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Royal FloraHolland maakt
werk van het veroveren van
nieuwe markten. Vooral China heeft de warme belangstelling van de coöperatie. Chinezen associëren Nederland met
bloemen, met name tulpen,
en een groeiend deel van de
bevolking heeft meer te besteden. Reden voor Guido de Wit
van Royal FloraHolland om de
markt te verkennen.
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oyal FloraHolland heeft zichzelf scherpe doelen gesteld voor 2020. Een van
die doelen is dat meer consumenten
meer geld uitgeven aan bloemen en planten.
Dit moet worden bereikt via de fysieke marktplaatsen in bestaande markten, maar ook met
het ontwikkelen van online-kanalen en virtuele
platformen en het veroveren van nieuwe markten. Het programma World Flower Exchange
kijkt naar de mogelijkheden op markten buiten Europa. Op dit moment is dit programma
vooral gericht op China. Als individueel bedrijf
is het erg lastig om deze complexe en zeer grote markt te betreden. Royal FloraHolland vertegenwoordigt daarom het collectief en hoopt in
deze rol en samen met huidige en lokale partners deze markt voor de sierteeltsector te kunnen openen. Guido de Wit geeft leiding aan de
uitvoering van het programma World Flower
Exchange. Hij ziet kansen. “Chinezen weten
dat Nederland een bloemenland is. Als we
een marktaandeel van 20 of 30 procent op de
import halen in China, dan gaat het voor ons
om grote volumes.”
Wat houdt het programma World Flower
Exchange in?
“De ambitie is nieuwe markten openbreken,
met name de markten die ‘green field’ zijn. Dat
zijn markten waar vrijwel geen activiteiten van
Royal FloraHolland of onze klanten zijn. In de
Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld al wel verschillende partijen actief. Azië is veel minder
ontgonnen. En er is één land in Azië nadrukkelijk aanwezig; China.”

Voor China is eenzelfde snelle groei
mogelijk als destijds in Rusland
Waarom is dit programma belangrijk?
“De wereld verandert, ook onze wereld. We
zien de opkomst van directe handel ten koste
van de klok, ook via e-commerce kanalen. Voor
ons is het belangrijk om te weten en te ervaren
hoe onze klanten daar in staan. Over het algemeen moet je vaststellen dat partijen anders
zijn gaan acteren. Dat zien we ook in andere markten. Kijk bijvoorbeeld naar spelers als
Amazon, Zalando of Bol.com. Het zijn nieuwe
partijen die de oude partijen hebben verdrongen uit de winkelstraat.”
Waarom de focus op China?
“De Chinese markt is interessant op meerdere fronten. Het is bijvoorbeeld de kraamkamer van de e-commerce. Zestig procent van de
Chinezen koopt een keer per week iets via een
internetbedrijf, tegen elf procent van de Europeanen. In China hebben ze het pc- en laptopstadium overgeslagen en zijn ze direct naar
mobiel zakendoen overgestapt. Zij hebben
een manier van zakendoen die wij niet kennen. In China zie je bijvoorbeeld wel vijf soorten bedrijven als Bloomon. En ze zijn allemaal
vijf keer groter dan Bloomon. De ontwikkelingen in China gaan niet langs dezelfde lijnen als
in Nederland. Het begint bij e-commerce. Bloemisten en retailbedrijven verweven hun business met dit kanaal. Die markt moeten we ontdekken, want dat zien we nog vrij weinig. Die
ontwikkeling geeft mogelijkheden. Voor ons is
het zaak de Chinezen aan bloemen verknocht
te maken.”
Waar is die markt exact?
“We focussen op de gebieden waar koopkracht
zit, de hogere middenklasse. In eerste instantie
is dat de regio Sjanghai inclusief de delta van
de Yangtze-rivier, waar zo’n 120 miljoen mensen wonen. Verder kijken we naar Guangzou,
inclusief Hong Kong en Beijing. We kunnen
niet in een keer heel China bedienen. Het is
belangrijk dat we een kwalitatieve service kunnen bieden, zoals in een dag leveren.”
Hoe benaderen jullie de markt?
“We geven hier invulling aan door te experimenteren. Je kunt heel lang onderzoek doen,
maar wij hebben gekozen om meteen met
‘trials’ aan de slag te gaan. Zo proberen we
snel te leren. Dit is een nieuwe manier van
aanpakken. We schrijven wel strategieplannen, alleen zijn ze dun en gaan we het idee
direct uitproberen.”

