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Leren van elkaar centraal in Inkoopplatform
Het inkopen van bloembollen is er met de jaren niet eenvoudiger
op geworden. Behalve kwaliteitseisen spelen zaken als residuproblematiek, fytosanitaire eisen en toetsen die per afzetmarkt verschillen. Omdat inkopers vaak met dezelfde vragen en problemen zitten, heeft Anthos het initiatief genomen om een Inkoopplatform op
te richten. ‘Samen kunnen we een professionaliseringsslag maken.’
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loembolleninkopers troffen elkaar in
vroeger tijden vaak wekelijks bij de
bemiddelingsbureaus, waar ze informatie met elkaar uitwisselden. “Nu we meer
zaken mobiel en digitaal doen, is het persoonlijk contact wat verwaterd”, constateert Alfons
Zwetsloot, directeur van Anthos. De behoefte
om kennis en ervaringen met elkaar te delen, is
daarentegen alleen maar gegroeid.
“Het inkopen van bloembollen is complexer
dan tien jaar geleden. De eisen zijn steeds
strenger geworden en daarbij heeft elk land
ook nog eens zijn eigen eisenpakket. Dat vraagt
nogal wat van inkopers. Door hen regelmatig
bij elkaar te brengen, inspirerende sprekers uit
te nodigen en ruimte te creëren voor overleg en
uitwisseling, willen we bijdragen aan een professionaliseringsslag van de inkopers en ervoor
zorgen dat er weer een netwerk ontstaat. Leren
van elkaar staat daarbij centraal.”

DRIE INKOOPTAFELS
Het Inkoopplatform komt zo’n vier keer per jaar
bij elkaar, waarvan een keer tijdens de exporteursochtend op de Lentetuin in Breezand. “We
starten plenair met een voordracht van een
externe spreker en vervolgens gaan we in drie
groepen uiteen. Het platform is georganiseerd in
drie zogenoemde ‘tafels’: voor de droogverkoop,
voor voorjaarsbloeiers en voor zomerbloeiers.
Aan die tafels bespreken deelnemers de zaken
die zich specifiek in hun werk voordoen. Die
tafels worden geleid door coördinatoren, respectievelijk Ton Mantel van Kapiteyn, Hans Glorie
van Royal van Zanten en Gerard van Dijk. Vervolgens sluiten we de bijeenkomsten plenair af.
Deelnemers aan het Inkoopplatform – het zijn er
nu zo’n veertig – werken allemaal voor bedrijven
die lid zijn van Anthos.” De bijeenkomsten moeten leiden tot concrete acties.
We vragen Hans Glorie, coördinator van de
zomerbloeiers, naar zijn ervaringen met de
inkooptafel tot nu toe. “In het verleden was er
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een productadviescommissie actief voor de
handel, genoemd PAC-H. Dat is een beetje
weggezakt en dit platform komt daar nu voor
in de plaats. De groep zomerbloeiers bestaat
uit zeven bedrijven. We praten met elkaar over
issues uit de praktijk waar we allemaal tegenaan lopen, met als doel die gezamenlijk aan te
pakken. Zo bereik je meer dan als individueel
bedrijf. Daarbij kun je denken aan fytosanitaire zaken, maar ook aan keuringen, waarbij de
BKD een belangrijke partner is. Hoe kunnen
we zaken soepeler regelen, drempels verlagen,
beter stroomlijnen? En wel zo dat de kwekerij
en de export daarvan profiteren. Want we vormen met alle schakels uiteindelijk een keten.”

EISEN
Het besef dat partijen elkaar nodig hebben om
aan alle eisen te kunnen voldoen, dringt steeds
meer door, weet Glorie. “De kwekerij is onze
leverancier en het is belangrijk dat zij kunnen
leveren wat onze klanten verwachten. Onze
klanten, met name die in het buitenland, hebben vaak met lokale regelgeving te maken waar
zij niet altijd blij mee zijn; zij willen gewoon
bollen van goede kwaliteit geleverd krijgen.
Het is aan ons om de bollen daar op een goede
manier te krijgen, en dat is tegenwoordig een
behoorlijke uitdaging. Voor vijftig afzetgebieden hebben we zo’n tien pakketten van eisen.
En dan komen er nog steeds nieuwe afzetlanden bij. Hoe gaan we daarmee om? Genoeg om
met elkaar te bespreken dus.”
Het gaat de bedrijven die aan tafel zitten overigens niet alleen om hun eigen belang, benadrukt Glorie. “We zitten vooral met elkaar aan
tafel om het vak verder te helpen. Onderlinge
concurrentie speelt hierbij totaal geen rol.”
Ton Mantel is inkoper bij Kapiteyn en coördinator van de inkooptafel voor de droogverkoop, verreweg de grootste groep met zeventien gesprekspartners. “Het is nog een hele klus
om uit al die meningen een gezamenlijk standpunt te formuleren”, erkent Mantel. Hij is er wel
‘heel trots op’ dat het is gelukt om alle partijen
aan tafel te krijgen. “We zitten daar niet vrijblij-

