen elk project heeft plaatsgevonden voor de betreffende
ketenpartners is tweeledig. Ten eerst vanwege het feit dat sommige ketenpartners nog
onvoldoende samenwerken op basis van vertrouwen en bovendien geen gezamenlijk
doel nastreven. Dit is de basis voor het werken met een ketenzorgsystematiek.
Ten tweede werken sommige ketenpartners dusdanig nauw samen, dat vertrouwen en
een gezamenlijk doel vanzelfsprekend zijn. De communicatie is bovendien optimaal. Men
kan elkaar goed verstaan. Wanneer er slechts een klein aantal aandachtspunten tussen
beide partijen zijn wordt de ketenzorgsystematiek als middel voor optimale communicatie al snel als overbodig gezien.
Toch kan de systematiek worden toegepast in beide situaties. Het kan een hulpmiddel
zijn om na te gaan welke afspraken reeds gemaakt zijn en welke nog gemaakt moeten
worden. In beide gevallen kan dit de ogen openen van ondernemers in de keten. Het
mes snijdt daarbij aan twee kanten. Of men verkrijgt een overzicht van hetgeen er allemaal nog geregeld dient te worden in de ketenrelatie of men ontvangt een bevestiging
van datgene dat reeds goed was opgepakt.
Het vergt daarom nog behoorlijk wat tijd om ketenpartners daadwerkelijk volgens de in
het Handboek Ketenzorg beschreven methodiek te laten werken. Tijd die binnen de
looptijd van dit project ontbrak, maar die wel gewenst is om ketenpartners een stap
verder te helpen. De stap die wel is gezet betreft de analyse van de huidige situatie op
basis van de acht kritische beheerspunten en het definiëren van mogelijke oplossingen
voor geconstateerde knel- of aandachtspunten.
De gevonden knel- en aandachtspunten per Kritisch Beheerspunt tussen schakels in de
keten per sector staan vermeld in de verschillende deelrapporten. Hiervan kan de sector
kennisnemen. Ook de in discussie hiervoor gevonden oplossingen kunnen als voorbeeld
dienen voor respectievelijk de groente-, bloemen- en potplantensector.
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3.5.6 Vertaalslag naar eigen zorgsysteem
Doordat er geen specifieke ketenprocedures voor de projectdeelnemers zijn geschreven
kon hieruit ook niet een vertaalslag naar het bedrijfseigen zorgsysteem worden gemaakt.
Het is logisch dat de afspraken, die je in keten met elkaar maakt, ook zijn weerslag op
het eigen bedrijf zullen hebben. Wat spreek je bijvoorbeeld met elkaar af over klachtenbehandeling en hoe komt dit terug in de interne procedure klachtenbehandeling? Hoe
verhouden zich de afspraken over het bestellen van het product ten opzichte van de
procedure teeltbedrijf oogsten tot en met afzetklaar maken of de procedure handelsbedrijf inkoop?
De uitwerking heeft zich beperkt tot het binnen het handboek Ketenzorg aangeven van
het belang van deze vertaalslag naar de bedrijfseigen systematiek. Daarnaast wordt in
het bijgevoegde stappenplan hierover het een en ander gemeld. Dit is nader uitgewerkt
in een werkinstructie, die speciaal is geschreven voor het maken van deze verbinding /
vertaalslag. Binnen elke procedure komt bovendien deze verbinding naar het bedrijfseigen systeem aan bod.
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4 CONCLUSIES
4.1 HET WERVEN VAN PROJECTDEELNEMERS
•

