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‘Leden moeten meedenken
over koers FloraHolland’

Heb je als lid afzetplicht bij Royal FloraHolland?
Mag iedereen lid worden van de veiling? Moeten
alle leden hetzelfde tarief betalen? Het zijn drie
vragen met betrekking tot de toekomst van Royal
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FloraHolland. Leden mogen, nee móeten hier-

R

oyal FloraHolland heeft een geschiedenis die meer dan honderd jaar
bestrijkt. In die tijd heeft de veiling de
sierteeltsector veel voorspoed gebracht, maar
de wereld is veranderd, terwijl de veiling in
een aantal opzichten nog net zo werkt als een
eeuw geleden. Dat wringt, stellen leliekweker
Herman de Jong uit De Kwakel en tulpenteler
John Boon uit Andijk.
Om de coöperatie klaar te maken voor de toekomst werkt Royal FloraHolland aan een toekomstvisie. Onder de programmatitel Coöperatie 2020 moet helder worden geformuleerd
welke richting de organisatie de komende jaren
op moet. De directie heeft ambities geformuleerd
(zie kader), maar de weg naar realisering van deze
ambities is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.
Daarvoor is ook de inbreng van de leden nodig.
Leden kunnen hun mening geven via bijeenkomsten met het regieteam. Dit team brengt de ideeën
van de leden in kaart en rapporteert uiteindelijk
aan de Raad van Commissarissen en de directie.

over meepraten, vinden tulpenteler John Boon
en leliekweker Herman de Jong.

Het regieteam bestaat uit dertien leden. Zij
vormen een afspiegeling van het ledenbestand
van Royal FloraHolland. Boon en De Jong
maken deel uit van dit team. Zij wijzen op het
belang van de huidige ontwikkelingen. Boon:
“We zijn honderd jaar hetzelfde gebleven, maar
er is vooral de laatste jaren veel gebeurd. Het
beleid is altijd bijgeschaafd, maar we redden
het niet meer met schaven. We moeten ons
afvragen of we het op deze manier nog honderd jaar volhouden. De wereld is veranderd,
wij moeten ook veranderen.”
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John Boon:

Herman de Jong:

‘Er is altijd bijgeschaafd,
maar we redden het niet
meer met schaven’

‘Dat het anders moet,
daar zijn we allemaal
van overtuigd’

Veranderingen die een rol spelen zijn volgens
beide kwekers onder meer schaalvergroting,
specialisatie en de opkomst van directe verkoop. “De diversiteit van de leden neemt heel
snel toe”, zegt De Jong. “Niets wijst erop dat het
minder gaat worden, dus we moeten nu ingrijpen, anders is het station gepasseerd.”
Boon beaamt dit volledig. “Tussen de klokkwekers en de Connect-kwekers zitten zulke grote
verschillen. De een brengt een kuip voor bloemisten voor de klok. De ander sluit via Connect
een deal met de retail voor een heel seizoen.
Beide partijen worden hetzelfde behandeld
binnen de veiling. Je kunt je afvragen of dat nog
van deze tijd is.”
Royal FloraHolland heeft altijd geprobeerd in te
spelen op de veranderende behoefte van leden

en klanten, maar dat volstaat nu niet meer,
denkt De Jong. “Het beleid is jarenlang een poldermodel geweest om zoveel mogelijk leden
tevreden te houden. De toegenomen diversiteit
vraagt om meer flexibiliteit. De coöperatie is op
dit moment niet in staat om met de flexibiliteit
van de leden om te gaan. Het nieuwe model
moet die flexibiliteit wel hebben om de diversiteit aan leden te kunnen bedienen.”

VRAGEN BEANTWOORDEN
Boon en De Jong concluderen dat ‘het gebouw
coöperatie’ opnieuw moet worden ingericht.
Om die nieuwe inrichting te bepalen, moeten
een aantal basisvragen worden beantwoord:
Waarom doen we samen wat we nu samen
doen? Wat kunnen we samen wel, dat we
alleen niet kunnen? En daarna volgen inhoudelijke vragen over de samenwerking. Heb je als
lid afzetplicht? Heeft iedereen dezelfde rechten? Hanteren we één of meerdere lidmaatschapsvormen? Voeren we tariefsdifferentiatie
in? Hanteren we het principe van kostenmaker-kostendrager of gaan we marktconforme
diensten aanbieden? Houden we een open
marktplaats? Hoe regelen we de zeggenschap
van leden? Leden moeten zichzelf ook afvragen of ze met de veiling verder willen.
“We zien dat er veel mensen zijn die problemen hebben met de huidige gang van zaken”,