Ton Mantel: ‘Alle neuzen dezelfde kant op krijgen’
vend, maar om het hoofd te bieden aan de problemen en moeilijkheden waarmee de export
wordt geconfronteerd.”
Als voorbeeld noemt hij het Ketenregister.
“Nog lang niet alle kwekers werken ermee,
maar dat zou voor de efficiency in het bollenvak wel beter zijn. Daar gaan we aan werken. Ook zaken als milieueisen, condities en
het handelsreglement staan op de agenda. Je
kunt als afzonderlijk bedrijf met die onderwerpen aan de slag gaan, maar in je eentje kom je
niet zover. Bovendien ontbreekt dan de uniformiteit. Dat is niet efficiënt en ook niet vertrouwenswekkend voor afnemers en leveranciers.”

VERSNIPPERING
Mantel vindt dat er toch al sprake is van te veel
versnippering in het vak. “Kijk alleen al naar de
ontwikkelingen op het gebied van milieucertificaten. We hebben het SMK, MPS, Skal,… wat
is nu het beste, waar kiezen collega’s voor, waar
loop je tegenaan als je gaat certificeren? Daar is

nu veel onduidelijkheid over.” Ook als het gaat
om afspraken met de kwekerij zou het goed
zijn om meer eenheid te creëren, stelt Mantel.

‘We zitten met elkaar
aan tafel om het vak verder
te helpen’
“Voor de kwekerij is het ook prettig als we vanuit de export één set afspraken hanteren. Dat
helpt bovendien om meer lijn te krijgen in de
kwaliteit. En om – bijvoorbeeld naar partijen
als de BKD en de NVWA – met een mond te
spreken. Het maakt ons sterker, daarin zit voor
ons allemaal de meerwaarde.”
Aan de inkooptafel rond voorjaarsbloeiers, die

wordt gecoördineerd door Gerard van Dijk, zitten vertegenwoordigers van zo’n twaalf exportbedrijven. Kennis vergaren en kennis delen, daar
draait het overleg om, wat Van Dijk betreft. “Het
is mooi dat we in drie tafels georganiseerd zijn,
want elke branche heeft zijn eigen accenten.
En toch is de hele export erbij betrokken.” Van
Dijk hecht veel waarde aan het Inkoopplatform.
“Doordat je elkaar veel minder ziet, weet je ook
niet wat er bij de ander speelt. Dus gaat ieder
voor zichzelf het wiel uitvinden en dat schiet
natuurlijk niet op.”
Het leeraspect zit vooral ook in de externe spreker die voor elke bijeenkomst wordt uitgenodigd. “Zo hebben we al iemand uit de aardappels gehad, maar ik kan me ook voorstellen dat
we een keer een kweker uitnodigen om te kunnen inzoomen op waar de kwekerij nou zoal
tegen aan loopt.”
Het maken van kwaliteitsafspraken en het
vaststellen van normen zijn belangrijke gespreksonderwerpen aan de voorjaarsbloei-

ersinkooptafel. “Voor de Nederlandse broeierij worden andere normen en eisen gehanteerd dan voor de buitenlandse broeierij. Het
is goed om dat te weten en om te weten wat
die verschillen dan precies zijn.”

HAZEN
Ook Van Dijk noemt het belang van goede
samenwerking met schakels in de keten. “Als
je niet weet hoe de hazen lopen, kun je ook
geen zaken doen met elkaar. Via de inkooptafel brengen we de communicatie weer op
gang en dat is een belangrijke voorwaarde
voor succes voor alle aangesloten bedrijven.”
Gerard zal het coördinatorstokje over niet
al te lange tijd overdragen aan een opvolger.
“Ik wil de zaak eerst goed op poten hebben.”
Degene die zijn rol gaat overnemen, moet in
elk geval een ding goed kunnen: “Belangrijkste is dat je over je eigen belang heen kunt kijken en oog hebt voor het belang van de sec• BLOEMBOLLENVISIE • 21 juli 2016
tor.”
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