De keuze om vanuit de schakel teelt te beginnen met het werven van projectdeelnemers heeft er toe geleid dat zij als centrale spil zowel voorwaarts als achterwaarts
de keten in konden functioneren als aanspreekpunt. Hierdoor konden in principe
handels- en veredeling / vermeerderingsbedrijven snel bij het project worden betrokken. Daarnaast bestonden er vanuit het Proefstation reeds contacten met veel van
deze teeltbedrijven wat het werven van de andere schakels makkelijker maakte.
• De geplande tijd voor het werven van projectdeelnemers (1 maand) is in principe te
weinig gebleken. Het betrekken van deelnemers bij een nieuw project kost erg veel
tijd en dient daarom ruimschoots te worden ingepland. Na het eerste contact begint
vaak een fase van 'aftasten'. Het kan vervolgens gerust een maand duren voordat
potentiële projectdeelnemers gevoel krijgen met de inhoud van het project. Zij kunnen dan alsnog besluiten om af te haken. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstarten van projecten als deze.
• In dit project is de doelbewuste keuze gemaakt om 'stap voor stap' projectdeelnemers vanuit de schakel teelt te werven. Op advies van derden, die in het verleden
projecten in de keten hebben uitgevoerd, is begonnen met de relatie tussen teelt- en
handelsbedrijven te analyseren. Daarom is de schakel handel in principe ook als
tweede geworven na teelt. Dit is eenjuiste werkwijze gebleken.
• De schakel retail is binnen dit project niet geworven. Deelnemers aan de diverse
projecten zetten hun producten vaak af aan grote internationale bedrijven. Om met
deze bedrijven in contact te komen en ze vervolgens te laten deelnemen aan het
project is veel inspanning noodzakelijk. Gezien de doorlooptijd van het project iets
meer dan eenjaar betrof is besloten om binnen het project in eerste instantie de
voorliggende schakels onderwerp van onderzoek te laten zijn.

4 . 2 INVENTARISATIE VAN BESTAANDE KETENKENNIS
•

•

In eerste instantie is veel keteninformatie met betrekking tot zorgsystemen oriënterend verzameld en doorgenomen. De reden hiervoor was dat het projectvoorstel Ketenbeheer breed was geformuleerd ten aanzien van de te ontwikkelen zorgsystematiek. Er was vooraf geen afbakening gemaakt, waardoor dit binnen het project zelf
diende plaats te vinden.
Na de eerste oriënterende fase is op basis van de verzamelde kennis en de reeds
opgedane ervaringen met de projectdeelnemers in de praktijk besloten om de inventarisatie verder af te bakenen. Er is naar informatie gezocht met betrekking tot het
op elkaar laten aansluiten van de individuele zorgsystemen van bedrijven. Binnen het
project is dan ook de keuze gemaakt om een systematiek te ontwikkelen op basis
van kritische beheerspunten tussen schakels in de keten (zie paragraaf 3.4).
Informatie die aansloot op deze denkwijze werd gevonden in het uitgevoerde project
ICC-potplanten en het artikel 'Optimalisatie ketencommunicatie' [1]. Elementen hieruit zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van de ketenzorgsystematiek.
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4.3 INVENTARISATIE KETENVOORTBRENGINGSPROCES
•

De inventarisatie van het ketenvoortbrengingsproces bij de verschillende deelnemers
aan de projecten was noodzakelijk om een indruk te verkrijgen hoe relaties getypeerd
kunnen worden om vervolgens te bezien waar de nog te ontwikkelen zorgsystematiek in het algemeen, maar ook specifiek voor die keten, op gericht diende te zijn.
Door stapsgewijs te inventariseren (eerst een algemeen gesprek en later op basis
van de acht kritische beheerspunten) werd een goed overzicht van het ketenvoortbrengingsproces binnen allereerst de relatie teelt - handel en later ook de relatie
teelt - veredeling / vermeerdering verkregen.
Een belangrijke conclusie is dat vrijwel geen tuinbouwsector of keten gelijk is. Binnen elke afzonderlijke relatie zul je de accenten anders moeten leggen in het geval
van het toepassen van een zorgsystematiek voor ketenpartners.
In de groentesector is men bijvoorbeeld al veel verder in het 'kwaliteitsdenken'. Grote supermarkten bepalen daar aan welke eisen het ketenvoortbrengingsproces moet
voldoen. Dit wordt terug vertaald de keten in. Dit in tegenstelling tot de planten- en
bovenal de bloemensector. De macht in het afzetsegment is hier meer versnipperd.
Daarnaast is de typering van het ketenvoortbrengingsproces ook voor een groot deel
afhankelijk van het type relatie dat ondernemers in de keten met elkaar onderhouden. Dit varieert van los contact tot zeer hechte samenwerking. Het laatste geval is
uiteraard een veel betere basis voor het gezamenlijk werken volgens een zorgsystematiek.