Royal FloraHolland 2020
Het steeds verder dalende klokvolume, de
onduidelijke waardetoevoeging van de
coöperatie en de ontevredenheid bij leden
en hun klanten, zijn dringende aanleidingen om een nieuwe koers uit te zetten voor
Royal FloraHolland. Deze koers is omschreven in het project Royal FloraHolland 2020.
Deze koers is gestoeld op twee ambities. De
eerste is te zorgen voor betere marges voor
de leden en hun klanten. De tweede ambitie is te zorgen dat meer consumenten meer
geld uitgeven aan bloemen en planten.
Een van de onderdelen is Het Nieuwe Veilen, waarin veranderingen voor het veilproces worden ontwikkeld. Een ander deel is
de Coöperatie 2020. Het doel is te herdefiniëren hoe de coöperatie moet worden
bestuurd en georganiseerd. Om zo de coöperatie zo goed mogelijk wegtezetten voor
de komende honderd jaar. Het regieteam
maakt deel uit van dit programma.

zegt De Jong. “Als je een ingrijpende wijziging
wilt doorvoeren, moet je beginnen bij de basis.”
Leden kunnen meepraten over deze onderwerpen. Hiervoor houdt het regieteam bijeenkomsten in het land. De eerste ontmoetingen
hebben reeds plaatsgevonden. Deze maand
en in november volgen er nog meer. Begin volgend jaar volgt een tweede ronde, waarbij weer
andere onderwerpen aan bod komen. Leden
krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomsten. Op de Royal FloraHolland-community
staan verslagen van andere bijeenkomsten en
is ruimte om te discussiëren.
De bijeenkomsten zijn zo georganiseerd dat
leden al hun ideeën kunnen spuien. Er zijn
geen personeelsleden van FloraHolland bij
aanwezig. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar en wie nu niet meepraat, laat zijn recht
van spreken voorbij gaan, stellen De Jong en
Boon. “Leden móeten meepraten.”
Het team hoopt zo veel mogelijk mensen te verwelkomen. “Voor ons is het belangrijk dat alle
leden, ook de criticasters, naar de bijeenkomsten komen. We willen eigenlijk elk lid gesproken hebben”, zegt De Jong. “Anders missen ze de
kans om mee te praten.” Boon onderschrijft dit.
“Als kritische mensen niet komen, is de discussie ook niet kritisch genoeg. Het regieteam wil
een compleet pakket aan argumenten hebben.”

RAPPORTEREN
Uiteindelijk voegt het regieteam alle ideeën samen in een rapportage aan het bestuur.
“We gooien alles bij elkaar tot een totaalpakket dat de meeste kansen biedt. Het wordt een
pakkagedeal. We kunnen niet ieder ding apart
doen, omdat er verbanden zijn”, zegt De Jong.
De termijn waarop de voorstellen kunnen worden ingepast in de coöperatie is door het regieteam gezet op een jaar. De directie dacht aanvankelijk aan een traject van drie jaar, maar het team
vindt dat te lang. Aanpassingen kunnen geen drie
jaar wachten. “Het gaat niet om hoeveel tijd het
kost, maar om hoeveel tijd je krijgt”, stelt Boon.
“Als we niet veranderen, dan is de veiling over vijf
jaar misschien niet meer levensvatbaar.”
De Jong denkt ook dat snel handelen noodzakelijk is. “Veel mensen voelen zich niet betrokken bij de veiling. Als leden voor een andere
weg kiezen, heb je ze niet zo snel weer terug bij
de veiling. Er bestaat angst dat deze mensen al
zijn afgehaakt in de discussie.”
“Er moet nu een grote verandering komen”,
vindt De Jong. “Niet iedereen zal blij met de
veranderingen zijn, maar dat is nu ook niet het
geval. Echter, dat het anders moet, daar zijn we
• BLOEMBOLLENVISIE
• 27 oktober 2016
allemaal van overtuigd.
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