Kun je een voorbeeld van zo’n proef geven?
“We hebben veel verschillende experimenten.
Het is de bedoeling zoveel mogelijk te experimenteren met zo min mogelijk volume. Zo
leren we de markt beter kennen. We focussen ons op meerdere kanalen. We kijken naar
supermarktketens in Shanghai. Daar gebeurt
op dit moment nog weinig mee. Verder kijken
we naar de markt van abonnementsdiensten
zoals bij ons Bloomon en Hello Fresh. We bieden ook producten aan via Tmall, een onderdeel van Alibaba. En we werken met bloemisten. Elk jaar komen er nieuwe bloemisten van
de opleiding, maar zij hebben vaak geen achtergrond in het vak. Het komt voor dat we hen
moeten uitleggen dat je bloemen schuin moet
afsnijden en netjes op schoon water moet zetten.”
Waarom laat Royal FloraHolland
de nieuwe markten niet aan de exporteurs?
“Onze ambitie is om groot te worden in nieuwe markten en flink te groeien voor onze
leden. We zijn niet van plan om dingen die er
al zijn over te nemen. We werken daarom wel
samen met exporteurs die al actief zijn in China. Exporteurs hebben traditioneel een kortetermijnhorizon met een kleinere ambitie. Met
een programma waar je vijf jaar voor uittrekt,
neem je de tijd om een nieuwe markt en een
nieuwe infrastructuur te ontwikkelen.”
Wat is de grootste uitdaging
van het zaken doen in China?
“De grootste uitdaging zit in het land zelf. De
logistieke partners in China moeten begrijpen
wat het is om met bloemen om te gaan. De
kwaliteit van bloemen is daar nu vaak minder
goed, doordat de infrastructuur niet is ingericht
volgens de standaard die wij gewend zijn. Ze
stoppen bijvoorbeeld te veel bloemen in een
doos of gebruiken ongekoelde vrachtwagens
voor transport. Daar kunnen we helpen verbeteringen door te voeren. Dat hoeven we niet
zelf te doen. Daarvoor werken we met onze
lokale partners. Dit is ook een klus die exporteurs niet snel kunnen of willen oppakken.”
Wat moet je absoluut weten als je zaken
doet in China?
“Je kunt daar geen zaken doen, zonder met
Chinese partners te werken. De cultuur is er te
verschillend voor. De manier waarop zij tegen
bloemen aankijken is al heel anders. China
is meer ‘bloemen minded’ dan Nederland.

Bij elke bloem hoort een verhaal. Er zit daardoor veel symboliek in het soort, de vorm en
de kleur van een bloem. Dat speelt een grote
rol bij de aankoop. Anders dan in Nederland
kopen in China vooral jonge mensen bloemen.
Zij willen er wel voor betalen, maar dan moet
het echt een cadeautje zijn. Een boeket moet
bij wijze van spreken tien keer mooier zijn dan
we hier gewend zijn. De verpakking is heel
belangrijk en is net zo’n groot onderdeel van de
prijs als de bloemen.”
Wanneer en voor wie kopen Chinezen
bloemen?
“De Chinese markt is nu vooral een geef-markt,
maar de thuisgebruikmarkt is in ontwikkeling.
Er zijn typisch Chinese feestdagen zoals het
Chinese Nieuwjaar en Chinese Valentijnsdag, dat is gekoppeld aan de maanstand en
viel dit jaar op 9 augustus. Verder zijn Lerarendag, Vrouwendag en Singlesday echte cadeaudagen. Singlesday is een e-commercefeest.
Dan bestelt China voor 15 miljard dollar aan
cadeaus, mode, elektronische apparatuur, maar
ook bloemen. Dat is nog wel een punt van aandacht, want de meeste cadeaus worden weken
later pas geleverd. Dat kan met bloemen niet.”
Voor welke producten zien jullie een markt
in China?
“Dat loopt sterk uiteen. Chinezen staan open
voor nieuwe producten en variëteiten met een
andere kleur. Lelies zijn hier lokaal aanwezig,
maar als je speciale soorten hebt, is er interesse. Voor bijzondere tulpen en hyacinten is
ook belangstelling. Voor Amaryllis zie ik ook
een markt. Chinezen kopen het liefst bloemen
die open staan. Een Amaryllis is voor hen een
rare bloem. Die kennen ze meestal nog niet. De
vraag is alleen hoe je ze op een kwalitatief goede manier naar China brengt.”
Heeft een gemiddelde aanvoerder iets aan
dit programma?
“Dat is goed mogelijk. Als we deze markt weten
open te breken, kunnen we afzet generen op
interessante momenten, zoals in augustus.
Wanneer de totale vraag toeneemt, profiteert
de hele sector, ook de leden die geen producten leveren die voor China zijn bestemd.
Voor China is eenzelfde snelle groei mogelijk als destijds in Rusland. Het land kan in elk
geval met de eigen productie nooit aan de toenemende kwalitatieve vraag voldoen, dus als
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de vraag hoog is, moeten
we toeslaan.
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