•

4.4
•

•

•

•

•
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KETENZORGSYSTEMATIEK

Met de ontwikkeling van de ketenzorgsystematiek is ingestoken op het analyseren,
beheersen en borgen van informatiestromen in de keten. Om te analyseren welke informatiestromen tussen schakels in de keten van belang zijn is gekozen voor een
methodiek die te vergelijken is met de HACCP- techniek. Met deze techniek worden
processen tussen schakels in de keten geanalyseerd. Vervolgens wordt bekeken
welke afspraken gemaakt moeten worden om het ketenproces goed te laten verlopen (kritieke afspraken gerubriceerd in Kritische Beheerspunten). De hiermee uiteindelijk vastgestelde acht Kritische Beheerspunten zijn de basis van de ontwikkelde ketenzorgsystematiek.
De vastgestelde acht kritische punten zijn getoetst bij de projectdeelnemers, voordat
er verder is gegaan met de ontwikkeling van de zorgsystematiek. Uit de diverse inventarisaties bleek dat de acht punten door ondernemers in diverse schakels werden
onderkend als zeer belangrijk voor de relatie tussen hen en overige ketenpartners.
Doordat binnen elke deelsector (planten / bloemen / groenten) dezelfde acht kritische
beheerspunten werden onderkend is besloten om de ketenzorgystematiek algemeen
te houden voor de totale glastuinbouw.
Voor de acht kritische beheerspunten zijn procedures ontwikkeld, die ketenpartners
in staat moet stellen om de processen die tussen de schakels plaats vinden te beheersen en daarnaast ook te borgen. Tevens wordt middels deze procedures de verbinding gelegd naar de bedrijfeigen zorgsystemen, zodat men er zeker van kan zijn
dat de afgesproken kwaliteit van het proces tussen de schakels ook vertaald wordt
naar binnen de eigen schakel geldende werkwijzen.
De procedures zijn zowel aan de projectdeelnemers als aan een aantal externe deskundigen voorgelegd op hun duidelijkheid en hanteerbaarheid. De reacties hierop waren dat de hanteerbaarheid enigszins te wensen over liet. Dit betrof met name de
leesbaarheid.

Vastgesteld is tevens dat gebruikers van het handboek Ketenzorg aan een aantal
belangrijke randvoorwaarden dienen te voldoen bij toepassing van de daarin verwoorde systematiek. Dit betreft:
S reeds in enige vorm een vertrouwensrelatie hebben andere ketenpartners;
S bereid zijn eengezamenlijk beleid / strategie met ketenpartners te formuleren;
•f binnen het eigen bedrijf werken met een vorm van kwaliteitzorg;
S degeformuleerde systematiek herkennen en willen toepassen
Daarnaast zullen ondernemers door adviseurs begeleid moeten worden indien er
sprake is van volledige toepassing van de systematiek.
Het heeft veel 'denktijd' gekost voordat binnen het project definitief werd ingezet op
een ketenzorgsystematiek op basis van kritische beheerspunten, dat de verbinding
legt tussen de schakels in de keten. Er is een traject afgelegd, waarbij de oorspronkelijke denkwijze - het borgen van huidige knelpunten - is verlaten en heeft plaatsgemaakt voor de uiteindelijk in dit rapport verwoorde aanpak. Hierdoor is veel kostbare projecttijd verloren gegaan.

4.5 OPLOSSINGEN VOOR KETENS
Inhoudelijk
• De uitvoering van dit project heeft uiteindelijk een handboek Ketenzorg opgeleverd,
waarin de ontwikkelde ketensystematiek zijn plaats heeft gekregen. De kern van dit
handboek bestaat uit een achttal voorbeeldprocedures voor de kritische beheerspunten, die de relatie tussen ketenpartners typeren.
• Het handboek Ketenzorg Glastuinbouw is een goed hulpmiddel voor het verder
structureren van ketenrelaties. Specifiek met betrekking tot de informatiestromen,
die er tussen partijen in de keten zijn.
• Een specificering van het handboek Ketenzorg voor de drie deelprojecten in de potplanten-, bloemen- en groentensector heeft niet plaats gevonden. Dit ondanks het
feit dat dit wel de bedoeling was binnen de projectlooptijd. Een uitzondering vormt
het deelproject snijbloemen. Hier is wel een eerste aanzet gegeven tot een vertaalslag. Toch kan de systematiek worden toegepast. Het kan een hulpmiddel zijn om na
te gaan welke afspraken reeds gemaakt zijn en welke nog gemaakt moeten worden.
Dit kan de ogen openen van ondernemers in de keten. Het mes snijdt daarbij aan
twee kanten. Of men verkrijgt een overzicht van hetgeen er allemaal nog geregeld
dient te worden in de ketenrelatie of men ontvangt een bevestiging van datgene dat
reeds goed was opgepakt.
• Alle relaties van de betrokken ketenpartners zijn geanalyseerd op basis van de acht
kritische beheerspunten. Voor geconstateerde knel- of aandachtspunten zijn (mogelijke) oplossingen gedefinieerd. Hiermee kunnen de projectdeelnemers aan de slag.
De sector kan kennisnemen van de gevonden oplossingen en kan hieruit lering trekken.
Organisatorisch
• De verschillende deelnemers aan het project hebben het deelnemen als zeer nuttig
beschouwd. Met name het inzicht dat hen is verschaft om ketenrelaties te bezien op
basis van acht kritische beheerspunten is goed ontvangen.
• De gevoerde discussies tussen ketenpartners over de kritische beheerspunten heeft
er voor gezorgd dat er duidelijkheid is ontstaan over eikaars situatie. Hierdoor is er
ook meer begrip voor eikaars knel- of aandachtspunten. Dit kan de relatie van ketenpartners alleen maar verstevigen.
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5 AANBEVELINGEN
•

•
•

Binnen het project Ketenbeheer is een zorgsystematiek ontwikkeld. Het niet kunnen
toetsen van de systematiek is een gemis binnen de uitvoering van dit project. Ondernemers zijn nu voor een groot gedeelte op zich zelf aangewezen om met behulp
van het tot stand gebrachte handboek aan de slag te gaan. Begeleiding hierin en het
daarmee opdoen van ervaringen kan echter een belangrijk leerpunt zijn met betrekking tot de ontwikkelde systematiek. Het verdient daarom de aanbeveling om de
systematiek in de praktijk nog een aantal keren uit te testen. De ervaringen kunnen
worden gebruikt om de systematiek bij te stellen en ketenpartners te wijzen op specifieke aandachtspunten, die met het toepassen van de zorgsystematiek gepaard
gaan.
Het is dan ook gewenst om de ontwikkelde systematiek twee jaar lang in drie verschillende, specifieke ketens in de groente-, planten- en bloemensector te testen.
Tevens is het gewenst om in een mogelijk vervolgproject de schakel retail nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering. Dit is door de deelnemers gedurende het project
als aandachtpunt meegegeven. Dit wordt tevens benadrukt in het artikel 'Als ik er
nu niet aan begin, móét ik zo meteen' [6].
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TERMEN EN BEGRIPPEN
Combizorg: Zie kwaliteitszorg, inclusief zorg voor Arbo en Milieu.
Integrale ketenzorg: Het op elkaar afstemmen van de verschillende processen en activiteiten in een keten met als doel voortdurend en tegen zo laag mogelijke kosten te voldoen aan de verwachtingen van de klanten
Keten: Een samenwerkingsverband tussen twee of meer ondernemingen die in opeenvolgende stadia van de bedrijfskolom posities innemen.
Kritische beheerspunten: De aandachtsgebieden in een keten die cruciaal zijn voor het
succes van de keten, en dus goede afspraken en borging behoeven.
Kwaliteitszorg: Het geheel van alle geplande en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteit.
Procedure: Een op schrift gestelde weergave van gemaakte afspraken tussen verschillende personen betreffende routinematige handelingen.
Schakel: Individueel opererende onderneming die onderdeel uitmaakt van een keten.
Werkinstructie: Een beschrijving van de te hanteren werkwijze / uitvoering
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BIJLAGE 1:

PROJECTDEELNEMERS

Deelproject Potplanten -Saintpaulia
TELERS
Kwekerij Mariënoord bv
de heer H. van der Knaap
Kwekerij H. Appelboom bv
de heer H. Appelboom jr.
Olympiade bv
de heer H. Appelboom
O.K. Plant
de heer R. Olsthoorn

HANDELSBEDRIJVEN
Movrie Export BV
de heer M. Cleophas

inkoop / verkoop / kwaliteitzorg

Edelman Green BV
Service Center Bleiswijk
de heer T. van der Heijden

inkoop / verkoop

VEREDELING/ VERMEERDERING
Humako
de heer A. van der Hulst
directeur

Deelproject Snijbloemen - Freesia
TELERS UNICUM
Mts. Mol-Meissen
De heer J. Mol
Geert van Geelen
De heer G. v. Geelen
C. & A. Zwinkels
De heer A. Zwinkels
René Zwinkels CV
De heer R. Zwinkels
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TELERSVERENIGING UNICUM
De heer A. van Esschoten Marketing & salesmanager
De heer H. Pronk
Operational manager
HANDELSBEDRIJF
Bunches BV Rijnsburg
De heer R. Francken
De heer P. Appleyard

Directeur
Kwaliteitsmedewerker / Inkoper

VEREDELING / VERMEERDERING / PREPERATIE
J. van den Bos & Zn. BV
De heer V.P. Kuijvenhoven Unitmanager Freesia (inmiddels Van Zanten)
Freprom
De heer L. van der Hoek

Directeur

Deelproject Groenten - Tomaat / Paprika / Pruimtomaat
TELERS QUALITY QUEEN
C. Duijvestijn
De heer C. Duijvestijn
R. Aalst en van der Spek
De heer F. van der Spek
TELERSVERENIGING QUALITY QUEEN
De heer H. de Kok
Voorzitter
HANDELSBEDRIJF
Anaco International BV
De heer M. Persoon

Multiple Sales Manager

VEREDELING / VERMEERDERING
Rijk Zwaan Nederland BV
De heer B. Zwinkels
Teeltadviseur
De heer M. Barten
IKZ-manager Benelux
De heer L. Driessen
IKZ-manager Internationaal
TELERS RED FRESH
Themato
De heer T. Ammerlaan
T. Duijvestijn
De heer T. Duijvestijn
VEILING
The Greenery
De heer C. van der Spek
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HANDELSBEDRIJF
S.V. Continental BV
De heer C. Vos

Salesmanager

VEREDELING / VERMEERDERING
Novartis Seeds BV
De heer K. van Vliet
Teeltadviseur
De heer H. Verveld
Business development manager

Overigen
DESKUNDIGEN
Bloemenveiling Holland
De heer C. Jaspers (inmiddels DLV)
De heer J. Naber
Mevrouw L. Spitters
Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten
De heer J. van der Kleij
Productschap Tuinbouw
de heer A. Ton
RijnConsult
De heer F. Engelbart
Van der Zande advies
De heer R. Grootscholten
Proefstation Naaldwijk
De heer P. Ruijter
Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Mevrouw M. Hansen.

DERDEN
LTO groeiservice
mevrouw A. van den Hoek
Proefstation Aalsmeer
mevrouw H. Verberkt
Proefstation Naaldwijk
De heer J . Doorduijn
De heer R. Kaarsemaker
Ph. van der Eijk MBA / Agro Cursus Centrum
De heer F. van der Eijk
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJST KRITISCHE BEHEERSPUNTEN (GEDEELTE)
Naam bedrijf:
Ingevuld door:
Functie:

Leest u voor het beantwoorden van de vragen eerst het document 'Beschrijving van de
kritische beheerspunten in de relatie tussen teelt en veredeling/vermeerdering door!

Kritisch beheerspunt 1:

Het uitwisselen van algemene productinformatie

1. Hoe belangrijk is voor u de uitwisseling van algemene productinformatie tussen u en
de teeltbedrijven?
volledig
onbelangrijk
1.

zeer belangrijk
2. •

3.

2. Bestaan hier een aantal vaste afspraken over?
o Ja
• Nee
3. Over welke onderwerpen wordt er informatie uitgewisseld (meerdere antwoorden
mogelijk)?
o Productkwaliteit
a Kwaliteitsverloop bij verschillende omstandigheden
a Aanbod gedurende het jaar
o Mogelijke specificaties van het product
a Teeltwijze
a Veredelingswijze
• Export / import regelingen
a Anders, te weten
4. Wie is het meest betrokken binnen uw organisatie bij dit kritische punt?
a Ikzelf
• Ikzelf en andere personen
a Andere personen, te weten
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BIJLAGE 3:
(GEDEELTE)
Bedrijf:
Naam:
Functie:

BEOORDELINGSLIJST KRITISCHE BEHEERSPUNTEN

Datum/Tijd:
Interviewer:

Beoordelingslijs ten
Om een goed beeld te krijgen van de knelpunten en de aandachtspunten die zich in de
relatie tussen de schakels teelt en handel zijn er voor de kritische beheerspunten in de
keten beoordelingslijsten opgesteld. Hierin worden de verschillende aspecten van de
kritische beheerspunten beoordeeld als knelpunt, aandachtspunt, voldoet goed of onbelangrijk.
De beoordeling wordt als volgt weergegeven:
Knelpunt:
belangrijk probleem; dringende verbeteringen noodzakelijk
Aandachtspunt:
belangrijk; meer aandacht gewenst
Voldoet goed:
belangrijk; voldoet goed aan wensen
Onbelangrijk:
dit punt is onbelangrijk of niet van toepassing

Bij de kolom toelichting is er ruimte voor een nadere toelichting op de beoordeling. Dit is
voornamelijk van belang bij knel- en aandachtspunten.
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Beoordelingslijst 1:Algemene Productinformatie
In deze lijst staat alle algemene productinformatie die bekend moet zijn bij de samenwerkende bedrijven in de keten.
I

Beoordelinq
„
K n e l

,
"

punt

Aan_l

Voldoet
goed

u*

dachtspunt

Niet belangrijk

_ .. . . .
Toelichting

Productkwaliteit
•

Uiterlijk, afmeting en vorm

•

Uitwendige gebreken

•

Inwendige gebreken

•

Sensorische eigenschappen

J

Ziekte symptomen: Onderkennen, Herkennen, Voorkomen,
Bestrijden
• Gevaren van suboptimaal product
I Kwaliteitsverloop bij verschillende
omstandigheden
• Optimale bewaaromstandigheden
• Houdbaarheid onder suboptimale omstandigheden
I • Door welke omstandigheden de I
kwaliteit van het produkt nadelig wordt beïnvloed.

|

•

| J
'

" •

-

Aanbod gedurende het jaar
•

Beschikbaarheid door het jaar

•

Kwaliteit door het jaar

I Mogelijke specificaties van het
product
•

Verpakkingsmogelijkheden

I • Segmentatie van het aanbod
I
I
(specificaties)
|
Teeltwijze (Productie, maten,
teeltwijze in relatie t o t kwaliteit)
I Veredelingswijze (Inzicht in t e c h nieken, genetisch gemanipuleerd)
Export/Import regelingen
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|

I
I

I
I

